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Mosfellingurinn Brynja Hlíf  Hjaltadóttir lenti í alvarlegu mótorhjólaslysi

Ætlar sér að komast 
á fætur á nýjan leik 28-29

mynd/raggióla

Gleðileg jól og farsælt komandi ár. 
Þökkum viðskiptin á árinu.

Gleðileg jól og farsæltkomandi ár



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

www.isfugl.is

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

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

skulu berast fyrir kl. 12, mánudegi fyrir útgáfudag.

Mosfellingur kemur út að jafnaði á þriggja vikna fresti.

Þá fer enn eitt árið að renna sitt 
skeið og 2015 bíður handan 

hornsins. Það þýðir að Mosfellingur 
ársins verður krýndur í fyrsta 
tölublaði næsta árs. Nú í tíunda sinn. 

Endilega sendið okkur til-
nefningar um þann sem 
ykkur finnst hafa skarað 
fram úr. Netfangið 
okkar er mosfellingur@
mosfellingur.is

Brynja Hlíf er í 
einlægu viðtali 

í jólablaðinu 
okkar. Hún 

lenti í 
alvarlegu 

mótorhjólaslysi fyrir tveimur 
mánuðum og er ekki komin með 
neinn mátt fyrir neðan brjóst. Hún 
ætlar sér á fætur á ný og stundar nú 
endurhæfingu af miklum dugnaði. 

Björgunarsveitin Kyndill undirbýr 
nú flugeldasöluna sem er þeirra 

helsta tekjulind. Þau eru á vaktinni 
allan ársins hring enda veitir ekki af 
þegar hver stormurinn á fætur öðrum  
skellur á okkur. Þá getum við treyst 
á okkar fólk í björgunarsveitinni. Nú 
treysta þau á okkur.   

Mosfellingur óskar ykkur 
gleðilegra jóla og farsældar um 

komandi ár.

Hátíð fer að höndum ein

Hilmar Gunnarsson, ritstjóri Mosfellings 

  -  Frítt, frjálst og óháð bæjarblað2

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

KLUKKAN GÓÐA 
Á MOSFELLI !
Síðsumars árið 1936 
komu þýskir vísindamenn 
að Mosfelli. Þar var þeim 
sögð saga hinnar fornu 
kirkjuklukku Mosfellinga 
sem Halldór Laxnes gerir 
síðar fræga í Innansveit-
arkróniku sinni. Í hópi 
Þjóðverjanna var mál-
vísindamaðurinn Bruno 
Schweizer sem hreifst svo 
af frásögninni að hann 
fékk klukkuna setta upp 
í gamla sáluhliðið og tók 
af henni þessa einstæðu 
ljósmynd sem hér fylgir. 
Hana má finna í bók sem 
heitir Í ríki óttans- saga 
hjúkrunarkonunnar Þor-
bjargar Jónsdóttur eftir 
Magnús Bjarnhéðinsson.

héÐAN OG þAÐAN

BæjarBlaðið Mosfellingur 
stendur árlega fyrir vali 

á Mosfellingi ársins. 
endilega sendið ykkar tilnefningu.

mosfellingur@mosfellingur.is
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www.lagafellskirkja.is

21. desember 4. sd í aðventu
Kl. 11:00 Bæna- og skírnarguðsþjónusta 
í Lágafellskirkju - Sr. Skírnir Garðarsson

24. desember - Aðfangadagur
Kl. 13:00 Barnaguðsþjónusta í Lága-
fellskirkju -  Sr. Ragnheiður Jónsdóttir
Einsöngur: Matthildur Guðrún
Kl. 18:00 Aftansöngur  í Lágafellskirkju 
- Sr. Ragnheiður Jónsdóttir   
Einsöngur: Margrét Árnadóttir, fiðluleik-
ur: Sigrún Harðardóttir

Kl. 23:30 Miðnæturguðsþjónusta  í 
Lágafellskirkju - Sr. Skírnir Garðarsson
Einsöngur:  Ívar Helgason, flautuleikur:  
Kristjana Helgadóttir

25. desember - Jóladagur
Kl. 14:00 Hátíðarguðsþjónusta í Lága-
fellskirkju - Sr. Ragnheiður Jónsdóttir.  
Diddú syngur með kórnum og Valdís 
Þorkelsdóttir leikur á trompet
Kl. 16:00 Hátíðarguðsþjónusta í 
Mosfellskirkju - Sr. Skírnir Garðarsson. 

