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Hvað getum við lagt af mörkum 
til að þjónusta geti þrifist hér í 

bæ? Við getum t.d. farið í klippingu á 
hárgreiðslustofunum, getum skipt um 

dekk á dekkjaverkstæðinu, 
fengið okkur með kaffinu í 
Mosfellsbakaríi, prentað 
jólakortin í Artpro, náð 
okkur í fisk í Fiskbúðinni, 
keypt jólakjólinn í 
Basicplús, farið á jóla-

hlaðborð í Hlégarði, 
keypt jólaskrautið 

í Bymos, fengið 
okkur pizzu á 

Rizzo, farið 
á jólaleikrit 

í Bæjarleikhúsinu, fundið jólagjafir í 
Handverkshúsinu, farið út að borða í 
Álafosskvos, farið í dekur á snyrtistof-
unum, keypt sælgæti í sjoppunum, 
fengið okkur drykk á Hvíta Riddar-
anum, verslað í blómabúðinni, gert 
við bílinn í Flugumýri, náð okkur 
í lopa í Álafossbúðinni, nýtt okkur 
verktaka hér innanbæjar, sótt tónleika 
og viðburði sem eru í boði, stundað 
líkamsrækt, farið í sund og meira að 
segja keypt okkur hús og bíl. 

Höfum þetta hugfast, ekki síst 
nú fyrir jólin. Ef við viljum að 

fyrirtæki og þjónusta geti þrifist í 
bæjarfélaginu okkar þá er það undir 
okkur komið. Verslum í heimabyggð!

Höldum þjónustunni uppi

Hilmar Gunnarsson, ritstjóri Mosfellings 

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

héðan og þaðan

Mynd 1 Glæsileg heimskona, hér á Nóbelshátíð í Stokkhólmi 1955.
Mynd 2 Á fyrstu búskaparárum Auðar og Halldórs í Gljúfrasteini sótti hún 
vinnu til Reykjavíkur. Hér er hún við við stýrið á Willisjeppanum, sem reyndist 
vel í baráttu við snjóskaflana í Mosfellsdal.

Auður Sveinsdóttir Laxness. Fædd 30. júlí 1918. 
Látin 29. október 2012. Í minningu Auðar valdi ég brot 
úr kveðju Ólafs Ragnarssonar, bókaútgefanda og góðvinar, 
á 80 ára afmæli hennar. 

Gestrisni er Auði í blóð borin og er gesti ber að garði töfrar hún 
fram glæstar veitingar að því er virðist án fyrirhafnar. Þess beina 
hef ég notið í ótöldum heimsóknum mínum til þeirra hjóna Hall-
dórs og Auðar jafnt á Gljúfrasteini sem í íbúð þeirri er þau áttu 
til skamms tíma að Fálkagötu 17 í Reykjavík. Þeir voru ekki fáir 
þjóðarleiðtogarnir og frammámennirnir úr ýmsum heimshornum 
sem sóttu þau hjón heim á Gljúfrastein á meðan mest var umleiks 
þar á bæ. En heimilið var líka opið sveitungum í Mosfellssveit, 
múgamönnum og menningarfrömuðum, innlendum og erlend-
um gestum af ýmsum stigum. Mannfagnaðir af margvíslegu tagi 
voru þar daglegt brauð um árabil að ekki sé minnst á tónleika 
heimskunnra listamanna þar sem gestir gátu orðið á áttunda tug. 
En Auði varð ekki skotaskuld úr því að vera gestgjafi á heimsmæli-
kvarða jafnframt því að annast veitingar og leysa allt af hendi með 
einstökum myndarbrag. Og gegnum þykkt og þunnt hefur hún 
haldið fágaðri reisn sinni, einlægni og æðruleysi.
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2. desember 1. sd í aðventu
Kl. 11:00 Guðsþjónusta í 
Lágafellskirkju. 
Prestur: Sr. Kristín Þórunn 
Tómasdóttir. Kynning á kríla-
sálmum í guðsþjónustunni

9. desember 2. sd í aðventu
Kl. 20:00 Aðventukvöld 
Lágafellssóknar. 
Ræðumaður: Gísli Einarsson 

16. desember
3. sd í aðventu
Kl. 11:00 Litlu jól barna-
starfsins - jólasveinninn 
kemur í heimsókn. 
Umsjón: Sr. Ragnheiður, 
Hreiðar Örn og Arnhildur

HelgiHald næstu vikna

www.lagafellskirkja.is

kirkjustarfið
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17 umsóknir um
nýsköpunarverðlaun
Í haust var í fyrsta skipti auglýst 
eftir umsóknum um Þróunar- 
og nýsköpunarviðurkenningu 
Mosfellsbæjar. Móttökurnar fóru 
fram úr björtustu vonum og bárust 
samtals 17 umsóknir í alla flokka. 
Greinilegt er að það fyrirfinnst mikil 
gróska í nýsköpun í bænum og að 
bæjarbúar eru hugmyndaríkir og 
framtakssamir. Þess má geta að 
allir umsækjendur eiga lögheimili í 
Mosfellsbæ. Þróunar- og ferðamála-
nefnd vinnur nú að því að meta 
umsóknir og áætlað er að þeirri 
vinnu ljúki í desember. Afhending 
viðurkenninga verður í janúar. 
Nánari upplýsingar um þróunar- og 
nýsköpunarstyrk Mosfellsbæjar má 
finna á síðu bæjarins www.mos.is

Herdís Sigurjónsdóttir hættir í bæjarstjórn um áramótin eftir rúmlega 14 ára setu  

Ætlar að helga líf sitt 
hamfaramálum
Herdís Sigurjónsdóttir bæjarfulltrúi hefur tekið þá ákvörðun að 
hætta störfum nú þegar eitt og hálft ár er eftir af kjörtímabilinu. 
Hún mun óska lausnar fljótlega og hætta um áramótin.

„Já, það er rétt að þessi ákvörðun er  tekin nokkuð skyndilega. Ég 
hef verið að vinna að hamfaramálum frá því að ég byrjaði að vinna 
hjá Rauða krossinum seint á síðustu öld. Síðan fór ég í háskóla 
og tók meistaranám í umhverfis- og auðlindafræðum. Fjallaði 
meistaraverkefnið um hlutverk sveitarfélaga á neyðartímum. Ég 
útskrifaðist frá HÍ 2009 og hóf þá strax störf hjá VSÓ Ráðgjöf, m.a. 
við að gera neyðaráætlanir með sveitarfélögum og fyrirtækjum. Ég 
fór svo í námsleyfi  þaðan um síðustu áramót því ég er einnig í 
doktorsnámi í opinberri stjórnsýslu, en með áherslu á hamfara-
stjórnun.

Ég er vissulega á krossgötum. Mér bauðst að starfa hjá VSÓ 
Ráðgjöf, sem er frábær vinnustaður. Það eru spennandi verkefni á 
döfinni og eins er mér veitt svigrúm til að sinna þeim rannsóknar-
verkefnum sem ég hef verið að starfa að hér heima og erlendis og 
að ljúka við doktorsnám mitt sem fjallar um hamfaramál. Þangað 
stefnir hugurinn og því valdi ég þá leið.

Besti skóli sem ég hef verið í
Ég hef starfað að bæjarmálum í Mosfellsbæ í þriðjung ævi minn-

ar eða 14 og hálft ár. Ég tók sæti á lista Sjálfstæðisflokksins árið 
1998, þá í 3. sæti, og tók í framhaldi sæti í í bæjarstjórn. Ég sé ekki 
eftir því og hefur þetta verið besti skóli sem ég hef verið í. Ég hef 
gaman af því að umgangast fólk og gefa af mér og fyrir slíkt fólk 
eru bæjarmálin og þátttaka í pólitík og félagsstörfum yfir höfuð 
skemmtileg. Ég hef eignast kæra vini og kunningja í öllum flokkum 
og einnig meðal þeirra sem starfa innan bæjarfélagsins og utan. 

Þegar ég læt af störfum um áramótin kemur Kolbrún Þorsteins-
dóttir varabæjarfulltrúi inn í minn stað, hún er mikil kjarnakona 
og mun klárlega láta til sín taka.

Þegar ég velti því fyrir mér þá er þetta trúlega sá besti skóli sem 
hægt er að hugsa sér fyrir hamfaramálin. Að þekkja innviði og 
skipulag samfélaga frá öllum hliðum. Samskipti ríkis og sveitar-
félaga, hlutverk félagasamtaka og samfélagslega mikilvægra fyr-
irtækja. Allt þetta er lykillinn að velgengni og samhæfingu þegar 
kemur að aðstoð við fólk eftir hamfarir eða önnur samfélagsleg 
áföll.“

kalla krikaskóla fjórða barnið mitt
Hvað stendur uppúr eftir öll þessi ár?
„Ég hef alltaf haft áhuga á samfélagsmálum og þegar ég byrjaði 

var ég búin að vera í foreldrafélögum skóla- og grunnskóla svo auð-
vitað var það framtíð barnanna minna sem ýtti mér út í þátttöku. 
Ég er búin að starfa mikið í umhverfismálum og er þessi græna 
sjálfstæðiskona og er stolt af því. 

Eftir að sjálfstæðisflokkurinn komst aftur í meirihluta árið 2002 
tók ég við fjölskyldunefndinni og hafa öldrunarmálin verið mér 
hugleikin. Það var náttúrulega óþolandi að okkar fólk þurfti að 
senda í hreppaflutningum um allt land. Ég verð að segja að það er 
góð tilfinning í dag að ganga fram hjá byggingarstað þar sem verið 
er að reisa hjúkrunarheimili.

Ég fyllist líka alltaf stolti þegar ég tala um skólana okkar og erum 
við heppin að eiga svo öflugt og frjótt skólafólk. Ég ætla ekki að 
eigna mér neitt, enda aðeins eitt púsl í skólasamfélaginu, en mikið 
óskaplega var gaman að vera formaður fræðslunefndar og ég tala 
nú ekki um þeirrar nefndar sem valdi stefnu og skólahús fyrir Krika-
skóla. Ég kalla Krikaskóla reyndar stundum fjórða barnið mitt. 

verulega tekið til í fjármálum
Pólitíkin hefur ekki alltaf verið tóm hamingja og voru fyrstu árin 

erfið eftir að við Sjálfstæðismenn tókum við meirihluta. Tókum 
við verulega til í fjármálunum og stóð Ragnheiður Ríkharðsdóttir 
þáverandi bæjarstjóri sig frábærlega í þeim málum. 

Það var rétt farið að rofa til þegar fjármálakreppan skall á 
heiminum og okkur í Mosfellsbæ líka. Við brugðumst skjótt við og 
settum saman Ráðgjafatorg, samráðsvettvang þeirra í samfélaginu 
sem vinna að velferð fólks bæði innan bæjarkerfisins og eins ytri 

samstarfsaðila s.s. Rauða krossins, kirkjunnar, heilsugæslunnar. Sá 
samráðsvettvangur er enn virkur, enda ekki séð fyrir endann á þeim 
málum ennþá og er ég ekki hress með aðgerðir ríksstjórnarinnar á 
þeim tíma sem liðinn er frá hruni.  

Ég er líka stolt af því að hafa tekið þátt í því sem formaður bæj-
arráðs að fá alla flokka að borðum til að vinna saman að því að 
taka á málum eftir hrun. Við unnum öll saman sem eitt, sem var 
að mínu mati farsælt, enda okkar sameiginlega verkefni að leita 
bestu leiða og sleppa pólitísku karpi. Sá tími er liðinn. Við reyndar 
buðum öllum flokkum upp á samstarf eftir síðustu kosningar, en 
það var ekki áhugi hjá Samfylkingu og Íbúahreyfingunni að fara í 
þá vegferð. Úr varð að við héldum áfram samstarfi við Vinstri græn, 
þrátt fyrir að Sjálfstæðisflokkurinn sé með hreinan meirihluta. Það 
samstarf hefur verið farsælt.

Hætti með bros á vör
Það er náttúrulega dásamlegt að búa í Mosfellsbæ og ala hér 

upp börn. Það hafa verið forréttindi að taka þátt í uppbyggingu 
samfélagsins. Þegar ég byrjaði í pólitíkinni þá bjuggu hér um 4000 
manns, nú erum við tæplega 9000 og uppbyggingu langt frá því 
að vera lokið.  

Ég hætti með bros á vör, enda að fara inn í skemmtilega tíma, en 
samt vissulega með söknuði, enda hef ég lagt mig fram um að setja 
hjartað í það sem ég tek að mér. Framtíðina sér enginn fyrir en ég 
ber þá von í brjósti að ég hafi náð að gera gagn og bæta samfélagið 
okkar hér í Mosfellsbæ og þakka öllum þeim fjölmörgu sem ég hef 
starfað með og átt samskipti við á þessum tíma fyrir allt og allt,“ 
segir Herdís að lokum.

herdís sigurjónsdóttir segir 
skilið við bæjarstjórnina 

Greta Salóme gefur 
út sína fyrstu plötu 
Fyrsta plata Gretu Salóme ber 
titilinn In the Silence. Platan hefur 
verið í vinnslu síðan í febrúar og er 
það Þorvaldur Bjarni sem hefur ver-
ið Gretu Salóme til halds og trausts. 
Platan inniheldur tíu glæný lög 
auk þeirra tveggja sem landsmenn 
fengu að heyra í Söngvakeppni 
Sjónvarpsins sl. vetur. Greta fetar 
ekki troðnar slóðir á plötunni og má 
heyra allt frá stúlknakór, strengja-
sveit, rokkhljómsveit og raddakór 
yfir í angurvær og lágstemmd lög. 
Öll lögin og textarnir eftir Gretu 
Salóme. Tónlistin er á köflum 
magnþrungin og mjög kröftug en 
fer einnig út í fallegar og notalegar 
ballöður. ,,Við ákváðum að fara í allt 
aðra átt eftir Evróvisjón. Við vildum 
gera tónlist sem virkilega snertir 
fólk og nær til þess. Ég er himinlif-
andi með plötuna og virkilega stolt 
af þessari afurð sem loksins er orðin 
að veruleika eftir þrotlausa vinnu 
síðustu mánuði,” segir Greta.

sÓkn Í sÓkn
– liFandi saMFÉlag
Vertu með í sókninni!

aðventukvöld lágaFellskirkju
Annan sunnudag í aðventu þann 9. desember verður hið árlega 
aðventukvöld Lágafellskirkju og hefst það klukkan 20:00. 
Fjölbreytt tónlistaratriði. Ræðumaður kvöldsins er Gísli Einars-
son, fjölmiðlamaður. Allir hjartanlega velkomnir  

söngstund í safnaðarheimilinu - nýjung í safnaðarstarfi!
Komdu út er söngurinn kallar á þig!
langar þig að koma og eiga notalega stund við söng og spjall?
Tvo föstudaga fram að jólum bjóðum við upp á samveru 
í safnaðarheimilinu fyrir þau sem finnst gaman að koma 
saman með öðru fólki og syngja. Verið hjartanlega velkomin. 
Föstudagana 30. nóvember og 14. desember kl.11-12.



• Barnakór Varmárskóla syngur • Ljósin 
tendruð • Jólasveinar koma í heimsókn 
• Skólahljómsveit Mosfellsbæjar

Laugardaginn 1. desember kl. 16 á Miðbæjartorginu

Eftir að dansað hefur verið í kringum  jólatréð 
verður haldið inn í Kjarna þar sem Kammerkór 
Mosfellsbæjar mun syngja nokkur lög og félagar 
úr knattspyrnudeild UMFA selja vöflur og kakó.
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Hafsteinn segir sig 
úr stjórn Eirar
Hafsteinn Pálsson, fulltrúi Mos-
fellsbæjar í stjórn Eirar, hefur sagt 
sig úr stjórninni. „Í ljósi þess að ég 
tel að rétt sé að 
endurnýja umboð 
stjórnar Eirar 
eins og ég hef 
ítrekað komið á 
framfæri innan 
stjórnarinnar og 
ekki hefur náðst 
samkomulag um, 
þá hef ég ákveðið að fara þá einu 
leið sem mér er fær til að leggja 
áherslu á þetta sjónarmið.“
Þá hefur Hafsteinn auk fulltrúa 
Vinstri grænna og fulltrúa Íbúa-
hreyfingarinnar sem setið hafa í 
fulltrúaráði Eirar stigið til hliðar. 
Á bæjarstjórnarfundi á dögunum 
kom fram að Mosfellsbær harmi að 
málefni Eirar séu í þeirri stöðu sem 
raun ber vitni.

Jólahlaðborð
Minnum á jólahlaðborðið á morgun 
30. desember á Hótel Loftleiðum. 
Mæting er kl. 11:30 í rútuna frá Eir-
hömrum. Hlökkum til að sjá ykkur :)

Jólafrí í Félagsstarfi
Félagsstarf aldraða fer í jólafrí og lokar 
handverksstofa föstudaginn 14. des. 
Þann dag ætlum við að halda litlu 
jólin. Þeir sem vilja vera með í þeim 
taki með sér pakka að verðmæti 1000 
krónur og skili til forstöðumanns fyrir 
12. des., síðan verða pakkaskipti. Allir 
velkomnir að vera með og gleðjast 
saman. Áætluð opnun á nýjum stað er 
um miðjan janúar, nánar auglýst síðar.

Jólaskreytingar
Auður Svavarsdóttir blómaskreytir 
leiðbeinir við jólaskreytingar 
mánudaginn 3. des kl 13:00. Hægt 
verður að kaupa greni, slaufur og 
annað föndurefni sem helst er notað 
í jólaskreytingar. Hægt er að gera 
leiðisskreytingar, aðventukrans eða 
jólaskreytingu. Endilega komið með 
ykkar eigið efni (gamalt skraut eða 
annað sem nýtist) sem þið viljið 
nota til að búa til skreytingu og ílát 
undir skreytinguna. Óþarfi er að 
kaupa allt nýtt þegar maður getur 
endurnýtt svo margt sem maður á. 
Munið svo að mæta með góða skapið í 
bókbandsstofuna en þar verður Auður 
með aðstöðu.
Skráning hjá Elvu í handavinnustofu 
eða í síma 698-0090

Opið hús/
menningarkvöld
Opið hús/menningarkvöld verður 
10. des. í Hlégarði og hefst dagskráin 
klukkan 20:00. 
Dagskrá:
Vorboðarnir, kór eldri borgara í 
Mosfellsbæ syngur nokkur létt lög og 
jólalög undir stjórn Páls Helgasonar, 
bæjarlistamanns. 
Boðið upp á hið rómaða kaffihlaðborð 
kaffinefndar FaMos og þegar það er 
komið vel af stað mun Bjarki Bjarnason 
fjalla um það hvernig bók verður til og 
lesa úr nýrri bók sinni.
Að lokur syngur Mosfellskórinn nokkur 
lög undir stjórn Vilbergs Viggósonar. 