Diddú og Valdís sjá um tónlistina.

Sunnudagur 28. desember
Kl. 11:00 Bæna- og skírnarguðsþjón-
usta í Lágafellskirkju - Sr. Ragnheiður 
Jónsdóttir

31. desember - Gamlársdagur
Kl. 18:00 Aftansöngur í Lágafellskirkju 
- Sr. Skírnir Garðarsson
Einsöngur:  Jón Magnús Jónsson og 
Arnþrúður Ösp Karlsdóttir. 

kirkjustarfið

  -  Bæjarblaðið í Mosfellsbæ64

HelGiHAld næStu viKnA

Jólasveinar á ferðinni 
í Hamrahlíðarskógi 
Jólasveinarnir hafa haft í mörgu að 
snúast í Hamrahlíðinni. Þar hafa 
þeir verið á sveimi undanfarna daga 
og verða að sjálfsögðu á ferðinni 
um helgina, bæði laugardag og 
sunnudag kl. 13. Það hefur færst í 
aukana að fyrirtæki gefi starfsfólki 
sínu tré í jólagjöf og hafa þó nokkur 
fyrirtæki komið í skóginn bæði  í 
Hamrahlíðina og í Æsustaðahlíðina 
og fengið tré. Mikið hefur verið af 
fallegum trjám sem Skógræktarfé-
lagið hefur ræktað í reitum hér og 
þar í Mosfellsbænum og fólk notið 
góðs af því að þar þarf að grisja.
Skógræktarfélagið vill þakka öllum 
þeim fjölmörgu sem lagt hafa leið 
sína í skóginn og fengið sér íslenskt 
tré fyrir jólin.

Mosfellingur ársins 
valinn í tíunda sinn
Val á Mosfellingi ársins 2014 
stendur yfir. Lesendum gefst kostur 
á að tilnefna þá sem þeim þykja 
verðugir að bera nafnbótina. Allir 
Mosfellingar koma til greina í valinu 
og er öllum frjálst að senda inn 
tilnefningar með tölvupósti á net-
fangið mosfellingur@mosfellingur.
is. Er þetta í tíunda sinn sem þetta 
val fer fram á vegum Mosfellings. 
Íbúar eru hvattir til að taka virkan 
þátt og senda inn tilnefningar. 
Gjarnan má fylgja með stuttur 
rökstuðningur fyrir tilnefningunni 
og hvað viðkomandi hefur lagt 
til samfélagsins. Áður hafa hlotið 
nafnbótina: Sigsteinn Pálsson, 
Hjalti Úrsus Árnason, Jóhann Ingi 
Guðbergsson, Albert Rútsson, 
Embla Ágústsdóttir, Steindi Jr., 
Hanna Símonardóttir, Greta Salóme 
og hljómsveitin Kaleo. Útnefningin 
verður kunngjörð í fyrsta blaði 
næsta árs, fimmtudaginn 8. janúar.

Bæjarstjórn Mosfellsbæjar hefur samþykkt fjárhagsáætlun fyrir árið 2015  

leikskólagjöld óbreytt 
og frístundaávísun hækkar

Á félagsfundum Golfklúbbsins Kjalar og 
Golfklúbbs Bakkakots sem fram fór nýverið 
var ákveðið að sameina félögin undir merkj-
um Golfklúbbs Mosfellsbæjar. Sameining 
var samþykkt hjá félagsmönnum GOB með 
80% atkvæða og með 91% atkvæða hjá GKj. 
Það er því ljóst að nýr golfklúbbur er tek-
inn til starfa. Félagsmenn hans telja 1.156 
manns og eru spennandi tímar framundan 
fyrir kylfinga í Mosfellsbæ.

Ný stjórn Golfklúbbs Mosfellsbæjar 
mun hittast á næstu dögum og hefja þá 
vinnu sem nauðsynlegt er að ganga til. Ný 
stjórn er skipuð eftirfarandi aðilum: Davíð 
Gunnlaugsson, Guðjón Karl Þórisson, 
Gunnar Ingi Björnsson, Hilmar Harðarson, 
Kristinn Wium, Vala Valtýsdóttir og Þórar-
inn Egill Þórarinsson. 

uppbygging framundan
Nýr golfklúbbur mun ráða yfir tveimur 

vallarsvæðum: Hlíðavelli í Mosfellsbæ og 
Bakkakotsvelli í Mosfellsdal. Fyrir liggur 
að nýr klúbbur muni reka bæði vallarsvæði 
áfram af krafti eins og verið hefur fram til 
þessa. Á næstu dögum verður undirritaður 
samningur við Mosfellsbæ um uppbygg-

ingu á báðum vallarsvæðum. 
Á Hlíðavelli verður meðal 
annars ráðist í byggingu á 
nýjum golfskála sem mun 
koma miðsvæðis á vellin-
um og efla enn frekar starf-
semina á svæðinu. Varðandi 
Bakkakotsvöll er hafin vinna, með aðkomu 
Tom McKenzie golfvallarhönnuðar, um 
breytingar á vellinum til þess að lengja og 
bæta völlinn.

Ólík en skemmtileg vallarsvæði
Til er orðinn golfklúbbur sem skartar 

tveimur ólíkum en skemmtilegum vallar-

svæðum og spennandi fram-
tíðarsýn. Það er mat nýrrar 

stjórnar að með því að 
bjóða fjölbreytt félagsgjöld 
muni klúbburinn verða 

góður valkostur fyrir kylfinga 
af öllum getustigum og áhuga. 

Í boði verður félagsgjald upp á 89.990 
kr. sem felur í sér fulla leikheimild á bæði 
Hlíðavelli og Bakkakotsvelli. Einnig verður 
í boði svokallað hálft félagsgjald með leik-
heimild á Bakkakotsvelli fyrir 49.990 kr. 
Að síðustu verður í boði félagsgjald með 
takmarkaðri aðild sem felur í sér spilarétt 
á Bakkakotsvelli utan álagstíma.  

Yfirgnæfandi kosning með sameiningu •Golfklúbbur Mosfellsbæjar með 1.156 félagsmenn  

golfklúbbarnir sameinaðir

hlíðavöllur bakkakotsvöllur

Bæjarstjórn Mosfellsbæjar hefur samþykkt fjárhagsáætlun fyrir 
árið 2015 ásamt þriggja ára áætlun. Gert er ráð fyrir jákvæðri 
rekstrarniðurstöðu samstæðunnar sem nemur um 35 mkr. 
Áætlaðar tekjur eru 8.046 mkr. Veltufé frá rekstri er um 9,5%. 
Þetta kemur fram í tilkynningu frá Mosfellsbæ.  

Í fjárhagsáætluninni fyrir árið 2015 er gert ráð fyrir óbreyttum 
leikskólagjöldum og hækkun á frístundaávísun um 10%. Auk 
þess var samþykkt að koma á systkinatengingu sem niðurgreiðir 
enn frekar frístundir hjá barnmörgum fjölskyldum. Einnig var 
samþykkt að hækka niðurgreiðslur vegna dvalar í sjálfstætt 
reknum leikskólum. 

Halda áfram að bæta hag barnafjölskyldna
Bæjarstjórn samþykkti að tekjuviðmið tekjulágra elli- og 

örorkulífeyrisþega til útreiknings á afslætti fasteignagjalda verði 
breytt. Breytingin felur í sér rýmkun á tekjuviðmiðum þannig að 
fleiri úr þeim hópi njóta afsláttar af fasteignagjöldum. 