Ragnheiður Ríkharðs 
náði takmarkinu
Ragnheiður Ríkharðsdóttir náði 
settu markmiði í prófkjöri Sjálf-
stæðisflokksins í Suðvesturkjör-
dæmi. Kosið var laugardaginn 10. 
nóvember og 
alls voru greidd 
5070 atkvæði. 
Ragnheiður fékk 
flest atkvæði í 2. 
sæti listans eða 
2153. Ragnheiður 
fékk að auki flest 
heildaratkvæði 
allra frambjóðenda eða alls 3823 at-
kvæði í eitthvert þeirra sjö sæta sem 
kosið var í. Ragnheiður er að vonum 
alsæl með þessa afgerandi kosn-
ingu. „Ég er afar ánægð með þær 
jákvæðu undirtektir sem ég fékk 
og fann fyrir í prófkjörsbaráttunni. 
Einnig vil ég þakka samherjum 
mínum fyrir heiðarlega og jákvæða 
prófkjörsbaráttu. Þetta var ótrúlega 
gaman og við höldum áfram að láta 
gott af okkur leiða og undirbúum 
saman baráttuna sem framundan er 
í vor. Sjálfstæðismenn í kjördæminu 
hafa stillt upp sterkum lista fyrir 
kosningarnar í vor og við ætlum að 
láta verkin tal,“ segir Ragnheiður.

Bæjarráð Mosfellsbæjar hefur samþykkt að 
nýta sér heimildir til að lækka gatnagerð-
argjöld og fella niður byggingarréttagjöld 
á lóðum undir atvinnuhúsnæði. Með þessu 
vill Mosfellsbær hvetja fyrirtæki og at-
vinnurekendur til  fjárfestinga og stuðla að 
því að bærinn verði fyrsti valkostur þeirra 
sem eru með  uppbyggingu í huga. Bærinn 
mun einnig bjóða upp á fjármögnun vegna 
lóðanna og sanngjarna skilmála. Þetta er í 
fyrsta skipti sem Mosfellsbær býður upp á 
slík kjör.

 „Það er von okkar að með því að koma á 
móts við atvinnurekendur og fjárfesta með 
þessum hætti muni hjól atvinnulífsins fara 
að snúast og að áframhaldandi uppbygg-
ing í bænum komi íbúum Mosfellsbæjar 
til góða,“ segir Haraldur Sverrisson bæjar-
stjóri. 

Lóðirnar sem um ræðir eru annars veg-
ar við Sunnukrika sem er nýtt svæði undir 
atvinnustarfsemi í hjarta Mosfellsbæjar og 
liggur við Vesturlandsveg. Hins vegar í iðn-

aðarhverfi við Desjamýri í útjaðri bæjarins 
næst höfuðborginni.

Átta þúsund fermetrar – 2,5 milljarðar
Í Mosfellsbæ stendur nú þegar yfir 

mikil uppbygging. Fjórar stórar bygging-
arframkvæmdir eru nú í gangi. Þrjátíu 
rýma hjúkrunarheimili er í byggingu við 
Langatanga og þar hefst starfsemi á næsta 
ári. Verið er að innrétta Þjónustumiðstöð 
fyrir aldraða við Eirhamra og verður hún 

einnig tekin í notkun á næsta ári. Bygging 
framhaldsskóla við Háholt er í fullum gangi 
og áætlað er að húsið verði tilbúið snemma 
á árinu 2014. Íþróttahús undir fimleika og 
bardagaíþróttir á íþróttasvæðinu við Varmá 
er í útboðsferli og munu framkvæmdir hefj-
ast af fullum krafti eftir áramótin. 

Þessar framkvæmdir eru samtals ríflega 
8 þúsund fermetrar og áætlað er að fjár-
festing við þær nemi um 2,5 milljörðum 
króna. 

Áskorun til uppbyggingar• Lóðir undir atvinnustarfsemi í Sunnukrika og Desjamýri 

Mosfellsbær lækkar lóða-
verð og býður fjármögnun

sunnukriki við 
vesturlandsveg

desjamýri við 
skarhólabraut

Basarvörur til sölu
Enn er til þó nokkuð af fallegum 
munum sem gerðir hafa verið í 
félagsstarfi aldraða. Sokkar, vettlingar, 
húfur, kerti, glervörur og margt fleira 
á mjög góðu verði. Minnum á að allur 
ágóði fer til þeirra sem minna mega sín 
hér í Mosfellsbæ.





Blóðsykursmælingar 
að kostnaðarlausu
Á morgun, föstudaginn 30. nóvember 
munu Lionsklúbbur Mosfellsbæjar 
og Lionsklúbburinn Úa taka höndum 
saman og bjóða Mosfellingum og nær-
sveitungum upp á blóðsykursmæl-
ingar. Mælingarnar fara fram milli kl. 
17 og 19 í verslun Krónunnar Háholti. 
Lionsmenn og -konur taka vel á 
móti fólki ásamt hjúkrunarfræðingi 
og lækni sem framkvæma mæling-
arnar og ræða við fólk. Mosfellingar 
eru hvattir til að líta við og þiggja 
þjónustuna sem er almenningi að 
kostnaðarlausu.

Guðjón nýr formaður 
Sjálfstæðisfélagsins
Ný stjórn var kjörin í Sjálfstæðis-
félagi Mosfellsbæjar á aðalfundi 
félagsins sem haldinn var í vikunni. 
Hana skipa Guðjón Magnússon 
formaður, Herdís Sigurjónsdóttir 
meðstjórnandi, Sigurður Straumur 
Pálsson meðstjórnandi, Pálmi 
Steingrímsson meðstjórnandi, 
Örn Johnson gjaldkeri, Bylgja Bára 
Bragadóttir varamaður og Hrafn-
hildur Jóhannesdóttir varamaður. 
Fundurinn var fjölmennur og 
var formaður og stjórnin kosin 
einróma. Að lokinni kosningu tók 
nýkjörinn formaður til máls og 
sagði að stjórnin ætli sér ekkert 
minna en verða besta stjórnmála-
félag og samfélagsfélag landsins. 
Nýir stjórnarmenn eru í breiðum 
aldurs- og skoðanahóp sem eru 
með brennandi áhuga og kraft til að 
drífa félagslífið áfram. Í Mosfellsbæ 
er frábær grunnur og samstætt fólk 
sem væri búið að gera góða hluti 
í mörg ár, en gott mætti lengi gera 
enn betra. Hann sagði jafnframt að í 
samfélagsfélagi eins og sjálfstæðis-
flokknum væri fólk af því að það léti 
sig samfélagið varða og vildi hafa 
áhrif á framtíð þess og velferð.  

Jólamarkaður 
vinnustofa Skálatúns
Vinnustofur Skálatúns bjóða gest-
um að líta við og kaupa einstakar 
handverksvörur s.s. glerverk, púða, 
skart, lyklahús, prjónahulstur, 
slæður, vefnað, kort o.fl. Jólamark-
aðurinn er haldinn fimmtudaginn 
6. desember og er opið frá kl. 11:00-
17:30. Heitt súkkulaði og piparkökur 
boði hússins.

- í 10 ár8

birta, gunni og brynja 
mætt á hátíðarhöldin

annie mist lætur 
til sín taka

ronnie Coleman og palli

hjalti úrsus með fitness-drottningunum
ingrid romero og larissu reis  

Expo 2012 fór fram í íþróttahúsinu að Varmá helgina 10.-11. 
nóvember. Fjöldi gesta sótti sýninguna enda heimsfræg fitness-
módel á staðnum auk fjölda Íslendinga. Mosfellingurinn Hjalti 
Úrsus stendur fyrir sýningunni sem fór fram í þriðja sinn og 
stækkar með hverju árinu. 

Mikið um dýrðir á 
Expoinu að Varmá
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Hlégarður

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

Skötuhlaðborð
Pantið borð tímanlega 

í síma 566 6195 eða 566 8215

Veislugarður
Veisluþjónustan Hlégarði

í hádeginu á Þorláksmessu



ARTPRO Prentþjónusta  I  Háholti 14, 2. hæð  I  270 Mosfellsbæ  I  Sími: 566 7765

LISTRÆN FAGMENNSKA
ARTPRO

WWW.ARTPRO.IS

PRENTÞJÓNUSTA

AFGREIÐSLUSTAÐIR
 Póstlagning með Íslandspósti
 ARTPRO Prentþjónusta, Háholti 14 í Mosfellsbæ

YFIR 30 GERÐIR Í BOÐI
HÁGÆÐA KORT MEÐ ÞINNI MYND
TILBÚIN Á 24 KLST.
ALLT AÐ 8 MYNDIR Í KORTI
ÞINN TEXTI INNÍ
AUÐVELT AÐ PANTA Á JOLA.IS

SÉRPRENTUÐ JÓLAKORT

ÞÚ GETUR STYRKT GOTT MÁLEFNI
MEÐ KAUPUM Á JÓLAKORTUM FRÁ JÓLA.IS

Með kaupum á þessu korti rann styrkur til: Með kaupum á þessu korti rann styrkur til:Með kaupum á þessu korti rann styrkur til:

PERSÓNULEG JÓLAKORT
ÞÍN MYND OG ÞINN TEXTI

Með kaupum á þessu korti rann styrkur til:

Styrktu góðgerðarmál og fáðu merki félagsins á bakhlið jólakortsins. 
Veldu upphæð styrksins með því að setja eins marga hundraðkalla 
og þér hentar í körfuna!   Styrkurinn rennur óskiptur til félagsins.

Með kaupum á þessu korti rann styrkur til:

KORT MEÐ MÖRGUM MYNDUM:
VERÐ: 144-189 KRÓNUR STK.

ÖLL KORT MEÐ EINNI MYND:
VERÐ: 119 KRÓNUR STK.
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Fullbókað yfir jól og áramót  Norðurljósin trekkja að 

Gistinóttum fjölgar 
á Hótel Laxnesi
„Sumarið kom mjög vel út hjá okkur og 
bókanir fyrir veturinn eru langt komnar,“ 
segir Shaun Roberts hótelstjóri á Hótel 
Laxnesi. Gistinóttum hefur fjölgað á milli 
ára og virðast gestir hótelsins ánægðir með 
þjónustuna ef marka má ferðasíðuna vin-
sælu tripadvisor.com. Þar er Hótel Laxnes 
á meðal efstu hótela á höfuðborgarsvæðinu 
hvað varðar einkunnagjöf og umsagnir.

„Við höfum markaðssett okkur vel á 
netinu og það skilar okkur þessum góða 
árangri,“ segir Shaun. Á hótelinu er einnig 
upplýsingamiðstöð ætluð ferðamönnum 
sem heimsækja Mosfellsbæ. Þar er hægt að 
nálgast allar upplýsingar um afþreyingu í 
bæjarfélaginu. 

„Við erum dugleg að benda okkar gestum 
á veitingastaði og þá þjónustu sem hægt er 

að nýta sér hér í nágrenninu. Í vor gaf Mos-
fellsbær út veglegan ferðamannabækling 
sem hefur komið sér mjög vel fyrir alla þá  
gesti sem heimsækja Mosfellsbæ.

Norðurljós og heitur pottur
Nýlega var tekinn í notkun heitur pottur  

við hótelið sem er mikið notaður. Gestir 
yfir vetrartímann koma allflestir til að sjá 
norðurljósin og potturinn kemur þar sterk-
ur inn. Upplifunin er einstök, segir Shaun. 

Þá er búið að útbúa grillaðstöðu fyrir 
hópa sem tekin verður í notkun með vor-
inu.

Herbergin á hótelinu eru 26 og er boðið 
upp á morgunmat auk þess sem gestir geta 
nýtt sér aðstöðuna á pöbbnum á kvöldin.

Nánar um hótelið á www.hotellaxnes.is

shaun robert hótelstjóri 
og albert rútsson eigandi 

Laugardaginn 1. desember 
verður hinn árlegi aðfanga-
markaður  jóla í Félagsgarði 
og er opinn frá kl.13-17. Á 
boðstólum verða ýmiss konar 
handverk og matvæli, beint 
frá býli. Hægt er að byrja dag-
inn snemma á því að ná sér í 
jólatré á skógræktarsvæðinu 
við Fossá, koma síðan við 
í Félagsgarði og fá sér heitt 
súkkulaði og heimabakað 
hjá kvenfélaginu, auk þess að 
skoða þær framleiðsluvörur 
og handverk sem þar verður 
á boðstólum.

SöngStund 
í Safnaðarheimilinu

Nýjung í safnaðarstarfi! 
Komdu út er söngurinn kallar á þig!

langar þig að koma og eiga notalega stund við söng og spjall?
Tvo föstudaga fram að jólum bjóðum við upp á samveru í safnaðar-
heimilinu fyrir þau sem finnst gaman að koma saman með öðru fólki 

og syngja. Við munum syngja einni röddu, hver með sínu nefi og 
alls konar söngva. Þína uppáhalds söngva?! Jólasöngva og sálma, 

dægursöngva og -perlur o.fl.. Arnhildur Valgarðsdóttir, organisti 
Lágafellssóknar situr við píanóið og leiðir sönginn og Sigríður 

Pétursdóttir, húsmóðir í safnaðarheimilinu tekur á móti fólki og sér 
um kaffi- og súpuveitingar.

Vertu hjartanlega velkomin/n að vera með!
Föstudagana 30. nóvember og 14. desember kl. 11-12.

 Súpa og brauð í lok samverustundar.

f.h. lágafellssóknar
sóknarprestur

Aðventumarkaður í Kjósinni á laugardaginn

Leikskólabörn ánægð með jólaglaðninginn frá Bymos 

Bymos gefur 870 
jólasveinahúfur
Byggingavöruverslunin Bymos hefur fært öllum leikskólabörnum í Mosfellsbæ og á Kjalar-
nesi jólasveinahúfur að gjöf. Karl Björnsson eigandi Bymos hefur fengið mjög góð viðbrögð 
við þessu uppátæki sínu. „Það er gaman að geta glatt ungdóminn í bæjarfélaginu svona í 
aðdraganda jólanna. Húfurnar fóru einnig til krakka í frístundaseljunum.“ 

Opið alla daga fram til jóla
„Nú er búðin orðin stútfull af jólavörum enda viðburðaríkur tími framundan. Við erum 

með jólaseríur, jólakort, merkimiða, jólapappír og allt það helsta sem fólk þarfnast fyrir 
jólin. Við bjóðum upp á góð verð á okkar vörum og stöndumst vel samkeppni,“ segir Karl 
en búðin er opin alla daga fram til jóla og eru Mosfellingar hvattir til að nýta sér þjónustuna 
og versla í heimabyggð. Bymos er til húsa í Háholti 14.

krakkar á hlaðhömrum ásamt 
sveinbjörgu leikskólastjóra



Gistinóttum fjölgar 

Kaupið 
framleiðslu 

úr heimabyggð

Vistvæn brún egg 
frá Teigi í Mosfellsbæ. 

Bragðgóð, holl og 
frábær í baksturinn.

Brúnegg þessi í grænu Bökkunum



Hlégarðs

Danska borðið                     
Valdir síldarréttir: rauðrófusíld með engifer, 
karrýsíld, hátíðarsíld með dill kartöflum og 
rauðlauk. Bökuð lifrarkæfa með beikoni og 

sveppum. Þrjár tegundir af dönsku smurbrauði 
með: rauðsprettu, remúlaði og steiktum lauk;

reyktum ál og eggjakremi; nautatungu og 
piparrótarrjóma.

Hráa borðið 
Hangikjötstartar á laufabrauði. Nauta carpaccio 
með tabonade. Sítrónumarineruð lúða. Grafinn 
lax með sinnepssósu. Fjórar tegundir af sushi.

Hátíðar borðið
Kalkúnasalat með trönuberjum, hnetum 
og mangó chillysósu. Heitreyktur lax með 
agúrkusósu og ristuðum sesamfræjum. 

Villibráðarpaté með cumberlandsósu, pressaður 
skelfiskur innvafinn í parmaskinku með bals-

amic rauðlaukssultu. Norðlenskt hangikjöt eins 
og það gerist best með öllu tilheyrandi. Hrein-

dýrabollur í gráðostasósu. Reykt villigæsabringa
með ferskri eplasultu, íslenskir jólaostar með 

blönduðum berjum.

Steikta borðið
Purusteik. Innbökuð nautalund Wellington. 

Drottningarskinka. Ristað rótargrænmeti: rauð-
kál með appelsínum og blóðbergi, eplasalat, 
karamelluhjúpaðar kartöflur, villisveppasósa,

súrt, sætt, ferskt og fleira.

Sæta borðið
Karamellueplaterta með rjóma, súkkulaðimús, 

kókosís og sætir bitar.

Fyrir einstaklinga og hópa  
Fimm glæsileg jólaborð

Einstök matarupplifun í ævintýralega skreyttu umhverfi

Háholti 2, sími 566 6195 / 892 9411
veislugardur@veislugardur.is

Veislugarður
Veisluþjónustan Hlégarði

Sendum einnig jólaveisluna heim fyrir hópa

Mosfellsk kvöldTilvalið fyrir einstaklinga og fyrirtæki í MosfellsbæFöstudagskvöldin 30. nóvember og 7. desemberSöngkonan Þórunn Lárusdóttir syngur jólaperlur og Dúettinn Hljómur leikur fram eftir kvöldi. 

Dagsetningar

30. nóvember

1. desember

7. desember

8. desember

14. desember

15. desember
uppselt

uppselt

uppselt

uppselt

Jólaveisla
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Karlakór Kjalnesinga 
kominn í jólagírinn
Vetrarstarf Karlakórs Kjalnesinga hófst í byrjun 
september, 4 nýir félagar voru teknir inn og telur 
kórinn nú 56 söngmenn.

Kórinn hefur sungið við ýmis tilefni á haust-
mánuðum, í Digraneskirkju 14. október til styrktar 
Mæðrstyrksnefnd, 18. nóvember við messu í 
Árbæjarkirkju og 25. nóvember í Hveragerðiskirkju. 
Æfingadagur var 10. nóvember í Tónlistarskólanum 
í Mosfellsbæ. Um kvöldið var skemmtikvöld í 
Kiwanishúsinu þar sem kórmenn spreyttu sig í 
karaokí og var skemmtanagildið ótvírætt. Dúettinn 
Hundur í óskilum skemmti þar einnig við mikinn 
fögnuð viðstaddra. 

28. nóvember söng kórinn svo ásamt Landsvirkj-
unarkórnum í Hlégarði á tónleikum sem helgaðir 
voru Páli Helgasyni fyrrum stjórnanda kórsins. 
Þáttur um kórstarfið, Raddir verður sendur út á Rás 
1 miðvikudaginn 5. desember kl 10.13.  

Framundan eru aðventutónleikar í Fella- og 
Hólakirkju 6. og 8. desember. Í ár kemur Kristjana 
Stefánsdóttir söngkona til liðs við kórinn og 
er óhætt að lofa góðri og fjölbreyttri efnisskrá. 
Hljómsveit skipa nokkrir af fremstu tónlistarmönn-
um landsins,  Benedikt Brynleifsson á trommur, 
Jón Elvar Hafsteinsson á gítar, Jón Rafnsson á bassa 
og Kjartan Valdimarsson á píanó. Jóhannes Freyr 
Baldursson tenór syngur einsöng og öllu stjórnar 
Örlygur Atli Guðmundsson. Miðar fást á forsölu-
verði kr. 2500 hjá kórfélögum og á www karlakor.is 
og við innganginn á kr. 3000

Eftir áramót verður stefnan sett á vortónleikana 
í Langholtskirkju 25. og 27. apríl en þar mun Egill 
Ólafsson verða gestur kórsins og rifja upp nokkur 
vel valin Stuðmannalög.

Félagsútilega Mosverja
Það er nóg um að vera í skátafélaginu Mosverjum. Félagsútilegan var haldin 
helgina 16.-18. nóvember á Úlfljótsvatni. Þar komu saman 70 skátar úr 
Mosfellsbæ og tóku þátt í skemmtilegri dagskrá saman. Fálkaskátar (10-12 
ára) og dróttskátar (13-15 ára) gistu báðar næturnar og drekaskátar (8-9 
ára) komu í heimsókn á laugardeginum. Krakkarnir tóku þátt í skemmtilegri 
dagskrá, meðal annars var sigið niður úr klifurturni, bakað brauð yfir eldi, 
málað á boli og farið í óvissuferð. Eftir kvöldmat var haldin kvöldvaka og svo 
var farið í spennandi næturleik.  Í lok ferðarinnar voru veittar viðurkenningar 
fyrir sigurvegara í næturleik, skálaskoðun og bestu hegðun í matsal. Útilegan 
tókst mjög vel og stóðu krakkarnir sig með prýði alla helgina.

Í Listasal Mosfellsbæjar stendur yfir sýning á málverkum 
Önnu Gunnlaugsdóttur. Anna hefur starfað við myndlist síð-
an í byrjun níunda áratugs síðustu aldar. Hinir margvíslegu 
svipir kvensálar og staða konunnar í samtímanum hefur verið 
hinn rauði þráður í listsköpun hennar.

Viðfangsefni sýningarinnar er um hamskipti og fjallar um 
þörfina fyrir að brjótast úr viðjum hlutverka skipuðum af um-
hverfinu og okkur sjálfum. Táknmyndin um fuglinn í samruna 
við manneskjuna sem í listasögunni hefur í aldanna rás verið 
notuð til túlkunar á umbrotum lífs og dauða og endurnýjun. 
Svanurinn er margslungið tákn sem getur merkt dauða sam-
anber orðinu svanasöngur en líka táknað upprisu. 

Verkin á sýningunni eru unnin bæði með akrýl og- olíulit-

um, á striga og pappír, á síðastliðnum tveimur árum á Íslandi 
og í tveggja mánaða dvöl á gestavinnustofu Sím í Berlín. Sýn-
ingin stendur til 8. desember.

Hamskipti í Listasalnum



30. nóvember og 7. desember

Jólaveisla

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 á bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar í þjónustuveri á fyrstu hæð.  
Þar er hægt að kaupa miða í forsölu frá 3. desember, 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 
miðvikudaginn 11. desember, kl. 20:30.

Efnisskráin er með hefðbundnum hætti, klassískir tónar og jólalög.

Aðventutónleikar Diddúar og drengjanna hafa verið sérstakur tónlistarviðburður í menningarlífi Mosfellsbæjar 
í hartnær tvo áratugi. 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 sveitakirkjuna í Mosfellsdal heim að þessu tilefni, 
enda eru tónleikarnir í Mosfellskirkju á jólaföstu orðnir ómissandi hluti af undirbúningi fyrir helgihald jóla.

Menningarmálanefnd 
Mosfellsbæjar
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FALLEGIR LISTMUNIR

   HEILLANDI HÖNNUN

Árlegur basar á vegum félagsstarfs eldri 
borgara var haldinn í Kjarnanum á dög-
unum. Fallegar handunnar vörur voru til 
sölu á góðu verði. Kór eldri borgara, Vor-
boðarnir, sungu nokkur lög auk þess sem 
tréskurður var til sýnis. Enn er þónokkuð 
til af fallegum munum, sokkum, húfum, 
kertum, glervörum og fleiru sem hægt er 
að næla sér í fyrir jólin hjá félagsstarfinu á 
Hlaðhömrum. 

Félagsstarf eldri 
borgara með basar M
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Grunnnámskeið
7.- 31. janúar

t

Jólatilboð. 
Lit og plokk kr. 3500.- 

Brazilískt vax (love wax) kr. 4200.- 

Munið  gjafabréfin  

erum líka á  

Háholti 23 sími 566-8500 & 8491682 (Hjá Texture)             

Þann 26. október var Úlfar Finnbjörnsson 
með villibráðarkvöld sem sló í gegn á Kaffi-
húsinu Álafossi. Uppsetingin á hlaðborðinu 
vakti mikla athygli þar sem íslenska birkið 
fékk að njóta sín með villibráðinni. Úlfar 
kom með birki til Gunnars Helgasonar 
sem vann úr því tréplatta sem notaðir voru 
undir köldu réttina. Boðið var upp á 30 

kalda rétti og sex heita rétti úr allri villbráð 
sem hægt er að veiða á Íslandi. Skarfur-
inn fékk eina bestu dómana og var talinn 
standa upp úr ásamt villibráðarpaté sem 
Úlfar gerir af þvílíkri snilld. Uppselt var á 
villibráðarkvöldið og komust færri að en 
vildu. Ákveðið hefur verið að endurtaka 
þetta að ári.

Vinsæl villibráð

Eva Þengilsdóttir 
gefur út barnabók 
Barnabókin „Gerðu eins og ég 
– Hvati og dýrin“ eftir Evu Þengils-
dóttur, dóttur Þengils Oddssonar 
læknis og Steinunnar Guðmunds-
dóttur, kom út í byrjun nóvember 
hjá Máli og menningu. Bergrún 
Íris Sævarsdóttir myndskreytir. 
Bókin, sem fengið hefur mjög góðar 
viðtökur, er hugsuð fyrir börn á 
aldrinum 0-6 ára. Sagan segir frá 
hvolpinum Hvata og ævintýrum 
hans þegar hann týnist í dýragarði. 
Í bókinni, sem ætlað er að ýta undir 
hreyfiþroska og tengslamyndun 
barna, eru æfingar sem unnar 
eru í samráði við sjúkraþjálfara 
Æfingastöðvar SLF. Á myndinni má 
sjá Steinunni Evu Óladóttur glugga 
í bókina.

Hönnun og myndlist er meðal þess sem er í boði 

Opnar vinnustofur
Kristín María 

ingiMarsdóttir

steinunn
Bergsteinsdóttir

sigurBorg s. guðMundsdóttir, 
Áslaug K. Ásgeirsdóttir  og 
ingiBjörg ingólfsdóttir

guðrún Þórarinsdóttir og 
Margrét Ásta jónsdóttir

Að Völuteigi 8 verða opnar vinnustofur alla laugardaga fram að jólum milli 
kl. 13-17. Mosfellingur kíkti á staðinn þar sem ýmislegt spennandi var í boði.



t
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villibráð
heil gæs - gæsabringa - grafin gæsabringa 

- heitreykt gæsabringa - andabringa

KalKúnn
heill ferskur - bringur - fylltar bringur

nautaKjöt
lundir - wellington - grafið naut - nautavöðvar

annað
nautasoð - hreindýrasoð - sósur - eftirréttir

Hreindýr
fillet - lund - lærvöðvar - hakk - pate

lambaKjöt
læri - úrbeinuð fyllt - 
hryggir - filet - lundir 
- hangikjöt - tvíreykt læri

grísaKjöt
hamborgarhryggur - 
purusteik 

KJÖTKJÖTbúðin
Grensásveg

búðin
Opið: mán-fös 10-18:30, lau 11-16, sun lOkað

Pantaðu tímanlega
eKKi fara í jólaKöttinn

jólasteiKina / villibráðina
færðu Hjá oKKur 

gjafabréf og gjafaKörfur
tilvalið fyrir jólin

Hlaðborð
Tökum að okkur 
að sjá um jóla- og 
villibráðarhlaðborð 
fyrir stóra sem 
smáa hópa.
Hafðu samband

17www.mosfellingur.is  -  



Fjörleg aðventa á 
Kaffihúsinu Álafossi
Menningarkvöldin sem haldin hafa 
verið mánaðarlega á Kaffihúsinu 
Álafossi síðan í september hafa 
verið vel sótt og skemmtileg. Ekki er 
annað að sjá en að unnendur ljóða 
og sagna hafi virkilega notið þess 
að hlusta á höfunda lesa úr verkum 
sínum. Nú á aðventunni ætlar 
Kaffihúsið að bjóða upp á ýmsa 
viðburði, jafnt fyrir unga sem aldna.  
Sunnudaginn 2. desember kl. 15:30 
ætlar Hildur Margrétardóttir að lesa 
upp úr bók sinni „Blendingurinn“ 
barna og unglingasaga sem gerist 
í Mosfellsbæ. Fimmtudaginn 6. 
desember kl. 19:00 verða „Söng-
tónleikar“ nemenda Listaskólans 
í Mosfellsbæ. Miðvikudaginn 12. 
desember kl. 20:00 verður haldið 
„Menningarkvöld“ þar sem ýmsir 
höfundar lesa úr verkum sínum. 
Sunnudaginn 16. desember kl. 
15:30 mun Guðrún Ýr Jóhannes-
dóttir leika jóla- og klassísk lög á 
fiðlu. Föstudaginn 21. desember 
munu Gústi og Öddi skemmta frá 
kl. 21:00. Skatan verður á sínum 
stað á Þorláksmessu. Um helgar á 
aðventunni ætlar Gunnar að steikja 
möndlur, fá jólailminn í loftið og 
búa til jólaglögg „Glühwein“. Svo 
er aldrei að vita nema jólasveinn 
álpist einhvern daginn til okkar í 
Álafosskvosina 

TAKTU ÞÁTT Í 
JÓLARÚLLULEIK PAPCO!

STYRKJUM
GOTT MÁLEFNI!
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Ingibjörg Kr. Ferdin-
andsdóttir hefur gefið frá 
sér sína aðra barnabók, 
Leyndarmál Kela. Fyrir 
ári kom út fyrsta bók 
hennar, Keli minn sem 
hvarf, sem fékk mjög 
góðar viðtökur hjá 
börnum og fullorðnum. 
Sú bók hefur til að 
mynda verið notuð 
í lífsleiknikennslu á 
yngsta stigi í fjölmörgum 
grunnskólum landsins.  

Aðalheiður Vigfúsdóttir myndskreytti báðar bækurnar. Ingibjörg Kr. Ferdinandsdóttir 
rithöfundur er menntunarfræðingur og kennari.  Hún er þriggja barna móðir og einnig 
meðeigandi kattanna knáu Kela Kaka og Mónu Lísu. 

„Einn góðan veðurdag rættist svo ósk kisa þegar drengurinn, mamma hans og gömlu 
hjónin höfðu komist í samband hvert við annað og fundið í sameiningu leiðina til Kela. 
Þá urðu fagnaðarfundir eins og í ævintýrunum.  Ævintýri geta nefnilega líka gerst í 
venjulegu lífi, lífi eins og mínu og þínu. Það var ekki nóg með að lífsreyndi kisinn væri bú-
inn að upplifa ævintýri heldur bærðist innra með honum leyndarmál sem enginn vissi af, 
það var leyndarmál Kela. Sannleikur og leyndardómur sem hann einn vissi þá og enginn 
annar. Þú mund hins vegar fá að heyra leyndarmálið áður en langt um líður.“ 

Kelabækurnar vekja börn og foreldra til umhugsunar um líðan sína, upplifanir og 
tilfinningar- sem er öllum hollt er haft eftir Hrefnu Þengilsdóttur barnalækni og móður.

Nýtt útlit innan sem utan • Ný fjöðrun • Ný sparneytin vél • Hann er orðinn 
lengri, breiðari og með lengra hjólhaf en  Toyota Landcruiser 150

Komið og sKoðið
nýjan og 
gjörbreyttan 
jeep grand 
CheroKee

Íslensk-Bandaríska ehf. - Þverholt 6 - s. 534 4433 - www.isband.is

Krílasálmar sungnir 
í Lágafellskirkju
Í Lágafellskirkju eru sungnir kríla-
sálmar þessa dagana. Krílasálmar 
eru námskeið fyrir foreldra og unga-
börn 3-12 mánaða. Námskeiðið 
er skemmtileg upplifun þar sem 
söngur, tónlist, dans og hljóðfæra-
sláttur er notað til að auka tengsl 
við ungabörn og örva þannig þroska 
þeirra. Í kennslunni eru einkum 
notaðir sálmar og tónlist kirkjunnar 
en einnig þekktar vísur, hrynleikir 
og þulur. Umsjón hefur Berglind 
Björgúlfsdóttir söngkona og 
barnakórstjóri. Krílasálmahópurinn 
tekur þátt í messu í Lágafellskirkju, 
sunnudaginn 2. desember kl. 11. 

Jólamarkaður á 
handverksstæðinu
Handverksstæðið Ásgarður í 
Álafosskvos heldur sinn árlega 
jólamarkað á laugardaginn. Mark-
aðurinn er kl. 12-17 og verða allar 
leikfangalínur Ásgarðs til sýnis og 
sölu, einnig verða kaffi/súkkulaði 
og kökur til sölu gegn vægu gjaldi. 
Sönn jólastemning fylgir því að 
heimækja listamennina í Ásgarði í 
aðdraganda jólanna.

MOSFELLINGUR
kemur næst
20. desember

Helga lætur af störfum hjá Ísfugli
Helga Lára Hólm hefur látið af störfum hjá Ísfugli eftir að hafa sinnt starfi framkvæmda-
stjóra síðustu 12 árin. Helga varð sjötug á dögunum en þau hjónin Helga og Logi Jónsson 
hafa rekið fyrirtækið í 22 ár. Nýr framkvæmdastjóri, Björn Jónsson, hefur hafið störf en 
fyrirtækið er nú alfarið í Reykjabúsins. 
Á myndinni má sjá samstarfsfélaga kveðja Helgu með þökkum. 

keli er mættur aftur til leiks



Háholt 13 - Sími: 564 1129

~ Úrval gjafavöru og skreytinga ~

Jólin eru komin 
í nýblóm

Leitið ekki langt yfir skammt
Verslum í heimabyggð

Fallegu 
kertin frá 

Jöklaljósum 
eru komin
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15:15. Bókmenntadagskrá. Bjarki Bjarnason les 
upp sígilt ævintýri sem hann þýddi og birtist í bókinni 
Fjársjóðskistan II. Huginn Þór Grétarsson kynnir nýtt 
þjóðlegt ævintýri sem ber nafnið Myrkfælna tröllið. 
Lesið verður upp úr bók Helga Ingólfssonar Frjálsar 
hendur - kennarahandbók. 

Dagskrá
15:00-18:00. Opið hús. Sýning á verkum 
leirlistarkonunnar Þóru Sigurþórsdóttur.

Léttar
veitingar
og lifandi 

Bjarki Bjarnason Huginn Grétarsson Þóra Sigurþórsdóttir

og

Staðsetning: Gallerí Hvirfill í Mosfellsdal.

BókmenntahlaðBorð á Bókasafninu

Einar Kárason 
lEs úr bóK sinni

Einvalalið rithöfunda 
las úr vErKum sínum

starfsfólKið
á bóKasafninu

KErtaljós og KaKó
í Kjarnanum
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Þverholti 2 - Sími: 566 5066 - Opið virka daga kl. 9-18

20% AFSLÁTTUR

20% AFSLÁTTUR

AF STÓRUM POKUM AF SCIENCE PLAN
HUNDA- OG KATTAFÓÐRI

AF ÖLLUM STÆRÐUM AF SCIENCE PLAN
HVOLPA- OG KETTLINGAFÓÐRI

TILBOÐ

Tilboðið gildir
í desember

salaJólatrésJólatrés

GRÍPTU MEÐ ÞÉR GÓMSÆTA 

ELDBAKAÐA

PIZZU
ELDHEIT MEÐ
TVEIMUR

1.590 kr.

TVENNU
TILBOÐ
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Myndir: Ruth Örnólfs og úr einkasafni

MOSFELLINGURINN
Eftir Ruth Örnólfsdóttur

ruth@mosfellingur.is

  -  Viðtal / Mosfellingurinn Sigrún Breiðfjörð Magnúsdóttir

Kjartan og Sigrún á góðri stundu.