„Það er mjög mikilvægt að halda áfram að bæta hag barnafjöl-
skyldna í bænum,“ segir Haraldur Sverrisson bæjarstjóri.  „Við 
teljum að það gagnist samfélaginu í heild að börnin geti sótt 
frístundir og að létt sé undir með foreldrum sem eru með mörg 
börn á framfæri. Ég er stoltur af því að hafa átt þátt í að koma 
þessari fjárhagsáætlun saman og þakka jafnframt þeim fjölmörgu 
sem að verkefninu komu.“ 

Gjaldskrárbreytingar taka gildi um áramót
Frá og með 1. janúar 2015 taka gildi nýjar gjaldskrár skv. 

samþykkt bæjarstjórnar 3. desember sl. Gjöld hækka um 3,4% en 
þau hafa haldist óbreytt á yfirstandandi ári og er hækkunin því 
sú fyrsta á tveggja ára tímabili. Samkvæmt samþykktinni verða 
leikskólagjöld þó áfram óbreytt. 

Fjárhagsáætlunin og önnur gögn er varða áætlanir, uppgjör og 
rekstur Mosfellsbæjar eru aðgengileg á heimasíðu bæjarins www.
mos.is. Þess má geta að rauntölur úr rekstri eru alltaf birtar á 
þriggja mánaða fresti og er níu mánaða yfirlit nú aðgengilegt.  

Nýjar gjaldskrár 
taka gildi um áramót
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Um leið og við þökkum viðskiptavinum

okkar samfylgdina á árinu óskum við öllum

landsmönnum gleðilegra jóla og farsældar

á komandi ári. Sýnum alúð og aðgát um

hátíðirnar og pössum vel hvert upp á annað.

VÍS - þar sem tryggingar snúast um fólk.

VÍS óskar öllum til sjávar
og sveita gleðilegra jóla

VÍS |   ÁRMÚLA 3   |   108 REYKJAVÍK |   SÍMI 560 5000 |   VIS.IS

FJÖLSKYLDUHÁTÍÐ Í FRIÐI OG ÁÁ RÓ



Eldri  borgarar

Þjónustumiðstöðin 
Eirhömrum
Framundan

BaSar 2014
Basar félagsstarfs eldri borgara í Mos-
fellsbæ var haldinn í nóvember og tókst 
afar vel. Mikið af vörum seldist og allur 
ágóðinn af vörunum rann óskiptur til 
þeirra sem minna mega sín í okkar sam-
félagi. Voru 500 þúsund krónur afhentar 
við hátíðalega athöfn á Eirhömrum þann 
9. desember síðastliðinn. Við þökkum 
öllum þeim sem komu og styrktu okkur 
og erum afar þakklát hvað allir taka vel í 
þetta verkefni okkar, hvort sem það er að 
gefa hluti á basarinn eða efni eða vinna 
við hann og fyrirtækin Ístex og Glertækni 
fá sérstakar þakkir. Við hlökkum til að sjá 
ykkur öll að ári, en minnum á í leiðinni 
að mikið af fallegri handavinnu er seld 
allt árið uppi á Eirhömrum í söluskáp 
félagsstarfsins. Verið velkomin.

námskeið vorið 2015
Bókband byrjar aftur 20. jan. og leikfimi 
byrjar aftur 15. jan. Önnur námskeið 

verða auglýst í janúar. Skráningar eru 
hafnar í síma 586-8014 eða 698-0090 eða 
á netfangið elvab@mos.is

Viltu halda námskeið vorið 2015?
Okkur vantar t.d myndlistakennara.
Félagsstarfið óskar eftir áhugasömu 
handverksfólki, bæði konum og körlum, 
sem hefði áhuga á að setja upp ýmis kon-
ar stutt og lengri námskeið í félagsstarf-
inu. Um er að ræða verktakavinnu. Okkur 
vantar t.d. einhvern til að kenna málun/
myndlist og fleira væri skemmtilegt.  

Mannauðurinn er mikill í Mosfellsbæ og 
margt fólk sem býr yfir mikilli þekkingu 
sem gaman væri að heyra um. Aðstaða 
til námskeiðahalds er orðin mjög góð á 
Eirhömrum og viljum við reyna að skapa 
fjölbreytt og skemmtilegt starf fyrir 
eldri borgara/atvinnulausa og öryrkja.  
Áhugasamir aðilar endilega hafi samband 
við Elvu  forstöðumann félagsstarfsins á 
skrifstofutíma milli 13:00-16:00 eða í síma 
586-8014 eða 698-0090 eða á netfangið 
elvab@mos.is

Viltu gerast sjálfboðaliði hjá okkur??
Óskum eftir laghentu og hugmyndaríku 
fólki sem myndi vilja deila þekkingu sinni 
á sviði handverks eða öðru félagsstarfi 
að vera í sjálfboðaliðastarfi hjá okkur í 
félagsstarfinu til að gera starfið okkar enn 
fjölbreyttara. Þar sem mikil aukning hefur 
verið hjá okkur í félagsstarfinu þá væri 
frábært að fá aukahendur til að létta á 
skemmtilegu starfi okkar. Tímasetningar 
væru samningsatriði og mikilvægt að 
sjálfboðaliðinn nyti sín og að þetta væri 
alls ekki kvöð. Því sælla er að gefa en 
þiggja.

GLEÐILEG JÓL
Síðasti dagur félagsstarfsins fyrir jól er 
mánudagurinn 22. des. Opnum síðan aft-
ur mánudaginn 5. jan 2015. Félagsstarfið 

óskar ykkur öllum gleðilegra  jóla og 
farsældar á komandi ári, kæru vinir. Við 
hlökkum til að hitta ykkur öll hress og kát 
á nýju ári.

Skrifstofa þjónustumiðstöðvarinnar 
Eirhömrum er opin alla virka daga milli kl. 
13:00-16:00 nema á miðvikudögum, þá er 
hún lokuð vegna glervinnu í kjallara. 
Allar upplýsingar og skráningar eru hjá 
forstöðumanni félagsstarfs eldri borgara í 
síma 586-8014 eða 698-0090.
Skrifstofa FaMos er opin á  miðvikudög-
um milli kl. 15:00-16:00.

- Fréttir úr bæjarlífinu6

Hvenær verður 
kveikt í brennunum?
Á gamlárskvöld verður áramóta-
brenna haldin neðan Holtahverfis 
við Leirvoginn þar sem þrettánda-
brennan er árlega. Mosfellsbær 
stendur fyrir brennunni í samstarfi 
við handknattleiksdeild Aftureld-
ingar og Björgunarsveitina Kyndil. 
Kveikt verður í brennunni kl. 20:30. 
Hin árlega þrettándabrenna fer að 
þessu sinni fram laugardaginn 
10. janúar. Blysför verður frá Mið-
bæjartorgi kl. 18. Skólahljómsveit 
Mosfellsbæjar leikur auk þess sem 
Grýla og Leppalúði verða á svæðinu 
með sitt hyski. Kyndill verður með 
glæsilega flugeldasýningu að vanda.

Þórgunnur Guðgeirsdóttir sem alltaf er kölluð Hogga rekur yoga-
stúdíó í Kjarnanum í Mosfellsbæ. „Ég býð upp á byrjendanámskeið, 
opna tíma og einkatíma í Hatha og Power yoga. Ég fór í minn fyrsta 
yogatíma 1996, hef iðkað það síðan og náði mér svo í kennararétt-
indi. Ég byrjaði að kenna heima í stofu árið 2012, þar sem vinkona 
mín var svo væn að vera nemandi minn, leigði svo herbergi hér 
í bæ í byrjun janúar 2013 og byrjaði þá með námskeið. Fékk svo 
þetta yndislega stúdíó í september 2013 sem er alger draumur.