22

Sigrún Breiðfjörð Magnúsdóttir snyrtifræðingur 
missti móður sína úr krabbameini árið 2007. Frá 
þeim tíma hefur viðhorf  hennar til lífsins breyst mikið.

Hvað myndi ævisaga þín heita?
You´ll Never Walk Alone.

Fallegasti staður í Mosfellsbæ?
Uppi á Helgafelli og horft yfir bæinn.

Hvert er besta ráð sem þú hefur nýtt 
þér? Setning sem mamma mín sagði við 
mig áður en hún dó „vertu sterk“

Uppáhaldsjólalag?
Baggalútur svíkur engan.

Ertu A eða B manneskja?
A, en samt gott að sofa stundum út.

Hver er uppáhaldsfylgihluturinn þinn?
Úrið mitt og Hildur Hafstein armbandið.

Besta ilmvatnið? Burberry Brit.

Hvert er helsta takmark þitt í lífinu?
Að lifa lífinu lifandi með skemmtilegu 
fólki.

Hvaða þrjú orð lýsa þér best? Læt 
unnustann um að svara þessari, mikil 
réttlætiskennd, glaðlynd og dugleg.

HIN HLIÐIN

aron daníel með 
þórdísi ömmu

systkinin sigrún 
og kristján

sigrún á 
fermingardaginn

Hugsa til 
hennar 
daglega
Maður jafnar sig aldrei eftir svona 

missi en maður lærir að lifa með 
sorginni,” segir Sigrún er ég spyr 

hana út í móðurmissinn en móðir henn-
ar, Þórdís Þórisdóttir lést langt um aldur 
fram úr krabbameini.

Sigrún vakti athygli í sumar er hún hljóp 
í fyrsta sinn tuttugu og einn kílómetra 
í  Reykjavíkurmaraþoninu og tileinkaði 
móður sinni hvert skref sem hún tók.

„Ég og Kristín Björg æskuvinkona mín 
brölluðum margt saman á okkar yngri 
árum. Við áttum til að mynda alltaf eins föt 
og skóladót og margir áttu það til að rugla 
okkur saman, enda vorum við oft spurðar 
að því hvort við værum tvíburar. Við fórum 
ófáar ferðirnar um bæinn okkar og enduð-
um oft á því að koma við í Kaupfélagssjopp-
unni til að kaupa bland í poka.”

Við unnum aldrei neitt
„Við Kristín tókum einnig reglulega þátt 

í Freestyle keppninni í Tónabæ og fórum 
um landið til að keppa í dansi en merkilegt 
nokk, við unnum aldrei neitt og ég bara skil 
það ekki, segir Sigrún skellihlæjandi er hún 
rifjar þetta upp.

Yfir vetrartímann fórum við á skíði og 
tókum rútuna hverja einustu helgi upp í 
Skálafell. Mæður okkar voru mjög góðar 
vinkonur og það er gott til þess 
að hugsa þegar maður lítur til 
baka hvað þetta var yndislegur 
tími.”

Sigrún er fædd í Reykjavík 6. ágúst 1976. 
Foreldrar hennar eru þau Þórdís Þóris-
dóttir sjúkraliði og Magnús Kristjánsson 
sölumaður. Sigrún á einn bróður, Kristján 
en hann er fæddur árið 1971 og er einn af 
eigendum Fiskbúðarinnar í Mosfellsbæ. 
Foreldrar þeirra fluttu í Mosfellsbæinn 
árið 1980, nánar tiltekið í Reykjabyggðina 
þar sem þau systkinin ólust upp.

Lærði snyrtifræði
„Ég kláraði Gagnfræðaskóla Mosfells-

bæjar árið 1992. Þaðan lá leið mín í Iðn-
skólann í Reykjavík þar sem ég fór að læra 
hárgreiðslu en ég hætti eftir eitt ár og fór 
út á vinnumarkaðinn. Ég kláraði síðan 
Menntaskólann í Kópavogi árið 2003 og 

Snyrtibraut í Fjölbrautaskólanum í Breið-
holti árið 2009. Eftir það fór ég í NTV skól-
ann í grafíska hönnun og útskrifaðist þaðan 
árið 2010 og gæti alveg hugsað mér að læra 
meira í henni í  framtíðinni.”

Hugsar vel um heilsuna
„Ég hef starfað lengst af í bankageiranum 

en í dag starfa ég sem sölustjóri hjá Bernd-
sen & Co ehf. Ég hef mikinn áhuga á öllu 

sem við kemur tísku og heilsu-
samlegu matarræði og er algjör 
alæta á allt lesefni sem heitir 
lífrænt og náttúrulegt.

Ég hugsa vel um heilsuna og 
þá sérstaklega hvað maður ber á húðina. 
Ég er samt ekki að segja að ég borði aldrei 
neitt óhollt, það er nauðsynlegt að leyfa sér 
af og til eitthvað sætt og gott,” segir Sigrún 
og brosir.”

Erum mikið úti á velli
„Ég keypti mína fyrstu íbúð í Mosfells-

bænum árið 2003 ásamt unnusta mínum, 
Kjartani Þór Reinholdssyni viðskiptafræð-
ingi en við höfum verið saman frá árinu 
2002. Ég á son með Stefáni Arnalds sem 
heitir Aron Daníel Arnalds og er fæddur 
árið 2000. Aron er mikill orkubolti og hefur 
æft knattspyrnu frá því að hann var þriggja 
ára. Við styðjum hann í boltanum og erum 
mikið með honum úti á velli.”

Greindist með sortuæxli
„Ég missti móður mína og bestu vinkonu 

úr krabbameini 7. júlí árið 2007. Hún var 
einungis 54 ára er hún lést og því tekin frá 
okkur allt of snemma. Hún var yndisleg 
kona, góðhjörtuð og falleg sál. 

Hún starfaði lengi vel á Reykjalundi en 
starfaði í Víðinesi er hún lést. Móðir mín 
greindist með sortuæxli árið 2004. Það var 
tekinn af henni fæðingarblettur og í honum 
fundust frumubreytingar. Meinið dreifði 
sér síðan í eitlana svo það var í raun aldrei 
aftur snúið.

Ég man það eins og það hefði gerst í gær 
þegar ég fékk það staðfest að móðir mín 
ætti ekki langt eftir, ég fór til afa og ömmu 
og sagði þeim fréttirnar. Það er án efa það 
erfiðasta sem ég hef gert.”

Breytt viðhorf til lífsins
„Þegar ég kom heim frá líknardeildinni 

þar sem móðir mín lést var eins og það 
hefði myndast stór gjá í lífi mínu og það 
kom svakalegur tómleiki. Það er alveg ljóst 
að eftir svona missi þá breytist viðhorf 
manns til lífsins mikið.

Maður verður að taka einn dag í einu og 
lifa með sorginni, vera þakklátur fyrir það 
sem maður á og þakka fyrir hvern dag sem 
maður fær,” segir Sigrún alvarleg á svip.  Ég 
ætla að vera þakklát fyrir hverju hrukku 
sem ég fæ því hún spannar lífssögu mína og 
það sem ég hef upplifað í gegnum ævina.”

Gott að hafa hana til staðar
„Móðir mín var viðstödd þegar sonur 

minn kom í heiminn og það er ólýsanlegt 
hvað það var gott að hafa hana til staðar 
þegar ég fetaði mín fyrstu spor sem móðir 
sjálf. Mamma tók sér nokkurra vikna frí og 
við dunduðum okkur saman við að horfa 
á þetta yndislega kraftaverk sem var allt í 
einu komið inn í líf okkar.

Hún var yndisleg amma og Aron Daníel 
talar ennþá um það hvað hún var hlý og 
góð. Hún átti tvö barnabörn er hún lést, 
Aron Daníel og Auði Dís en svo bættist 
Kristján Þór í hópinn árið 2008.”

Stóri dagurinn ákveðinn
„Það koma dagar sem maður er mis-

sterkur og þá er gott að eiga góða að eins 
og hann Kjartan minn, en hann er búinn að 
vera kletturinn minn síðan ég missti móður 
mína og ég á honum mikið að þakka. 

Við trúlofuðum okkur 6. júlí árið 2007 
eða daginn áður en hún lést og hún fékk 
að sjá hringinn. Það að Kjartan hafi beðið 
mín þennan dag er mér svakalega dýrmætt.
Við höfum ákveðið stóra daginn en hann 
verður 7. september 2013.”

Sameinaðar á ný
Ári eftir að móðir mín dó byrjaði ég að 

stunda hlaup og hef stundað það reglulega 
síðan. Ég ákvað að hlaupa hálft maraþon í 
tilefni þess að mamma hefði orðið sextíu 
ára í ágúst s.l. og hvert skref sem ég tók var 
tileinkað henni. Hlaupin hafa hjálpað mér 
alveg gríðarlega mikið.

Við systkinin misstum móðurömmu 
okkar, Sigríði Rögnu í vor en amma gekk 
okkur í móðurstað eftir að mamma dó og 
það var ávallt hægt að leita til hennar með 
allt. Það er gott til þess að vita fyrst þetta 
fór á þennan veg að þær mæðgur eru sam-
einaðar á ný.”

Ég man það eins og það 
hefði gerst í gær þegar ég 

fékk það staðfest að móðir mín 
ætti ekki langt eftir, ég fór til 
afa og ömmu og sagði þeim 
fréttirnar. Það er án efa það 
erfiðasta sem ég hef gert.





- Félagsmiðstöðin Ból24

KraKKa
Krossgáta
Leystu krossgátuna með því að 
finna nöfnin á jólasveinunum.
Sendið inn lausnarorð fyrir 14. desember. 

Á netfangið krossgata@mosfellingur.is 
eða með pósti í Spóahöfða 26.
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Undankeppni Stíls fór fram 9. nóvember 
og heppnaðist mjög vel. Sigurvegarar voru 
Auður Linda Sonjudóttir, Karen Vignisdótt-
ir og Steinunn Halldóra Axelsdóttir sem var 
einnig módel liðsins. Þær voru fulltrúar 
Bólsins í aðalkeppni Stíls sem fór fram í 
Hörpu um helgina. 

Sigga Maja sigraði söngkeppnina
Söngkeppni Bólsins var haldin hátíðleg 

þann 14. nóvember og voru fjölmargir 
keppendur sem tóku þátt. Troðfullt var 
útúr dyrum. Dómnefndin var ekki af verri 
endanum en hún skartaði þeim Matta Matt, 
Gretu Salóme og henni Elísu Sverrisdóttur 

sem var sigurvegari söngkeppni Bólsins í 
fyrra. Sigríður María Hilmarsdóttir stóð 
uppi sem sigurvegari og mun keppa fyrir 
hönd Bólsins á undankeppni samfés eftir 
áramót. 

Ari Eldjárn leynigestur
Árshátíð Bólsins fór fram þann 21. 

nóvember í Hlégarði. Fjölmargir mættu 
í sínu fínasta dressi enda var þemað að 
þessu sinni Hollywood. Dj. Svali sá um 
það að halda stemmingunni í blússandi 
botni langt fram eftir kvöldi og leynigestur 
kvöldsins var Ari Eldjárn. Myndir frá árshá-
tíðinni verða birtar í næsta blaði. 

Stíll, söngkeppni og árshátíð á dagskrá í nóvember   

Margt um að vera í Bólinu

dómnefnd
söngkeppninnar

sigga maja sigurvegari 
söngkeppni bólsins

undirbúningur 
fyrir stíl 2012



Upplagt sem skreyting 

á aðventunni, í garðinn 

eða sem lýsing á leiði. 

Til í ýmsum stærðum 
Mosfellsk hönnun

 Verð frá kr. 18.000

Upplýsingar í síma 694 7300

Gerið frá
bær kaup!

Fáðu jólagjöfina hjá okkur 
á hagstæðu verði!

LAGERSALA

Tölvutöskur, neophrene flöskupokar, 
flöskutappar, slökunardiskar, klútar, 

hattar og húfur, allskyns lampar 
og ýmislegt fleira.

Opnunartími alla virka daga frá 
29.11 til jóla kl: 15:30 – 18:30

ERUM í Háholti 14 VIÐ HLIÐINA Á PÓSTINUM ; )Heildverslun
HÞ

25Við erum á Facebook  -  



- Stærsti auglýsinga- og fréttamiðill í Mosfellsbæ26

Fundurinn verður haldinn á annarri hæð 
í Hlégarði þriðjudaginn 4. desember kl.18.
Dagskrá:
1.  Venjuleg aðalfundarstörf samkvæmt lögum félagsins.
2. Önnur mál.

Hvetjum alla félagsmenn til að mæta.

Stjórnin

Aðalfundur Vinstri grænna í Mosfellsbæ

Ísíðasta pistli fjallaði ég 
um samspil umhverfis 

og heilsu og hvað sé í raun 
okkar helsta umhverfi: inni-
loftslag á okkar eigin heimili. 
Nú mun ég fjalla betur um 
þá þætti sem helst hafa áhrif 
á inniloftslagið. Fyrst ber að 
nefna loftið utandyra, loftið 
innandyra kemur jú upprunalega að 
utan. Sem betur fer búum við svo vel 
hér á Íslandi að loftmengun utandyra 
hefur sjaldan verið áhyggjuefni. Á 
þurrum köldum vetrardögum getur 
svifryk, þá helst vegna umferðar, 
oftar en ekki farið yfir svokölluð 
hættumörk. Þá er horft til mælinga 
á Grensás og í Húsdýragarðinum en 
tölur frá þeim eru t.d. birtar á www.
reykjavik.is og á vef Umhverfisstofn-
unar: www.loftgaedi.is  (2 aðrar 
mælingar fara fram á höfuðborgar-
svæðinu, í Kópavogi og á Hvaleyrar-
holti í Hafnarfirði, en þær niðurstöður 
eru ekki jafn aðgengilegar). Einnig má 
sjá styrk nituroxíðs en það má einnig 
rekja til umferðar. Á slíkum dögum 
er fólki ráðlagt að hafa glugga lokaða 
yfir daginn. En hversu mikið segja 
mælingar í kulda og stillu á Grensás 
um svifryks- eða nituroxíðsmengun 
í Mosfellsbæ? Stærstur hluti Reykja-
víkur er staðsettur innan við 5 km 
frá mælingunum en Mosfellsbær er 
um 9 km í burtu. Umferðarþunginn í 
Mosfellsbæ er einnig mikið minni en 
við Grensás. Mælingarnar segja því 
líklega ekki mjög mikið um raunveru-
legt ástand útilofts í Mosfellsbæ og 
í þessu tillit er því óhætt að segja að 
loftmengun utandyra sé ekki mikið 
áhyggjuefni hér í bæ.

Eini gallinn sem ég hef séð við 
það að búa í Mosfellsbæ er brenni-
steinsfnykurinn sem stundum leggur 
yfir bæinn. En við Grensás er einnig 
mældur styrkur brennisteinsvetnis 

þó að ekki sé hægt að nálgast 
þær niðurstöður á „opinbera“ 
vefnum www.loftgaedi.is, af 
einhverjum ástæðum. Þær 
mælingar má hins vegar 
nálgast á www.loft.ust.is. Á 
„opinbera“ vefnum eru birtar 
mælingar frá Hafnarfirði. Séu 
mælingarnar bornar saman 

má sjá nokkur líkindi en samt sem 
áður mjög ólíka toppa og á hvaða tíma 
sólarhringsins aukning eða minnkun 
verður á styrk brennisteinsvetnis. 
Það útskýrist augljóslega af því hvort 
t.d. verið sé að bora holur, láta þær 
blása eða þess háttar en jafnframt af 
breytilegum vindáttum: í NA-átt fýkur 
brennisteinsgufan frá Hellisheiði og 
Nesjavöllum nær Hafnarfirði en fer 
nánast alveg fram hjá mælinum við 
Grensás, og framhjá Mosfellsbæ; í  A-
átt er dreifingin mikið jafnari, þó fer 
líklega mest á Grensás og Hafnafjörð 
og eitthvað yfir Mosfellsbæ; í S- og 
SA-átt fer allt brennisteinsvetnið yfir 
Mosfellsbæ og ólíklegt er að mælingar 
í Hafnarfirði eða annars staðar verði 
þess áskynja. Í norð- og vestlægari 
áttum verða hins vegar Hvergerðingar 
og Selfyssingar fyrir barðinu á ófögn-
uðinum. Ráðlegt er að loka gluggum 
og halda sig innandyra eða koma sér 
af svæðinu þegar brennisteinsfnykur-
inn er í loftinu. Brennisteinsvetni (hy-
drogen sulfide) er nefnilega baneitruð 
lofttegund í miklu magni og getur leitt 
til ýmissa kvilla og óþæginda til lengri 
tíma þó hún mælist ekki nema í litlu 
magni. Í næsta pistli mun ég fjalla 
um heimilis-, hreinlætis- og aðrar 
neysluvörur sem geta verið troðfullar 
af óheilnæmum efnum.

Kær kveðja í Mos!
Benedikt Þorri Sigurjónsson, 
starfsnemi hjá WHO European Centre 
for Environment and Health, Bonn.

heilsu

hornið

heilsuár í mosfellsbæ 2012
heilsuvin í mosfellsbæ

Það liggur 
í loftinu …

Eirhamrar
-þjónustumiðstöð

VirÐing   jákVæÐni   framsækni   umhyggja

Fjölskyldusvið Mosfellsbæjar óskar eftir:

Hárgreiðslumeistara til að sjá um rekstur 
hárgreiðslustofu og fótaaðgerðafræðingi
til að sjá um rekstur fótaaðgerðastofu í 
húsnæði Eirhamra, Hlaðhömrum 2.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Tilskilin menntun ásamt reynslu af þjónustu 

við eldra fólk.
• Ríkuleg þjónustulipurð og virðing fyrir fólki.
• Áhersla er lögð á að þjónusta hárgreiðslumeistara 

sé veitt á eftirmiðdögum miðvikudaga til og með 
föstudaga og að morgni til eftir þörfum. 

• Gert er ráð fyrir aðstöðu snyrtifræðings 
í annarri hvorri aðstöðunni.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og starfsreyn-
slu sendist á netfangið mos@mos.is fyrir 11. desember 2012. 
Nánari upplýsingar veita Unnur V. Ingólfsdóttir, framkvæm-
dastjóri fjölskyldusviðs Mosfellsbæjar, uvi@mos.is, og Birna 
Svavarsdóttir, hjúkrunarforstjóri Eirar, birna@eir.is.  

Á Eirhömrum er þjónustumiðstöð fyrir eldra fólk í Mosfellsbæ 
og 53 öryggis-íbúðir. Endurbætur standa yfir á þjónustumiðstöð 
Eirhamra og í lok árs verður opnuð þar ný hárgreiðslustofa og 
fótaaðgerðastofa, ásamt nýrri aðstöðu fyrir dagdvöl, félags- og 
tómstundastarf. Á vordögum 2013 verður tekið í notkun 30 rýma  
hjúkrunarheimili, sem er samtengt íbúðunum. Þá verða íbúar 
Eirhamra um 100 talsins.

mosfellingur@mosfellingur.is
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Grill            nesti
HáHolt 24 - s. 566-7273

beint 
í bílinn

heitust 
á grillinu

svölust 
í ísnum

Þú færð alvöru 
hamborgara hjá okkur

munið eftir okkar sívinsæla 

fjölskyldutilboði
ath. 

breyttur 
opnunartími 

í vetur
sun 11:00-21:30

mán-fim 10:00-21:30
fös og lau 10:00-22:30

120 gr

LCN gelneglur  
Tilboð í desember 

 
Neglur og ein  

lagfæring 8.990 kr. 
Neglur 4.800 kr. 

Háholt 23 ~ Mosfellsbæ ~ S: 566-8500.       Opnunartími virka daga 9 - 18, Lau. 9 -14 

Um leið og við þökkum viðskiptin á árinu 
óskum við ykkur gleðilegra jóla og  

farsældar á komandi ári. 
 

Minnum á tímapantanir fyrir jólin. 
 

Jólakveðja,  
Hulda, Hrefna, Íris, Bára og Steinunn 

Krakkadagur  
9. desember verðum  
við með krakkadag  

milli 11:00 og 14:00 þar 
sem jólasveinninn kemur  

í heimsókn, syngur og 
gefur glaðning. 

Lanza, Paul Mitchell 
og Tigi hárvörur 

Tilvaldar í jólapakkann 

heilsu

hornið



  -  Anna Ólöf blaðamaður kíkti á Bókasafnið28

Bókasafnið er eins og 
eitt stórt hlaðborð
Nafn: Diljá Guðmundsdóttir

Aldur: 14 ára

Staða: Ég er nemandi í 
9. bekk, Lágafellsskóla.

Hvað er það besta við 
bókasafnið: Mér finnst það 
besta við bókasafnið vera 
hvernig þetta er eins og eitt 
stórt hlaðborð. Maður getur 
valið úr hundruðum mis-
munandi bóka. 

Lestu mikið? Ég les eins 
mikið og ég kemst yfir.

Uppáhalds rithöfundur: 
Það er Margit Sandemo. Mér 
finnst hún hafa svo ótrúlega 
skemmtilega sýn á lífið. Hún 
á að verra skyggn og trúa á 
ýmsa anda og verndara frá 
öðrum heimi. Ég er ekki viss 
um hvort ég trúi því alveg 
hundrað prósent en hún 
hljómar býsna sannfærandi.

Uppáhalds bók: Uppáhalds bækurnar mínar eru allar 47 
bækurnar um Ísfólkið, það er svo skemmtilegt að fylgjast 
með heilli ætt, 19 ættliðum, í gegnum 400 ár. Svo tekst 
höfundinum einhvernveginn að láta manni þykja svo 
óendanlega vænt um hverja og eina persónu (eða hata 
hana, það fer auðvitað eftir aðstæðum). 

Uppáhalds persóna í bók? Artemis Fowl, úr samnefnd-
um bókaflokki, finnst mér einn besti karakter sem  ég hef 
lesið um. Hann er ótrúlega klár, en samt fyndinn.

Hvaða bækur langar þig að lesa sem koma út nú fyrir 
jólin: Ég hlakka mest til þess að lesa sænsku spennusög-
una Hringurinn, og aðra bók, sem einnig á að koma út nú 
um jólin, en hún heitir Þrettán Ástæður og lítur meira út 
eins og bók fyllt af drama og sorg.  

 Mosfellingur kannaði stemninguna á Bókasafninu í jólaösinni • Sex bókaormar deila með okkur helstu leyndarmálum

Mosfellingar á kafi í jólabókunum

Gísli á Uppsölum var 
einstakur maður
Nafn: Sæþór Skarphéðinsson

Aldur: 75 ára

Staða: Bókaormur.

Hvað er það besta við 
bókasafnið: Fyrir það 
fyrsta er það mannauður-
inn á safninu hann er alveg 
einstakur. Fólkið, kaffið 
og blöðin eru eins og vin í 
hinni andlegu eyðimörk.

Lestu mikið? Ég les mjög 
mikið, allavega 3 tíma á dag, 
gæti ekki verið án þess. En 
ég les aðalega um sögulegar 
staðreyndir.

Uppáhalds rithöfundur: Ég 
á svo sem ekki neinn uppá-
halds höfund, hef ekki lesið 
skáldsögu síðan ég var ungl-
ingur en bækur um seinni 
heimstyrjöldina, sjóslys við 
Íslandsstrendur, ævisögur 
og bækur um andleg málefni eru í uppáhaldi. Ég hef af-
skaplega gaman af að lesa um mannlíf fyrr á tímum.

Uppáhalds bók: Bækurnar hans Steinars J. Lúðvíkssonar 
eru í miklu uppáhaldi. Bókin hans Sai baba er líka alveg 
frábær hann er jógi og að mínu mati einn merkasti maður 
sem uppi hefur verið á okkar tímum.

Uppáhalds persóna í bók? Ég hef ný lokið við að lesa 
bókina um Gísla á Uppsölum og er hann mér efst í huga. 
Hann var margslungin persónuleiki og lenti í ýmsu. Bók-
in um hann vekur mann til umhugsunar, Gísli var alveg 
einstakur maður sem gaman er að lesa um.

Hvaða bækur langar þig að lesa sem koma út nú fyrir 
jólin: Ég hlakka til að lesa Hin mörgu andlit kristninnar 
eftir Þórhall Heimis, bókina um Grímsey og Hornstrandir 
og Jökulfirðir sem Hallgrímur Sveinsson tók saman.

Nýt þess að lesa 
góðar bókmenntir
Nafn: Guðrún Guðjónsdóttir

Aldur: 39 ára

Staða: Alþjóðastjórnmála-
fræðingur og flugfreyja

Hvað er það besta við 
bókasafnið: Notalegt and-
rúmsloft og góð aðstaða til 
að setjast niður og glugga í 
blað eða bók.

Lestu mikið? Já, eftir mik-
inn lestur fræðirita síðustu 
misserin nýt ég þess að lesa 
góðar bókmenntir.

Uppáhalds rithöfundur: 
Ég verð eiginlega að nefna 
þýðanda fremur er rithöf-
und. Friðrik Rafnsson hefur 
töfrað fram snilldarþýðingar 
á verkum franskra höfunda 
eins og t.d. Milan Kundera 
og Michel Houellebeck en 
bók hans Kortið og landið 
kom einmitt út nú í haust.

Uppáhalds bók: Karítas eftir Kristínu Marju Baldursdótt-
ur. Hún fer með lesandann í ferðalag sem er mjög áhrifa-
mikið og heldur bókin athygli hans óskiptri. Þess má geta 
að hingað til lands hafa komið erlendir ferðahópar gagn-
gert til að skoða sögusvið bókarinnar. Seinna kom svo út 
langþráð framhald bókarinnar - Óreiða á striga.

Uppáhalds persóna í bók? Það er Karítas, stórbrotinn 
persónuleiki sem nær að hrífa mann með sér og lýsir á 
einlægan hátt mannlegum breyskleika.

Hvaða bækur langar þig að lesa sem koma út nú fyrir 
jólin: Kantötu eftir Kristínu Marju. Einnig langar mig að 
lesa Málarann eftir Ólaf Gunnarsson og Undantekningin 
eftir Auði Övu hefur einnig vakið forvitni mína en þessi 
rithöfundur hefur verið að fá mikla athygli í Evrópu.

Bókalestur og brjósta
gjöf fer vel saman
Nafn: Erla Birna Birgis

Aldur: 25 ára þrátt fyrir að 
fæðingarvottorðið segi að ég 
sé fædd 1976.

Staða: Mjög góð takk fyrir, 
ég á 4 börn, mann, hund, er 
dagmamma og sagnfræði-
nemi með prjónafíkn.

Hvað er það besta við 
bókasafnið: Bókasafnið er 
frábærlega staðsett, bjart og 
þægilegt. En það langbesta 
er yndislegt starfsfólk.

Lestu mikið? Já það geri ég 
og hef alltaf gert. Þegar ég 
gekk með yngri dóttur mína 
þá lá ég í rúminu síðustu 12 
vikur meðgöngunnar og las 
þá örugglega næstum hálft 
bókasafnið. Svo klára ég 
hverja bókina á fætur annari 
þessar vikurnar, bókalestur 
og brjóstagjöf fer einstaklega vel saman.

Uppáhalds rithöfundur: Úff… Þeir eru nokkrir t.d. Ólafur 
Jóhann Sigurðsson, Gunnar Gunnarsson, Margit Sand-
emo, Sophie Kinsella og og og…  

Uppáhalds bók: Svar við bréfi Helgu eftir Bergsvein Birg-
isson, mér finnst hún æði. Svo eru nokkrar  bækur sem 
ég les alltaf reglulega t.d. Er þetta ást, Frjáls eða fjötruð 
og Ég get séð um mig sjálf eftir Liz Berry og Dalalíf eftir 
Guðrúnu frá Lundi.

Uppáhalds persóna í bók? Get ekki nefnt bara eina.  
Bjarni bóndi í Svar við bréfi Helgu kemur sterkur inn, 
svo er mér farið að þykja mjög vænt um Stafakarlana og 
Gralla Gorm eftir Berljótu Arnalds.

Hvaða bækur langar þig að lesa sem koma út nú fyrir 
jólin: Ég bíð spennt yfir að komast yfir Ljósmóðurina eftir 
Eyrúnu Ingadóttur og bókina um Gísla á Uppsölum.

Jón Kalman Stefánsson 
er snillingur orðsins
Nafn: Sif Þorsteinsdóttir

Aldur: 51 árs

Staða: Innheimturáðgjafi 
og lestrarhestur.

Hvað er það besta við 
bókasafnið: Mjög gott úr-
val af bókum og einstaklega 
liðlegt starfsfólk sem er 
boðið og búið að þjónusta 
lestrarhesta.

Lestu mikið? Já, hef alltaf 
gert frá því að mamma 
kenndi mér að lesa 5 ára. 
Ég les um 8-10 bækur á 
mánuði. Lestur góðra 
bóka hefur alltaf verið mín 
ástríða og eina fíkn í lífinu.

Uppáhalds rithöfundur:
Jón Kalman Stefánsson er 
snillingur orðsins og allt 
hans höfundarverk er frá-
bært sem er einstakt afrek.  
Hann er sá eini sem hrífur mig út yfir tíma og rúm.

Uppáhalds bók: Það er þríleikurinn Himnaríki og helvíti, 
Harmur englanna og Hjarta mannsins eftir Jón Kalman. 
Í þessum bókum hefur Jón Kalman fullkomnað stíl sinn 
sem flæðir svo áreynslulaust að það er hreinn unaður 
að lesa. Ég skil ekki þá blindu sem bókmenntamafían á 
Íslandi er slegin því Jón Kalman á svo sannarlega skilið að 
fá Íslensku bókmenntaverðlaunin fyrir þennan þríleik.

Uppáhalds persóna í bók? Uggi Greipsson úr Fjallkirkju 
Gunnars Gunnarssonar. Þá bók las ég þegar var 10 ára og 
hún lauk upp fyrir mér leyndardómum bókmenntanna.

Hvaða bækur langar þig að lesa sem koma út nú fyrir 
jólin? Undantekningin eftir Auði Övu, Kantata eftir Krist-
ínu Marju, Fyrir Lísu eftir Steinunni Sigurðar, Illska eftir 
Eirík Örn Norðdahl, Íslendingablokk eftir Pétur Gunnars-
son og Kuldi eftir Yrsu svo fátt eitt sé nefnt.

Ætla að lesa Kulda eftir 
Yrsu Sigurðar um jólin
Nafn: Yrsa Björt 
Eggertsdóttir

Aldur: 13 ára

Staða: Nemandi í 8. bekk 
Lágafellsskóla.

Hvað er það besta við 
bókasafnið: Bókasafnið er 
mjög notalegur staður til 
að vera á og alltaf gott að 
koma þangað.

Lestu mikið? Já, mjög 
mikið. 

Uppáhalds rithöfundur: 
Uppáhalds rithöfundarn-
ir mínir eru Christopher 
Paolini sem hefur meðal 
annars skrifað Eragon-
bækurnar, Lene Kaaber-
bol sem skrifaði Barnið 
í ferðatöskunni, J. K. 
Rowling sem er höfund-
ur Harry Potter og Yrsa 
Sigurðardóttir sem skrifar 
skemmtilegar skáldsögur sem gerast í íslenskum veru-
leika. Þau hafa skrifað bestu bækur sem ég hef lesið. 

Uppáhalds bók: Uppáhaldsbækurnar mínar eru Ávít-
arabækurnar, Eragonbækurnar og Harry Potter. Allt eru 
þetta langar og flóknar fantasíur sem ég hef gaman af frá 
upphafi til enda.

Uppáhalds persóna í bók? Uppáhalds sögupersóna mín 
er Dína Tonerre í Ávítarabókunum vegna þess að hún er 
klár, ákveðin og gefst aldrei upp.

Hvaða bækur langar þig að lesa sem koma út nú fyrir 
jólin: Eina bókin sem ég er ákveðin í að lesa er Kuldi eftir 
Yrsu Sigurðardóttur, en það eru margar spennandi og 
skemmtilegar bækur að koma út og ég hlakka til að lesa 
margar af þeim.

ÞJÓÐLEG ÆVINTÝRI

Fyrstu orðin: 

LEYNDARMÁL KELA



Sex bókaormar deila með okkur helstu leyndarmálum

Mosfellingar á kafi í jólabókunum

Glæsileg bók með 18 sígildum 

www.odinsauga.com www.facebook.com/odinsauga

Huginn Þór Grétarsson þýddu.

Fjársjóðskistan:
Fimm mínútna ævintýri.

Huginn Þór Grétarsson er í hópi fremstu 
barnabókahöfunda landsins. Hann hefur 
skrifað vel yfir tuttugu bækur sem taka 
á fjölbreyttu viðfangsefni. Hann skrifaði 
bókina Myrkfælna tröllið og aðlagaði 
söguna um Búkollu að nútíma málfari.

ÞJÓÐLEG ÆVINTÝRI - Huginn Þór Grétarsson

Tryggið ykkur 
þessa frábæru bók 
í jólapakkana.

Fyrstu orðin: 

LEYNDARMÁL KELA

Mosfellsbæ - Sími 866-8800

sögu. Í bókinni er Keli 

Bjarki Bjarnason er afkastamikill rithöfundur 
og hefur sent frá sér sagnfræðirit, ljóðabók, 
barnabækur og skáldsögu. Hann er annar höfundur 
að sögu Mosfellsbæjar og Aftureldingar. Bjarki 
vann að þýðingu þessara sígildu sagna sem birtast í 
nýju Fjársjóðskistunni. Hann býr í Mosfellsdal. 

Ingibjörg Kr. Ferdinandsdóttir 
er barnabókahöfundur og 
kennari hjá Mími símenntun. 
Leyndarmál Kela er sjálfstætt 
framhald af fyrri bók hennar 
Keli minn sem hvarf sem 
kom út í nóvember 2011. Sú 
bók fékk frábæra dóma og 
er notuð í lífsleiknikennslu í 
mörgum grunnskólum landsins. 
Ingibjörg hefur búið 
í Mosfellsbæ síðan 2005.

Væntanleg í desember.
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í Hamrahlíð
Jólatrjáasala

Skógræktarfélag Mosfellsbæjar 
verður með jólatrjáasölu í 

Hamrahlíð við Vesturlandsveg 
nú í desember.

Opið verður frá 8. 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
• furutoppar
• útlitsgölluð tré (veggtré)
• gjafabréf

Veljum íslenskT
hagsTæTT Verð í heimabyggð

jólasveinar verða í skóginum 

15. des, 16. des og 22. des kl. 11:30

Stjórn Úu, Signý SigtryggSdóttir ritari, 
BryndíS jóhannSdóttir gjaldkeri og 
hafdíS rut rudólfSdóttir formaður

Lionsklúbburinn Úa hélt sitt árlega vinkvennakvöld í Hlégarði • Láta gott af  sér leiða og safna fyrir Reykjadal  

Suðrænt og seiðandi vinkvennakvöld
Hið árlega vinkvennakvöld Lions-
klúbbsins Úu var haldið í Hlégarði 
9. nóvember. Hópur kvenna mætti 
og skemmti sér konunglega en 
þema kvöldsins var suðrænt og 
seiðandi. Veislustjóri kvöldsins 
var Arndís Linn og fór hún á kost-
um. Mikið var af skemmtilegum 
uppákomum. Ungar og efnilegar 
söngkonur þær Nína Huld Leifs-
dóttir og Agnes Þóra Pétursdóttir 
sungu auk þess sem Ragnheiður 
Erla Björnsdóttir söng við undir-
leik Hafdísar Pálsdóttur á píanó. 
Anna Sigurðar kom og kenndi 
skemmtilega danssveiflu við 
góðar undirtektir úr salnum og einnig var 
happdrætti með glæsilegum vinningum. DJ 
Garðar spilaði síðan fyrir dansi.

Láta gott af sér leiða
Lionsklúbburinn Úa var 

stofnaður 10. desember 
2007 og starfar að líknar-
málum. Kjörorð þeirra er 
að láta gott af sér leiða. 
Að sögn formanns Úu, 
Hafdísar Rutar Rudolfs-
dóttur, rann ágóði kvölds-
ins í líknarsjóð klúbbsins 
og að þessu sinni verður 
peningagjöfinni varið til 
Dvalaheimilis lamaðra og 
fatlaðra í Reykjadal. Félags-
konur vilja koma á framfæri 
þökkum til allra þeirra sem 

studdu við bakið á þeim með happdrættis-
vinningum og einnig öllum þeim sem 
gerðu kvöldið eftirminnilegt í alla staði.