Mín hugsjón er sú að yoga ætti að vera í leikskólum, grunn-
skólum, öllum stærri vinnustöðum og hjá eldri borgurum til þess 
að kenna rétta líkamsbeitingu og rétt hugarfar. Svo er þetta svo 
skemmtilegt og gott fyrir alla,“ segir Hogga sem er stolt af því að 
bjóða Mosfellingum og nærsveitungum upp á notalegt yogastudíó 
í heilsueflandi bæ.

meira jafnvægi í líkamanum
„Ég verð með tvö byrjendanámskeið í janúar en á þeim förum við 

dýpra í kennsluna. Ég kenni góðan grunn sem nýtist nemandanum 
vel í sinni iðkun. Yoga er sameining líkama og hugar, ná stjórn á 
líkamanum þá náum við stjórn á huganum. Yogaiðkun er afar 
fjölbreytt og getur verið mismunandi fyrir hvern og einn. Á meðan 
ein manneskja leggur aðaláherslu á að styrkja líkamann sinn, getur 
iðkunin verið meira andleg fyrir annan. 

Tímarnir geta verið mjög mismunandi en allir byggjast þeir á 
öndun, stöðum og slökun. Elsti sonur minn, Karl Héðinn Kristjáns-
son, býður upp á hugleiðslutíma einu sinni í viku án endurgjalds. 

Það er hans hjartans mál að allir hugleiði,“ segir Hogga.
„Hvort sem við viljum iðka Hatha eða Power skiptir ekki öllu 

máli. Með því að stunda yoga sköpum við jafnvægi í innkirtlakerf-
inu, taugakerfinu, vöðvum og stoðkerfinu, eflum ónæmiskerfið, 
hringrás öndunar og blóðrásar ásamt meltingu. Við verðum meira í 
núinu, verðum einbeittari og fáum meira jafnvægi í líkamanum og 
huga. Svo er þetta svo skemmtilegt,“ segir Hogga að lokum.

Hogga rekur yogastúdíó í Kjarnanum •Kennir rétta líkamsbeitingu og rétt hugarfar  

Kennir yoga í heilsueflandi bæArna Gná og Ásdís 
Spanó í Listasalnum
Arna Gná Gunnarsdóttir og Ásdís 
Spanó hafa opnað myndlistar-
sýningu í Listasal Mosfellsbæjar. 
Sýningin nefnist 
(Ó)FYRIRSÉÐ 
og stendur til 10. 
janúar. Á sýning-
unni vinna mynd-
listarmennirnir 
út frá hrynjanda 
og flæði í litavali 
og efnisnotkun. 
Handbragð 
listamannanna 
er afar ólíkt en 
báðar eiga þær 
það sammerkt 
að kalla fram 
spennu og óreiðu 
í listsköpun sinni.
Sýning á málverkum tveggja 
tengdra myndlistarmanna sem 
vinna tjáningarmikil abstraktverk 
sem unnin eru á þessu ári í samtali 
listamannanna milli landa

hogga býður 
uppá skemmti-
leg námskeið

Laugardaginn 20. desember verða haldnir 
stórtónleikar í félagsheimilinu Hlégarði.

„Okkur langaði að halda almennilega 
tónleika fyrir Mosfellinga. Það er langt síð-
an að við höfum komið opinberlega fram á 
alvöru tónleikum í heimabyggð,“ segir Jök-
ull Júlíusson söngvari hljómsveitarinnar.

„Eftir að hafa verið valdir Mosfellingar 
ársins og bæjarlistamenn Mosfellsbæjar 
fannst okkur kjörið að klára árið með stæl 
í faðmi Mosfellinga. Á nýju ári taka svo við 
ný ævintýri.“

Stefnir í einstakt kvöld 
„Okkur hefur alltaf langað til að halda 

flott gigg í Hlégarði, því frábæra menning-
arhúsi. Við ætlum að leggja allt í þetta kvöld 
sem vonandi verður einstakt. Desember er 
skemmtilegur tími og margir sem verða 
komnir í jólafrí um helgina. Því er tilvalið að 
sameinast á flottum menningarviðburði. 

Við hvetjum alla til að ná sér í miða í 
forsölu í þjónustuveri Mosfellsbæjar en 
miðafjöldi er takmarkaður. Okkur langar 
að troðfylla húsið og hafa þetta flott enda 

er miðaverði stillt í hóf, aðeins 1.000 kr.
Við höfum fengið ótrúlegan stuðning úr 

okkar heimabæ og nú er kominn tími til að 
þakka fyrir sig,“ segir Jökull. 

Hljómsveitin Kaleo og Mosfellsbær blása til stórtónleika í Hlégarði á laugadaginn  

Bæjarlistamenn þakka fyrir sig

mosfellingarnir í 
hljómsveitinni kaleo



19. des. - 22. des.
Þorláks-
messa

Aðfanga-
dagur

10-22 10-23 9-13

27. des 
laugardagur

28. des 
sunnudag

29. des 
mánudagur

30. des 
þriðjudagur

Gamlárs-
dagur

10-20 10-20 10-20 10-21 9-15



Handknattleiksdeild

neðan Holtahverfis við Leirvog
 á sama stað og árleg þrettándabrenna

  -  Fréttir úr bæjarlífinu8

Leirvogstunguskóli tók þátt í því skemmti-
lega verkefni „Krakkar skreyta strætó fyrir 
jólin“. Tveir elstu árgangar leikskólans 
höfðu teiknað myndir sem notaðar voru til 
að skreyta strætisvagn að utanverðu.

Einn skóli er síðan dreginn út í hverju 
bæjarfélagi á höfuðborgarsvæðinu til að 
skreyta strætó að innan með jólaskrauti. Að 
þessu sinni var það Leirvogstunguskóli. 

Strætó mætti í skólann þann 11. desem-
ber ásamt Hurðaskelli sem skemmti börn-
unum af mikilli snilld. Börnin af Kvíslakoti 
fengu að rúnta með strætó um Mosfells-
bæinn syngjandi jólalög ásamt sveinka og 
kennurum sínum. Að því loknu skreyttu 
börnin strætó að innan með jólaskrauti 
sem þau höfðu útbúið.

Heimsóknin vakti mikla kátínu og gleði 

allra. Hurðaskellir skellti sér síðan inn og 
heilsaði upp á yngri börn leikskólans.

Strætisvagninn sem börnin skreyttu er 
áætlunarvagn númer 3 og fær skraut þeirra 
að prýða hann áfram í umferðinni.

Strætó skreyttur fyrir jólin

hurðaskellir og krakkar 
úr leirvogstunguskóla

Útskriftarhátíð 
Framhaldsskólans 

í Mosfellsbæ 
Föstudaginn 19. desember kl. 14:00

Útskriftarhátíð Framhaldsskólans í Mosfellsbæ 
verður haldin föstudaginn 19. desember í húsnæði 

skólans, að Háholti 35 og hefst kl. 14:00. 

Allir velunnarar skólans eru velkomnir.
Skólameistari

ALLIR
VELK

OM
N

IR

18
ára

og
eld

ri

H
LÉGARÐ

UR1.000 kr
AÐGANGSEYRIR

Aldurstakmark 18 ára

MIÐASALA

í þjónustuveri

Mosfellsbæjar

ÞÞverholti 2, 2 hæð

sími 525 6700

Tónleikar

KALEO
BÆJARLISTAMENN

MOSFELLSBÆJAR

FÉLAGSHEIMILINU

HLÉGARÐI

LAUGARDAGINN

20.desember

klukkan 21:00

HLJÓMSVEITIN

V I O

HITAR UPP





Óskum viðskiptavinum 
og Mosfellingum 

gleðilegrar hátíðar og 
farsældar á komandi ári. 

Þökkum viðskiptin 
á líðandi ári.