Stuð í hlégarði

Senjóríturnar
guðný og dagný

glaðar og geiSlandi

flottur vinkvennahópur

þórhildur og Berglind  
Skemmtu Sér vel

M
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th

Úukonurnar inga hrÖnn, 
helga, þórhildur og Svanhvít með

veiSluStjóranum arndíSi linn

anna í danSSveiflu



JÓLAMARKAÐUR
Í BYMOS

Úti og inni jólaseríur, skrautseríur,
jólakort, pappír og merkispjöld,

jólasveinabúningar og margt fleira

ALLT Á GÓÐU VERÐI

HÁHOLTI 14 - SÍMI 586 1210

OPIÐ ALLA DAGA 
TIL JÓLA

M
yn
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r/
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th

Inga Elín verður með 
opið hús á vinnustofu sinni, 
Svöluhöfða 12, um helgina.

Opið kl. 11-15 
laugardaginn 1. desember 
og sunnudaginn 2. desember.

Allir hjartanlega velkomnir og 
léttar veitingar að hætti jólanna.

31www.mosfellingur.is  -  
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1975	 Lárus Halldórsson handknattleiksmaður
1976	 Jón Þ. Sverrisson frjálsíþróttamaður
1977	 Þorvaldur Hreinsson knattspyrnumaður
1978	 Inga Úlfsdóttir frjálsíþróttakona
1979	 Emil B. Karlsson handknattleiksmaður
1980	 Sigrún Guðný Markúsd. frjálsíþróttakona
1981	 Sigurjón Eiríksson handknattleiksmaður
1982	 Steinar Tómasson handknattleiksmaður
1987	 Heiða Björg Bjarnadóttir frjálsíþróttakona
1988	 Fríða Rún Þórðardóttir frjálsíþróttakona
1989	 Fríða Rún Þórðardóttir frjálsíþróttakona
1991	 Hrafnhildur Hákonardóttir sundkona
1992	 Fríða Rún Þórðardóttir frjálsíþróttakona
1993	 Róbert Sighvatsson handknattleiksmaður
1994	 Fríða Rún Þórðardóttir frjálsíþróttakona
1995	 Silja Rán Ágústsdóttir knattspyrnukona
1996	 Gunnar Steinþórsson sundmaður
1997	 Rafn Árnason frjálsíþróttamaður
1998	 Rafn Árnason frjálsíþróttamaður
1999	 Bjarki Sigurðsson handknattleiksmaður
2000	 Gintaras Savukynas handknattleiksmaður
2001	 Geir Rúnar Birgisson knattspyrnumaður
2002	 Sigurjón Jóhannsson badmintonmaður
2003	 Einar Ingi Hrafnsson handknattleiksmaður
2004	 Halldór Lárusson frjálsíþróttamaður
2005	 Halldór Lárusson frjálsíþróttamaður
2006	 Halldór Lárusson		 frjálsíþróttamaður
	 Brynja Finnsdóttir		 frjálsíþróttakona
2007	 Hilmar Stefánsson		 handknattleiksmaður
	 María Rannveig Guðmundsd. knattspyrnukona
2008	 Paul Clapson knattspyrnumaður
	 Telma Rut Frímannsdóttir karatekona
2009	 Kristján Helgi Carrasco karatemaður
	 Telma Rut Frímannsdóttir karatekona
2010	 Kristján Helgi Carrasco karatemaður
	 Sigríður Þóra Birgisdóttir knattspyrnukona
2011	 Telma Rut Frímannsdóttir karatekona
	 Sigurgeir Thoroddsen frjálsíþróttamaður
2012	 Lára Kristín Pedersen knattspyrnukona
	 Wentzel Steinarr Ragnarsson		 knattspyrnumaður

Íþróttamenn 
aftureldingar

  

 

 
Afturelding 

Treyjur, æfingagallar,íþróttatöskur, 
gervigrasbuxur,húfur,handklæði,sængurver o.fl. 

Jólagjöfina færðu hjá okkur. 

Hestar og Sport
Kjarnanum í Mosfellsbæ 

Afturelding

nýjar stjörnur 
bætast við
Laugardaginn 17. nóvember 
sóttu 30 keppendur úr Frjáls-
íþróttadeild Aftureldingar 
Silfurleika ÍR. Breidd okkar 
keppenda var mikil og náðum 
við fjórum gullum þremur, 
silfrum og fimm bronsum. 
Þetta var mjög fjölmennt mót 
en þarna voru vel á sjöunda 
hundrað keppendur skráðir til 
leiks og öll keppni mjög hörð.

Á myndinni má sjá kepp-
endur frá Aftureldingu sem 
eru tíu ára og yngri með 
sýnum liðsstjóra. Þau kepptu 
í þrautabraut sem lið og stóðu 
sig frábærlega fyrir hönd 
Aftureldingar, en keppendur 
í þessum aldursflokkum voru 
tvöhundruð og sjötíu.

glæsilegur árangur taekwondodeildar
Um síðstu helgi, 24. og 25. nóv-
ember, fór fram fyrsta bikarmót 
vetrarins í taekwondo. Aldrei í sögu 
greinarinnar á Íslandi hefur verið 
haldið jafnfjölmennt mót, alls voru 
um 400 keppendur skráðir til leiks í 
bæði formum og bardaga. Aftureld-
ing sendi að venju öflugan hóp á 
mótið sem stóð sig með eindæmum 
vel, alls voru 26 keppendur skráðir 
til leiks og unnu þeir samtals til 38 
verðlauna. Á laugardeginum kepptu 
yngri iðkendur og skipti engum tog-
um að krakkarnir úr Mosó náðu 11 
gullverðlaunum, 8 silfurverðlaun-
um og 7 bronsverðlaunum, þar af 
vakti árangur Wiktors Sobczynski, 
Snorra Esekíels Jóhannssonar og 
Vigdísar Helgu Eyjólfsdóttur mikla athygli en þau unnu til gullverðlauna bæði í bar-
daga og formum, nokkuð sem ekki er algengt að leikið sé eftir í greininni. Á sunnudeg-
inum kepptu eldri iðkendur og vann Aftureldingarfólk til 12 verðlauna þann daginn, 
þriggja gullverðlauna, fimm silfurverðlauna og fjögurra bronsverðlauna. 

wiktor og ásthildur

Uppskeruhátíð Aftureldingar var haldin laugardaginn 17. nóvember að Varmá 
að viðstöddu fjölmenni. Fjölmargar viðurkenningar voru veittar til iðkenda í 
öllum deildum auk þess sem valið var íþróttafólk deilda og ýmsar aðrar við-
urkenningar veittar.

Viðurkenningar deilda hlutu sem hér segir: Badmintondeild: Arna Karen 
Jóhannsdóttir og Guðmundur Ágúst Thoroddsen. Fimleikadeild: Móey Pála 
Rúnarsdóttir og Alexander Sigurðsson. Frjálsíþróttadeild: Tamar Lipka Þorm-
arsdóttir og Friðrik Karl Karlsson. Handknattleiksdeild: Sara Kristjánsdóttir 
og Davíð Hlíðberg Svansson. Karatedeild: Telma Rut Frímannsdóttir. Blak-
deild: Zaharina Filipova Filipova. Knattspyrnudeild: Lára Kristín Pedersen 
og Wentzel Steinarr Kamban. Taekwondodeild: Herdís Þórðardóttir og Viktor 
Ingi Ágústsson. Sunddeild: Bjarkey Jónasdóttir og Davíð Fannar Ragnarsson. 
Á myndinni má sjá þessa einstaklinga eða fulltrúa þeirra.

Íþróttakarl og kona Aftureldingar voru bæði valin í ár í röðum knattspyrnunn-
ar en það eru þau Lára Kristín og Wentzel Steinar eins og sjá má á forsíðu Mos-
fellings að þessu sinni.

UppskerUhátíð 

bestu iðkendur í hverri deild

jón jónsson 
tók í gítarinn





Telma Rut Íslands-
meistari í þriðja sinn 
Íslandsmeistaramót fullorðinna í 
kumite fór fram laugardaginn 17. 
nóvember. Telma Rut Frímanns-
dóttir, frá karatedeild Aftureldingar, 
keppti í opnum flokki en hún vann 
öruggan sigur í þeim flokki þriðja 
árið í röð. Árin 2010 og 2011 vann 
hún bæði í sínum þyngdarflokki 
og opnum flokki en í ár var hennar 
þyndarflokkur felldur niður vegna 
ónógrar þátttöku.
Karate skiptist í tvær keppnisgrein-
ar, kata og kumite, en í kumite 
mætast tveir keppendur í líkamlegri 
keppni en í kata er keppt við ímynd-
aðan andstæðing.

Elding komin út
Þessa dagana eru sjálfboðaliðar í 
knattspyrnudeild að bera út árlegt 
haust tímarit knattspyrnudeildar, 
Eldingu. Fyrir þá sem ekki geta 
beðið eftir blaðinu, má nálgast 
eintak í íþróttamiðstöðinni á Varmá. 
Blaðið er vandaðra og glæsilegra en 
nokkru sinni fyrr og kann knatt-
spyrnudeild öllum þeim sem lögðu 
hönd á plóg við útgáfuna bestu 
þakkir. Leið mistök voru þó gerð, en 
aftan á blaðinu er yfirlit yfir þá sem 
hafa tekið þátt í landsliðsverkefn-
um á vegum KSÍ á árinu. Þar vantar 
eitt nafn. Arnór Gauti Ragnarsson 
tók þátt í verkefnum með U16 ára 
landsliðinu á árinu.

Jólamót Aspar haldið 
í Lágafellslaug
Jólamót Aspar verður haldið í Lága-
fellslaug föstudaginn 7. desember 
kl. 17. Þá munu allir keppendur 
Aspar mæta og verður því margt 
um manninn. Öspin er íþróttafélag 
fatlaðra og þroskahamlaðra og eru 
æfingar reglulega í Lágafellslaug á 
mánudögum kl. 16 og föstudögum 
kl. 17. Friðrik sundþjálfari heldur 
uppi fjörinu og gerir æfingarnar að 
skemmtilegum leik. 
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Sóknarmaðurinn Telma Þrastardóttir er 
gengin til liðs við Aftureldingu frá Val. Hún 
lék áður með Stabæk í Noregi, en þangað 
fór hún frá Aftureldingu sem er hennar 
uppeldisfélag. Telma er aðeins 17 ára göm-
ul en hún er mikill markaskorari og á eftir 
að styrkja lið Aftureldngar mikið.  Hún þyk-
ir einn efnilegasti framherji landsins.

Þá er Rósa Hauksdóttir gengin til lið við 
Aftureldingu. Hún er 24 ára miðjumað-
ur sem uppalin er í Val. Hún hefur spilað 
með 1. deildar liði Fram undanfarin tvö ár 
og var markahæsti leikmaður liðsins síðast-
liðið tímabil með 9 mörk, þegar liðið vann 
riðilinn sinn í 1.deild, en tapaði í úrslitum 
um sæti í Pepsi-deildinni gegn Þrótti. 

SteinTeppi.is
www.steinteppi.is • steinteppi@steinteppi.is • Sími: 864 6600

Gleðileg
jól og Gleðilegt

nýtt ár

Um síðastliðna helgi hélt Badmintondeild Aft-
ureldingar sitt árlega unglingamót í íþrótta-
húsinu að Varmá. Þar voru samankomnir 122 
keppendur frá 10 félögum.  Keppendur Aftur-
eldingar stóðu sig vel í sínum flokkum og fóru 
heim með tvenn gull og tvenn silfurverðlaun. 
Arna Karen Jóhannsdóttir og Margrét Dís Stef-
ánsdóttir unnu til gullverðlauna í tvíliðaleik 
telpna í U-17 ára. Margrét Dís Stefánsdóttir 
ásamt Andra Árnasyni úr TBR vann til gull-
verðlauna í tvenndarleik U-15. Sylvía Sara Sig-
urðardóttir og Þórunn Anný Ingimundardóttir 
unnu til silfurverðlauna í tvíliðaleik meyja U-
15 ára. Margrét Dís Stefánsdóttir vann til silf-
urverðlauna í einliðaflokki meyja U-15 ára og 
Davíð Hafsteinsson vann til silfurverðlauna í 
aukaflokki pilta U-19 ára.

Deildin varð þrítug í september og mun 
fagna því með opinni afmælisæfingu sem verð-
ur auglýst þegar nær dregur.

Góður árangur á unglingamóti í badminton

Telma Þrastardóttir og Rósa Hauksdóttir munu leika með Aftureldingu í Pepsi-deildinni 

Styrkja liðið fyrir tímabilið

telma og john þjálfarirósa og john þjálfari

Strákarnir endurnýja samning við Aftureldingu
Þeir Steinar Ægisson, Sigurbjartur Sigurjónsson og Arnór Snær Guðmundsson hafa 
skrifað undir áframhaldandi samning við knattspyrnudeild Aftureldingar. Allir eru þeir 
uppaldir Mosfellingar og hafa æft með Aftureldingu frá blautu barnsbeini. 

586 8080

selja...

www.fastmos.is

Sími: 586 8080
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J—lasýning Fimleikadeildar 
J—lasýning Fimleikadeildar verður haldin að Varm‡ 

sunnudaginn 2. desember kl. 11:00. ç sýningunni verða 

fr‡b¾rir fimleikataktar og bšrnin sýna brot af þv’ besta. 

Allur ‡g—ði rennur til kaupa ‡ ‡hšldum ’ nýja fimleikahœsið.

Opið hús

hjá körfuknattleiksdeild  
Aftureldingar 

í íþróttasal Lágafellslaugar 
laugardaginn 1.desember 2012  

kl. 13:00-14:00 

Þjálfarar á staðnum 
3ja stiga keppni – verðlaun í boði 
Skráningarblöð verða á staðnum 

Í kaffisamsæti sem haldið var í tilefni 90 ára 
afmælis UMSK fékk Hlynur Guðmundsson 
þjálfari hjá Aftureldingu afhent gullmerki 
UMSK. Aðeins 18 einstaklingar hafa fengið 
gullmerki UMSK frá upphafi. Hlynur hóf 
störf sem þjálfari Frjálsíþróttadeildar Aft-
ureldingar árið 1992 og hefur starfað sam-
fleytt síðan, fyrst sem þjálfari og síðan sem 
yfirþjálfari. 

Hlynur var formaður Frjálsíþróttadeild-
arinnar frá árinu 1998 til ársins 2010. Goggi 
galvaski er eitt stærsta frjálsíþróttmót barna 

á landinu og hefur Hlynur komið að því frá 
byrjun eða í 22 ár,  og síðustu 16 árin  sem 
mótstjóri. Árið 2000  endurvakti Hlynur hið 
sögulega  Álafosshlaup sem fór fyrst fram 
árið 1921 í Mosfellsbæ. 

Hlynur hefur ætíð lagt mikla áherslu á, 
að hjá ungum börnum sé ekki einblínt á 
það að vera bestur eða fyrstur, heldur að 
vera með og hafa gaman af. Honum hef-
ur líka tekist að komið inn í leik barnanna, 
aldagamalli íþrótt, glímunni.

Næsti heimaleikur að Varmá

AftureldiNg - Akureyri
Bikarkeppni karla í handknattleik

lAugArdAgur 1. desemBer kl. 15.00

Hlynur fær gullmerki UMSK
Valdimar Leó Friðriksson formaður UMSK og hjónin Hlynur Guðmundsson og Hafdís Óskasdóttir.

Opið hús
hjá körfuknattleiksdeild 

Aftureldingar
í íþróttasal Lágafellslaugar
laugardaginn 1. desember 

kl. 13:00-14:00

Þjálfarar á staðnum
Þriggja stiga keppni 

– verðlaun í boði

Skráningarblöð verða á staðnum
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Þjónusta við mosfellinga             

„Heilsulind í Heimabæ“

Heilsu og Hamingjulindin

íþróttamiðstöðin lágafell

www.Hamingjulindin.is

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

Tryggið ykkur tíma í síma 517 6677

Alexía 
Snyrtistofan

HáHolti 13-15

Fjölbreytt og gróskumikið skólastarf hefur 
lengi einkennt Mosfellsbæ og er sjálfstæði 
skólanna einn af hornsteinum þess.  Með 
sjálfstæði skóla er átt við faglegt, fjárhags-
legt og stjórnunarlegt sjálfstæði skóla til að 
útfæra þá stefnu sem mörkuð hefur verið 
af ríki, sveitarfélaginu  og með kjarasamn-
ingum. 

Skólinn mótar sjálfur faglegt starf sitt og 
sérstöðu innan ramma laga, reglugerða, 
aðalnámskrár og stefnumótunar sveitar-
félagsins. Á hverju ári móta stjórnendur 
skólanna sér metnaðarfulla stefnu og for-
gangsraða því sem þeir telja mikilvægast 
hverju sinni. Skólarnir taka þátt í ýmsum 
þróunarverkefnum sem mjög áhugavert er 
að fjalla um. 

Mikilvægi læsis
Kennari frá Bandaríkjunum, Kristen L. McMast-

er kom til Mosfellsbæjar í september 2009. Í kjöl-
farið sóttu leik- og grunnskólakennarar ásamt 
skólafulltrúa og kennsluráðgjafa 3ja daga nám-
skeið í aðferðafræði við lestrarkennslu sem nefn-
ist PALS. Aðferðafræðin byggir á því að pör vinna 
saman í lestrarkennslu. Í kjölfarið var ákveðið að 
innleiða aðferðina í leik- og grunnskóla Mosfells-
bæjar og hefur það tekist mjög vel. Markmið þess 
er að fagfólk í leik- og grunnskólum Mosfellsbæjar 
verði meðvitaðara um mikilvægi læsis í sinni víð-
ustu mynd. 

Vilji er til þess að nota aðferðafræðina áfram í 
bæði leik- og grunnskólum. Mosfellsbær hefur 
tekið forystu í innleiðingu PALS á Íslandi og eru 
kynningar fyrir aðra skóla að hefjast. Markmiðið er 
að innleiða PALS í leik- og grunnskólum í kennslu 
barna frá 4 ára til 16 ára.

Öndvegisskóli
Að undanförnu hefur Varmárskóli stefnt að 

mótun skóla sem ber heitið Öndvegisskóli í raun-
vísindum og tækni. Fékk skólinn til þess styrk frá 
menntamálaráðuneytinu upp á 1,5 milljónir króna. 
Markmið Öndvegisskóla er að styrkja nemendur 
úr Varmárskóla til að ná framúrskarandi árangri 
í raungreinum. Skólaskrifstofa hefur frá upphafi 

þessa verkefnis stutt við Öndvegisskóla-
hugmynd skólans og það sem ekki fæst af 
fjármagni til tækjakaupa í gegnum önd-
vegisverkefni rúmast innan fjárheimilda 
skólans, bæði 2012 og 2013. 

Áherslan hefur áhrif á þarfir skólans 
til tölvukaupa en samtals voru lagðar 7,3 
milljónir króna í tölvukaup árið 2011 og 
er áætlað að koma enn frekar til móts við 
þarfir hans á þessu ári og hinu næsta. Það 
sama á við um Lágafellsskóla og er stefnt 
að því að grunnskólar geti haldið áfram 
endurnýjun gamalla tölva. Lögð verður 
áhersla á að gerð verði samræmd úttekt 
á tölvumálum grunnskóla og stefna um 
tölvunotkun mörkuð.

Breyting á sérfræðiþjónustu
Síðastliðið sumar voru kynntar breytingar á sér-

fræðiþjónustu hjá Mosfellsbæ. Grunnskólar Mos-
fellsbæjar hafa á að skipa margvíslegum og fjöl-
breyttum stuðningi fyrir nemendur sína allt eftir 
þörfum hverju sinni. Í sumar komu fram tillögur 
um umbætur á þjónustu við börn með sérþarfir og 
lagði vinnuhópur til að stofnaðar yrðu sérdeildir 
við Lágafellsskóla og Varmárskóla. Hópurinn lagði 
til að fest verði í sessi Þjónustu- og þekkingarsetur 
við Skólaskrifstofuna um börn með ADHD grein-
ingu og langveik börn og við Krikaskóla verði stað-
sett þekkingarsetur um mál og læsi. 

Varmárskóli lítur svo á að starfshlutfall vina-
leiðar falli undir námsráðgjöf og því sé samanlagt 
150% starfshlutfall til að sinna verkefnum af þessu 
tagi.Fræðslunefnd lagði til við bæjarstjórn að til-
lögum vinnuhópsins verði hrint í framkvæmd og 
fól Skólaskrifstofu að vinna að því í samráði við 
leik- og grunnskóla.  Gerðar hafa verið ráðstafan-
ir í fjárhagsáætlun í samræmi við tillögur hópsins 
næstu 3 árin og vonumst við til þess að með því 
verði veitt enn betri þjónusta en áður. 

Eva Magnúsdóttir, formaður Fræðslunefndar.
Hafsteinn Pálsson, fv formaður Fræðslunefndar. 

Mosfellsbær í forystu 
í fræðslumálum

Ég á mér draum – um alhliða heilsusam-
félag í Mosfellsbæ þar sem bæði ég og mín 
fjölskylda, ásamt öðrum bæjarbúum og 
gestum, getum notið frábærrar  þjónustu á 
öllum sviðum heilsu. Þá á ég við margvís-
lega þætti eins og þjónustu á sviði vellíð-
unar, fjölbreyttra heilsusamlegra veitinga 
auk alls annars sem tengist heilsu – fyrir 
unga jafnt sem aldna. Til að gera þennan 
draum að veruleika hef ég tekið þátt í uppbyggingu 
heilsuklasans Heilsuvinjar hér í Mosfellsbæ.

Áherslur Heilsuvinjar
Framtíðarsýn Heilsuvinjar er að Mosfellsbær 

verði þekktur sem miðstöð heilsueflingar á Ís-
landi með margvíslega starfsemi á sviði lýðheilsu, 
heilsueflingar, endurhæfingar og heilsuferðaþjón-
ustu.  

Meðal áherslna í starfi Heilsuvinjar er að fjölga 
störfum og styrkja atvinnulíf og innviði í Mosfells-
bæ á sviði heilsutengdrar þjónustu.  Má þar nefna 
liði eins og:
• heilsueflingu, sjúkraþjálfun og nudd
• endurhæfingu
• heilsuferðaþjónustu
• ráðstefnur og fundi um heilsutengd málefni  
• heilsusamlegar veitingar og matvæli
• forvarnir og fræðslu.

Árangur af starfinu
Heilsuvin hefur nú starfað í rúmt ár og hefur 

þegar náð verulegum árangri.  Má þar fyrst nefna 
til sögunnar Landsmót 50+ sem haldið var með frá-
bærum árangri í Mosfellsbæ sl. sumar.  Þar skipti 
aðkoma Heilsuvinjar miklu máli til að laða þann 
viðburð til bæjarins.  Jafnframt hefur víða verið 
vitnað í málþingið sem klasinn stóð fyrir á meðan á 
landsmótinu stóð.  Einnig hafa aðilar klasans stað-
ið fyrir kynningum á þeirri heilsutengdu þjónustu 
sem býðst í  sveitarfélaginu með útgáfu bæklinga, á 

vefnum og á fjölmörgum kynningum.
Þeir aðilar sem standa að klasanum 

eru að byrja að finna árangurinn af sam-
starfinu.  Og nú er að bætast við verkefn-
ið Heilsueflandi samfélag sem allir íbúar 
í Mosfellsbæ munu geta notið góðs af á 
komandi árum.  Þar skipti aðkoma Heilsu-
vinjar enn og aftur miklu máli til að vinna 
því verkefni brautargengi.

Heilsutengd „stóriðja”
Það hefur verið reiknað út að fjöldi starfa í Mos-

fellsbæ sem tengjast heilsutengdri starfsemi séu 
um 450 eða um fjórðungur allra starfa í bæjarfé-
laginu.  Það má því segja að þessi atvinnugrein sé 
okkar stóriðja – með jákvæðum formerkjum.  Að-
ilar að heilsuklasanum eru nú þegar um 50 og þar 
má finna fyrirtæki, stofnanir og einstaklinga að 
ógleymdu sveitarfélaginu Mosfellsbæ.  

Það tekur yfirleitt 3-5 ár að byggja upp árangurs-
ríka samstarfsklasa. Miðað við þann árangur sem 
þegar hefur náðst, lofar framtíðin góðu varðandi 
framhaldið. Það byggir þó enn og aftur á samstarfi 
allra sem á einn og annan hátt koma að heilsu-
tengdri starfsemi í bæjarfélaginu og ekki hvað síst 
sveitarfélaginu sjálfu.

Samstarf sem skilar árangri
Heilsuvin er félag sem allir fag- og áhugaaðilar 

um eflingu heilsutengdrar þjónustu, lýðheilsu og 
heilsueflingu í Mosfellsbæ geta tekið þátt í. Með 
samstarfi getum við komið ótrúlega miklu til leiðar 
á þessum vettvangi sem síðan skilar sér í auknum 
lífsgæðum til okkar allra.

Vertu með í að byggja upp þróttmikið heilsu-
samfélag í Mosfellsbæ - vertu með í Heilsuvin!

Sævar Kristinsson. 
Rekstrarráðgjafi og áhugamaður 

um heilsueflingu í Mosfellsbæ

Mosfellsbær - heilsa og vellíðan

Erum í jólaskapi :)

Ökukennsla
Gylfa Guðjónssonar
Sími: 696 0042

Glæsileg kennslubifreið

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

1. des
kl. 12-17

ENGLAJÓL 2012
HeklaÍslandi

....englaraddir óma, yfir freðna jörð

servíettur - kerti - súkkulaði - gjafapokar - jólapappír - merkimiðar - jólakort - eldspýtustokkar - löber - servíettur - kerti - súkkulaði - löber
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Tek að mér að massa bíla, djúphreinsa og 
bóna. Hreinsa ryðsvarf eftir bremsur og 

málningarúða af bílum. Hreinsa ryk úr 
lakki á nýsprautuðum bílum. Slípa ljós 

og plastgler sem er rispað á bílum, 
mótorum og sleðum.

Hringdu í síma 895-1718 (Snæbjörn) til 
að panta tíma. Ég skoða bílinn og geri 

verðtilboð. Ég vinn á bílasprautunarverk-
stæði og hef margra ára reynslu í starfi.

bón og mössun ehf.

Þjónusta við mosfellinga             

FLOTT hönnun

lampar úr íslensku 

fjörugrjóti

erum á facebook 

AR hönnun
Hafðu samband s:6924005 ANNA ÓLÖF

öðruvísi jólagjöftilvalin tækifærisgjöf

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar fyrir árið 
2013 og þriggja ára áætlun til ársins 2016 
var afgreidd á fundi bæjarstjórnar þann 21. 
nóvember  s.l. Við afgreiðslu áætlunarinn-
ar voru teknar til meðferðar tillögur S-lista 
Samfylkingar um breytingar á áætluninni 
sem og tillögur um nánari vinnu ákveðinna 
þátta er varða rekstur bæjarfélagsins.

Samfylkingin og Íbúahreyfingin fluttu saman til-
lögu um að grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar bæjar-
félagsins verði sú sama og fjárhæð atvinnuleysis-
bóta hverju sinni. Með því yrðu kjör þeirra er við 
allra lökustu kjörin búa bætt nokkuð.

Tillagan var felld af meirihluta sjálfstæðismanna 
og VG.

Samfylkingin flutti tillögu um að frístundaávís-
anir barna og ungmenna yrðu hækkaðar í 25.000,- . 
Frístundaávísanirnar höfðu áður verið lækkaðar úr 
18.000,- í 15.000,- , sem Samfylkingin gerði tillögu 
um á sínum tíma að yrði ekki gert, en fjárhagsá-
ætlunin nú gerði ráð fyrir að hækka ávísanirnar 
aftur í 18.000,-  Rökstuðningurinn með tillögunni 
var sá að ástæða væri til að leggja frekari áherslu á 
að bæjarfélagið stuðli að því að að þáttaka barna 
og ungmenna í frístundastarfi sé ekki háð efnahag 
heimilanna sem og að feta í fótspor þeirra sveitar-
félaga sem best gera í þessum efnum.

Tillaga var felld af meirihluta sjálfstæðismanna 
og VG.

Samfylkingin flutti tillögu um að reglur Mos-
fellsbæjar um sérstakar húsaleigubætur verði 
endurskoðaðar með þeim hætti að sé ekki fyrir 
hendi laust félagslegt leiguhúsnæði og fyrir liggur 
umsókn sem uppfyllir skilyrði um rétt í þeim efn-
um skuli þá leitað eftir leiguhúsnæði á almennum 
markaði af hálfu sveitarfélagsins.

Með þeim hætti ættu allir sem uppfylla skilyrð-
in sama rétt sem og að bæjarfélagið þarf ekki að 
byggja eða kaupa íbúðir til auka við leiguíbúðir í 
eigu bæjarins.

 Tillaga var felld af meirihluta sjálfstæðismanna 
og VG.

Samfylkingin flutti tillögu um að gert yrði ráð 
fyrir a.m.k 12 fundum í hverri fastanefnd bæjar-
ins sem og að nefndunum væri gert að gera starfs-
áætlun um störf nefndarinnar fyrir árið. Markmið 
tillögunar var að auka faglega umfjöllun þeirra 
nefnda sem sjaldnast funda um málaflokk nefnd-
anna sem og að gera starf þeirra markvissara.

Fyrri efnisliður tillögunnar var felldur af meiri-
hluta sjálfstæðismanna og VG en seinni hluti 
hennar samþykktur.

Samfylkingin flutti tillögu um að  fjárveitingar 
til stuðnings- og stoðþjónustu skólanna verði á sér 
bókhaldslykli í reikningshaldi þeirra, sem óheimilt 

verði að ráðstafa til annarrar starfsemi. 
Tillagan er flutt í ljósi mikilvægi þessa 
þáttar í starfsemi skólanna og rétt sé að 
sjáanlegt sé með gagnsæum hætti þær 
fjárveitingar sem bæjaryfirvöld veita í 
þetta starf í samræmi við tillögur skóla-
stjóra. Einnig að ekki sé til þess ætlast 
að fjármunir séu færðir úr þessum þætti 
skólastarfsins  til einhverra annarra sé 

þar sé  þörf sem þurfi að mæta. Í slíkum tilvikum 
þurfi þá að leita aukafjárveitingar.

Tillagan var felld af meirihluta sjálfstæðismanna 
og VG.

Samfylkingin flutti tillögu um að bæjarráði verði 
falið að standa fyrir endurskoðun á rekstri og fram-
kvæmdum sveitarfélagsins með tilliti til áhersla á 
einstaka liði og málefnaflokka  í rekstri og þjón-
ustu bæjarins og þá einkum með það í huga að efla 
fjárveitingar til skólastofnana. Þessu verkefni verði 
lokið vorið 2013 og leggi bæjarráð þá fyrir  bæjar-
stjórn tillögu að viðauka við fjárhagsáætlun ársins 
2013.

Tillagan var felld af meirihluta sjálfstæðismanna 
og VG.

Samfylkingin og Íbúahreyfingin endurfluttu til-
lögu minnihlutans í umhverfisnefnd um að fjár-
framlög til viðhalds útivistaraðstöðu og  endur-
heimtar náttúrugæða á Varmársvæðinu verði aukin 
og að bæjarráði verði falin útfærsla þess. Jafnframt 
að fallið verði frá fjárfrekum framkvæmdum við 
Tunguveg.

Tillögurnar voru felldar af  meirihluta sjálfstæð-
ismanna og VG.

Bókun S-lista Samfylkingar vegna fjárhags-
áætlunar 2013

Við afgreiðslu fjárhagsáætlunarinnar gerði Sam-
fylkingin eftirfarandi bókun:

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar fyrir árið 2013 
ásamt þriggja ára áætlun lýsir sýn meirihluta sjálf-
stæðismanna og VG á áherslur í rekstri og fram-
kvæmdum sveitarfélagsins. Einkenni  áætlun-
arinnar  er skortur á vilja til að takast á við þann 
vanda sem blasir við skólastofnunum bæjarins, 
vilja til að bæta hag þeirra sem verst standa fjár-
hagslega sem og að stuðla að því að þátttaka barna 
og ungmenna í frístundastarfi sé ekki háð efnahag 
heimilanna.  Jafnframt staðfestir áætlunin stefnu-
leysi meirihlutans í uppbyggingu á aðstöðu fyrir 
skólastofnanir bæjarins, aðstöðu til íþróttastarfs og 
framkvæmdir í umhverfismálum. Áfram skal hald-
ið með skyndiákvarðanir hvað slíkar framvæmd-
ir áhrærir í stað markvissrar stefnumörkunar til 
lengri tíma.

Jónas Sigurðsson
Bæjarfulltrúi Samfylkingar

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar

Verkefnið Heilsueflandi samfélag byggir á 
þeirri stefnu að nálgast heilsueflingu og 
forvarnir út frá víðtæku og jákvæðu sjón-
arhorni með það að markmiði að stuðla að 
heilbrigði, vellíðan og auknum lífsgæðum 
allra í samfélaginu. 

Samfélög sem vinna markvisst að 
heilsueflingu undir formerkjum „Healthy 
Cities“ má finna á öllum svæðum Alþjóða-
heilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) í meira en 
þúsund borgum um allan heim.  Markmiðin eru 
alls staðar hin sömu, þ.e. að efla heilbrigði, vellíð-
an og auka lífsgæði með því að stuðla að samfé-
lagsgerð og umhverfi sem hvetur fólk til heilsu-
samlegra ákvarðana og að gera fólk meðvitað um 
ábyrgð á eigin heilsu. Innleiðing verkefnisins og 
áherslur eru mismunandi milli borga en allar 
fylgja þær þó þeirri grunnaðferðafræði að virkja 
sem flesta íbúa, alla hagsmunaaðila og ráðamenn 
viðkomandi sveitarfélags til að ná sem mestri þátt-
töku og skilvirkni.

Heilsubærinn Mosfellsbær verður fyrsta sveit-
arfélagið á Íslandi til að taka þátt í verkefni sem 
þessu og hefur verið undirritaður samningur við 
heilsuklasann Heilsuvin þess efnis að fagfólk inn-
an klasans fari með verkstjórn þessa mikilvæga 
langtímaverkefnis. Verkefnið verður unnið í náinni 
samvinnu við Embætti landlæknis og alla þá sem 
hagsmuna hafa að gæta þegar heilbrigði, vellíðan 

og lífsgæði eru annars vegar.  Nú er að 
hefjast umfangsmikil vinna sem miðar 
að því greina hver staðan er í Mosfellsbæ 
m.t.t. heilsueflingar og forvarna og hvaða 
áherslur skuli leggja í framhaldinu. 

Gaman er að geta þess að nú þegar eru í 
gangi, í samvinnu við Embætti landlækn-
is, verkefnin Heilsueflandi framhaldsskóli

og Heilsueflandi grunnskóli sem framhaldsskólinn 
okkar og Varmárskóli eru aðilar að.  Auk þess er 
Lágafellsskóli þátttakandi í norrænu heilsuefling-
arverkefni „Vitund, virkni, vellíðan“ sem styrkt er 
af Nordplus í samvinnu við Skóla ehf. og tvo er-
lenda skóla.  Þessi verkefni eru góð dæmi um þætti 
sem falla innan heilsueflandi samfélags og þann 
ávinning sem íbúar sveitarfélagsins okkar munu 
hafa af verkefninu Heilsueflandi samfélag.

Heilsuvin er mikill heiður að fá að taka þátt í 
þessu viðamikla og þarfa samfélagsverkefni sem 
Heilsueflandi samfélag er.  Er það einlæg von okkar 
að bæjarbúar taki höndum saman um að byggja 
hér upp öflugt heilsueflandi samfélag með því 
að taka virkan þátt í verkefninu. Þannig getum 
við með sanni kallað bæinn okkar „Heilsubæinn 
Mosfellsbæ“.

Ólöf Kristín Sívertsen
Lýðheilsufræðingur og stjórnarmaður í Heilsuvin

Hvað er heilsueflandi samfélag?
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Þórdís 
Magnús-
dóttir
Föstudags-

góðverkið: Gerðist
heimsforeldri.. það verður
einhver að peppa þessi
afríkubeibís :) 16. nóv

Óskar Ingi 
Þorgrímsson
Stolið af fac-
ebook. Ætlaði

að stunda kynlíf í gær-
kvöldi en féll niður vegna
lélegra mætinga. Hehe

23. nóv

Magnea 
Steinunn 
Ingimundar-
dóttir

Yndislegar konur í apó-
tekinu í Mosó - þurfti að
ná þar í lyf og þær hefta
við pokana mismunandi
orðsendingar og þessa
fékk ég með minni .....
Takk stelpur!
Haltu áfram þó ekki sé allt
skemmtilegt í augnablik-
inu. Fyrirstaðan er bara
smásteinn á langri leið.
Oft má ná langt með því
að muna að smásteinn á
veginum er engin hindrun
á löngu ferli. 23. nóv

Vala Mörk
„Tannstöngl-
ar á línuna,
svo hirðum

við afganginn“ heyrðist
í guttunum þegar þeir
fengu jólagjafastyrkinn
sinn afhentann fyrir þessi
jól... :/ 24. nóv

Rúnar Bragi 
Guðlaugsson
Heimasigur
hjá Aftur-

eldingu í kvöld í 2. deild í
körfu....
Held að það sé fyrsti sigur
Aftureldingar í meistara-
flokki í körfu í meira en
100 ára sögu félagsins :)
gaman af því :) Til ham-
ingju strákar 25. nóv

Þrándur 
Gíslason 
Roth
Hvað væri

fittness ef að það væri
ekki fyrir fésbókina?

26. nóv

Gerður 
Pálsdóttir
Sit hér klökk
og held áfram

að lesa pepp og pósta frá
ykkur öllum. Fékk meira
að segja skemmtilegt
símtal og áskorun frá
tannlækninum mínum
sem verður gaman að
takast á við :) 21. nóv

RauðakRosshúsið  ÞveRholti 7
Opið þriðjudaga og fimmtudaga kl. 10-15 og miðvikudaga kl. 13-16. 

Fjölbreytt dagskrá, örnámskeið, kynningar, 
skiptifatamarkaður, aðstoð við atvinnuleit og fleira. 

Alltaf heitt á könnunni. Allir velkomnir. 
Atvinnuleitendur sérstaklega hvattir til að koma.

Upplýsingar á www.raudikrossinn.is/moso og í síma 564 6035 

Öll hefðbundin sjúkraþjálfun í boði

Finnur þú fyrir þreytu?
Ástæðan gæti verið of lítill svefn. Ef við 

missum eina til eina og hálfa stundu á nóttu 
til dæmis í viku þá þýðir það u.þ.b ein nótt á 
viku. Einbeiting verður verri, kvíði, pirringur 

og spenna eykst. Farið vel með ykkar svefn, 
betri einbeiting, meiri orka, meiri gleði.

Talið við okkur um breyttan lífstíl!

Sjúkraþjálfun 
Mosfellsbæjar
Skeljatanga 20 
5668520

Sjúkraþjálfun 
Mosfellsbæjar
Skeljatanga 20 
5668520

Sonja Riedmann, sjúkraþjálfari

Tek að mér 
alla krana- og 
krabbavinnu

Útvega allt 
jarðefni

Vörubíll Þ.b. 
Klapparhlíð 10 
Þorsteinn 822-7142

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

Opnunartími
sundlauga

lágafellslaug
Virkir dagar: 06.30 - 21.30

Helgar: 08.00 - 19.00

Varmárlaug
Mán.-fös.: kl. 06.30-08.00 og 16.00-21.00.

Lau.: kl. 09.00 - 17.00. Sun.: kl. 09.00-16.00

a
MÚRVERK - FLÍSALAGNIR - ALMENN VIÐHALDSVINNA

f

FAGMENNSKA Í FYRIRRÚMI

WWW.ALAFOSS.IS

Á L A F O S S
Verslun, Álafossvegi 23

hundaeftirlitið í mosfellsbæ

lausaganga
hunda er bönnuð
handsömunargjald fyrir hund 
í lausagöngu er 23.500 kr.

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

Snyrti-, nudd & fótaaðgerðastofan

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

Verið hjartanlega velkomin!

Kenni á bíl, 
bifhjól eða 
skellinöðru!

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

Lárus Wöhler 
löggiltur ökukennari

Er með mótor-
hjólahermi, 
frábært fyrir 
byrjendur

öKuKennsla 
lárusar gsm 777-5200 - aKamos@TalneT.is

MOSFELLINGUR
kemur næst
20. desember
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Góðir Menn ehf

Rafverktakar
GSM: 820-5900

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

Löggiltur rafverktaki



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

Tinna Katrín varð stóra systir þann 
2. apríl 2012. Lítill bróður kom í 
heiminn og fékk hann nafnið Darri 
Steinn. Hann fæddist kl. 1:57 og vóg 
4204 gr og var 52 cm. langur. 
Foreldrar hans eru Ingibjörg Ólafs-
dóttir og Ólafur Örn Bragason.

Hildur skorar á Önnu Hlíf Svavarsdóttur að deila með okkur uppskrift í næsta blaði

Japanskur kjúklingaréttur
Hildur Ólafsdóttir á Fasteignasölu 
Mosfellsbæjar hleypti okkur inn í 
nýja eldhúsið sitt í Skálahlíðinni.
„Þessi japanski kjúklingaréttur er 
uppáhald fjölskyldunnar. Léttur 
og góður svona rétt fyrir jól.“

Fyrir 6-8
8 kjúklingabringur
2 vel þroskuð mangó
1 stór rauðlaukur
1 stór poki af spínati
2 pokar afhýddar möndlur
3 pokar af kjúklinganúðlum
Sesamfræ
1 stór krukka af Uncle Bens 
súrsætri sósu
1 lítil flaska sweetchilli sósa.

Spínatið er sett í stórt form. 
Mangóin eru skorin í bita og 
rauðlaukurinn er saxaður og 
þessu síðan dreift yfir spínatið.

Núðlurnar, möndlurn-
ar og sesamfræin eru 
létt ristuð á pönnu 
og síðan dreift yfir 
spínatið, mangóið og 
rauðlaukinn.

Kjúklingabringurnar 
eru skornar í bita 
og steiktar á pönnu, 
súrsætu sósunni og 
sweetchilli sósunni 
hellt yfir og látið malla 
í smá stund.

Þessu er síðan hellt yfir 
allt hitt .... og rétturinn 
er tilbúinn.

Best að bera fram með 
hrísgrjónum og heitu 
brauði.

Verði ykkur að góðu

Bylt-
ingin
Ég hef lengi haft mikinn áhuga 

á tónlist, þá sérstaklega mikinn 

áhuga á íslenskri tónlist og nú er 

sá tími sem mikið er að gerast í 

útgáfu fyrir jólin. Það hefur nú 

reyndar breyst mikið undanfarin 

ár að gefa út plötur eingöngu fyrir 

jólin, heldur eru menn jafnvel 

farnir að voga sér að senda út efni 

fyrri part árs. Það verður að viður-

kennast að ég er orðin mýkri með 

árunum ekki þá bara í útliti held-

ur er tónlistarvalið heldur búið að 

mýkjast. Ég er farinn æ oftar að 

gleðja hlustirnar með Sigur Rós 

en ég set Slayer sjaldnar á fóninn. 

Þetta er vissulega skýr merki um 

hækkandi elli og Mugison hef-

ur tekið við af Rage against the 

Macine og Hjálmar teknir við af 

Cypress Hill. Já kallinn er tekinn 

að mýkjast. 

Mér finnst íslensk tónlist sjaldan 

hafa verið betri en það sem hefur 

komið út undanfarin ár og ég er 

með kenningu um það. Það eru 

miklu fleiri lærðir tónlistarmenn 

að spila en oft áður, ekki misskilja 

mig ég er mjög svagur fyrir hráu 

bílskúrsrokki ennþá. Það eru fleiri 

bönd að notast við alla flóruna 

af hljóðfærum ekki bara bassi, 

tromma, gítar heldur allskyns 

blásturshljóðfæri og fiðlur mætt-

ar. Það er meira að segja kórstjóri 

í Skálmöld. Það þykir ekki mikið 

mál að hafa í átta manna sveit fag-

gott og túbuleikara. 

Tími lúðrasveitanördana er 

loks kominn og sem betur fer. Við 

erum að sjá miklu meiri breidd 

í tónlistinni nú en oft áður, ekki 

taka þessu þannig að tónlistin hafi 

verið eitthvað óspennandi eða 

leiðinleg, síður en svo. Nú munu 

lúðrasveitanördarnir (meina 

þetta orð á jákvæðan hátt, engin 

hate mail takk) taka yfir, lopap-

eysurnar inn fyrir leðrið, rakað í 

hliðunum inn fyrir síða þungar-

rokkara hárið og tölvuúr á hand-

legginn í stað leðurbanda.

Lengi lifi byltingin.

Högni snær

  -  Heyrst hefur...40

Mosfellingurinn Sigurpáll Hólmar hefur sent frá 
sína fyrstu plötu. Platan heitir Heimleið og er hún 
með kántrýívafi. 

„Pálmi Sigurhjartar hringdi í mig einn morgun-
inn og sagðist hafa dreymt lag um nóttina og spurði 
hvort ég væri ekki til í að syngja það, sem ég gat að 
sjálfsögðu ekki neitað. Seinna sagði hann mér að 
Sjonni Brink félagi okkar hafi verið í draumnum og 
hafi sagt við Pálma að ég ætti að flytja þetta lag,“ seg-
ir Sigurpáll sem er með einvalalið hljóðfæraleikara 
með sér á plötunni. 

Lengi verið draumur að gefa út plötu
„Að gefa út plötu hefur verið ævi-

langur draumur hjá mér og eftir 
að minn besti vinur Sjonni Brink 
hvaddi þennan heim þá ákvað ég 
að láta slag standa því maður veit 
nú aldrei hvenær þetta endar allt 
saman.“

Platan inniheldur 10 lög, flest 
gömul en einhver ný. Titillag 
plötunnar er eftir gítarleikarann 
Gumma Jóns úr Sálinni en hann 
er Sigurpáli innan handar við 
hlóðfæraleik á plötunni. Hægt 
er að ná sér í plötuna í Bónus í 
Kjarnanum eða setja sig í sam-
band við Sigurpál á netfangið 
sigurpallholmar@gmail.com. 

Sigurpáll gefur út plötu
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auglýsingar
Íbúð óskast
Við erum 5 í fjölskyldunni 
og óskum eftir rað/par 
eða einbýlishúsi á 
langtímaleigu. Leyfi til 
gæludýrahalds er skilyrði. 
Góð meðmæli og afbragðs 
umgengni er heitið. Björk 
8694789. Jón 6974877.

Tapað
Eitt blátt barnateppi og 
annað grænt. Teppin eru 
prjónuð, einlit með munstri 
og týndust nálægt torginu 
í lok sumars. Ef einhver 
hefur fundið þau, vinsam-
legast hafið samband í 
692-6222.

Til sölu
Hillusamstæða með gleri í 
hurðum og hillum og lýs-
ingu, mjög vel með farin. 
Kr. 40.000.-. Tvær ljósar 
bókahillur, önnur með 
skáp að neðan. Sér ekki á 
þeim. Kr. 20.000.-.
Sporöskjulaga glerborð/
sófaborð, með krómfótum. 
Kr. 10.000.-. Ferkantað 
glerborð/sófaborð. Kr. 
5.000.-. Beykilína úr Rúm-
fatalagernum: bókahilla 
m/4 hillum, kommóða 
m/4 skúffum, náttborð 
m/2 skúffum. Saman kr. 
10.000.-. Tvö náttborð, 
máluð dökkbrún með einni 
skúffu og hillu. Furunátt-
borð m/2 skúffum. Kr. 
1.000.- stykkið. Sony 
Wega, 28” sjónvarp og 
sjónvarpsskápur. Saman 
kr. 10.000.-. Krómaðar 
glerhillur, 4 hillur. Kr. 
10.000.-. Upplýsingar í 
síma 867-4860 eða 867-
7966.

Smáauglýsingarnar 
eru fríar fyrir 
einstaklinga 
mosfellingur@mosfellingur.is

verslum í heimabyggð

reyndar breyst mikið undanfarin 

ár að gefa út plötur eingöngu fyrir 

farnir að voga sér að senda út efni 

fyrri part árs. Það verður að viður-

kennast að ég er orðin mýkri með 
-

ur er tónlistarvalið heldur búið að 

en ég set Slayer sjaldnar á fóninn. 

Mér finnst íslensk tónlist sjaldan 

hafa verið betri en það sem hefur 

að spila en oft áður, ekki misskilja 

bílskúrsrokki ennþá. Það eru fleiri 

ar. Það er meira að segja kórstjóri 

-

loks kominn og sem betur fer. Við 

taka þessu þannig að tónlistin hafi 
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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.

Kaffihúsið

á Álafossi

Kaffihúsið

á Álafossi

Súpur, salöt, 
kvöldverður, kaffi, 

kökur, nýsmurt brauð 
og úrval smárétta

www.malbika.is - sími 864-1220

Hótel Laxnes 
óskar eftir bílskúr 

fyrir geysmlu 
undir fornbíl. 

Upplýsingar gefur 
Albert í síma 

866-6684.

Þverholti 3 - Sími: 566-6612

FÓTAAÐGERÐASTOFA 
MOSFELLSBÆJAR 

Notaðir TOYOTA varahlutir
Bílapartar ehf

Sími: 587 7659
Grænumýri 3 | 270 Mosfellsbæ

www.bilapartar.is

Skýja 
luktirnar 

fáSt í 
BymoS

Við bjóðum ykkur velkomin
að setjast hér í stólinn

og gerum ykkur voða fín
svo koma megi jólin

Háholt 14 S: 566 8989

hárstofa

 

JólakVeðJur frá 
Stelpunum á ariStó



  -  Hverjir voru hvar?42

kroppar

eyrún og eyþór flott í fitness

Herrakvöld aftureldingar
Laugardaginn 15. desember í HraunHúsum

Til sTyrkTar mfl kk handbolTa

18:30 húsið opnar

19:30 hin geysivinsæla roTh súpa verður borin 

fram og fannars súkkulaðikaka í efTirréTT

21:00 skemmTiaTriði

22:00 uppboð

23:30 húsið opnar fyrir ballgesTi og Timburmenn 

halda fjörinu uppi Til 03:00
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pétur pétursson
löggiltur 
fasteignasali
897-0047

Tveggja hæða parhús. Mjög mikið end-
urnýjað á smekklegan hátt. Samtals 270 
fm.  Eignarlóð, 765 fm. Glæsileg eign á 
flottum stað í sveitasælunni.

Engjavegur

Glæsilegt 98 fm. sumarhús á glæsilegum 
stað austanmegin við Sogið. Góðar 
innréttingar. Upptekin loft. Fyrsta flokks 
frágangur. Stórir sólpallar umhverfis hús. 
Harðviðar gólfklæðning í pöllum. Heitur 
pottur og hitaveita. Kjarrivaxið land. 

Sumarhús við Sog

Glæsilegt vel við haldið tveggja 
hæða einbýlishús með auka íbúð og 
tvöföldum bílskúr á fallegri 1880 fm. 
eignarlóð. Byggingarlóð 889 fm. við 
hlið eignarinnar fylgir.

Hlíðartún
Vel staðsett, 770 fm. atvinnuhúsnæði 
á einni hæð við Háholt í Mosfellsbæ.
Hentar vel fyrir ýmsa starfsemi. Góð 
vinnuaðstaða og næg bílastæði með 
góðri aðkomu. Laust fljótlega.

Háholt - til leigu

Falleg 85 fm. íbúð á efri hæð í góðu 
fjölbýli við Skeljatanga í Mosfellsbæ. 
Snyrtileg eign. Fallegur garður.

Skeljatangi

586 8080

selja... 586 8080
fastmos.is

Sími:

Flugumýri 16d
s. 577-1377
896-9497

www.retthjajoa.is

www.retthjajoa.is

Glæsilegt 252 fm.  einbýli á einum 
fallegasta útsýnisstað í Mosfellsbæ. 
Flottur  frágangur og og allt fyrsta flokks 
í innréttingum. Sólpallar ,heitur pottur, 
arin og gott skipulag. Tvöfaldur bílskúr 
4 svefnherbergi. Sjón er sögu ríkari.

Reykjahvoll

daniel g.
björnsson

löggiltur 
leigumiðlari

Mjög vandað og vel staðsett 70 
fm.  10 hesta hús á flottum stað í 
Mosfellsbæ. Allt nýlega endurnýjað 
og gott gerði. Eign fyrir vandláta. 
VERÐ. Tilboð.

Blesabakki
Afar glæsilegt 223 fm. parhús á tveimur 
hæðum við Asparteig. Vönduð gólfefni 
og innréttingar. 3 stór herbergi, flott 
eldhús og tvö baðherbergi. Innangengt í 
rúmgóðan bílskúr. Skipti á ódýrari 25-30 
millj. kemur vel til greina. V. 49,5

Asparteigur

Þjónusta við 
Mosfellinga í 22 ár

588 55 30
Háholt 14, 2. hæð

Mikil SAlA
VAntAR
EigniR
SkoðuM StRAx
VERðMEtuM

fjör á frumsýningu
Sunnudaginn 18. nóvember var leikritið Hamagangur í 
helli mínum frumsýnt hjá Leikfélagi Mosfellssveitar. Þetta 
er nýtt íslenskt jólaleikrit fyrir alla fjölskylduna eftir Maríu 
Guðmundsdóttur. Leikstjórar eru Ólöf Þórðardóttir og Eva 
Björg Harðardóttir. Viðtökur áhorfenda 
hafa verið mjög góðar og hefur verið 
uppselt á fyrstu sýningarnar. Sýnt er 
á sunnudögum kl. 16 og er hægt að 
panta miða í síma 566-7788.