Kaffihúsið

á Álafossi

Kaffihúsið

á Álafossi

SKÖTUHLAÐBORÐ 
Á ÞORLÁKSMESSU

Skötuveisla 
allan 

daginn

Borðapantanir í síma 566 8030 

ALLA
LJÓSNETLJÓSLEIÐARI ADSL

  -  Bæjarblaðið í Mosfellsbæ10



Bónusgjafakortið fæst 
nú til afgreiðslu í öllum 

verslunum Bónus
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Félagsútilega Mosverja var haldin 14. 
– 16. nóvember og þema útilegunnar var 
Víkingar. Farið var á Úlfljótsvatn og tóku 
60 skátar þátt í útilegunni. 

Dagskráin var fjölbreytt og var í hönd-
um Rekkaskátanna (16-18 ára) sem höfðu 
skipulagt hana með þemað að leiðarljósi. 
Sem dæmi voru búnir til bogar, eldað á 
hlóðum og æfðar skylmingar. Um kvöldið 
var haldin fjörug kvöldvaka og svo var 
farið í æsispennandi næturleik. Eins og 
myndirnar sýna var mikið fjör í útilegunni 
og skátarnir skemmtu sér vel enda frábært 
veður alla helgina.   

Víkingar í útilegu

bogarnir spenntir

Mosverjar á 
Úlfljótsvatni

100 bílar | Þverholti 6 | Sími 517 9999 | 100bilar@100bilar.iS

Gleðileg jól
Þökkum viðskiptin á árinu

Nemendur í 9. bekk Lágafellsskóla hafa 
verið að læra um auðlindir jarðar, umhverf-
ismál og sjálfbærni undanfarið. Nemendur 
hafa reynt að tileinka sér skilning á þessum 
mikilvæga málaflokk. 

Með þessu er ætlunin að þjálfa nem-
endur í ábyrgri umhverfishegðun auk þess 
að tengja námið við heimilið og nærsam-
félagið. Nemendur hafa unnið hin ýmsu 
verkefni sem þessu tengjast. M.a. hafa 
nemendur fræðst um hvaða efni náttúran 
sjálf sjái um að brjóta niður og hvaða efni 
brotna ekki niður í náttúrunni s.s. plast o.fl. 
og hvaða skaðlegu áhrif það getur haft fyrir 
allt lífríkið.

Við þetta hefur vaknað áhugi á umhverf-
ismálum og ýmsar hugmyndir komið fram 
um það sem mætti betur fara í umhverf-
ismálum í okkar bæjarfélagi. Til að koma 
þessum hugmyndum á framfæri, fengu 
nemendur heimsókn frá Haraldi Sverr-

issyni bæjarstjóra þar sem honum voru 
afhentar þessar tillögur og um leið gerði 
Haraldur stuttlega grein fyrir því helsta 
sem Mosfellsbær hefur verið að vinna að í 
umhverfismálum. 

Umhverfisvakning í 9. bekk

Sunnudaginn 21. desember kl. 18 ætlar 
Hafdís Huld ásamt eiginmanni sínum Alis-
dair að halda litla jólatónleika í stofunni 
heima hjá sér í Mosfellsdalnum. 

„Tónleikarnir verða sýndir í beinni út-
sendingu á youtube síðunni minni þannig 
að áheyrendur hér heima og erlendis geta 
fengið smá jólastemningu úr bleika húsinu 
í Mosfellsdalnum, beint heim í stofu til sín,” 
segir Hafdís Huld.

„Við höfum haldið svona tónleika einu 
sinni áður, en það var fyrir jólin 2010. Þá 
átti ég að vera að spila á jólatónleikum í 
Bretlandi en fluginu var aflýst vegna veð-
urs, þá datt okkur í hug að senda út jóla-
tónleika á netinu. Viðtökurnar voru vonum 
framan og það voru um 5000 tölvur tengdar 
allstaðar að úr heiminum sem fylgdust með 
tónleikunum og við fengum skilaboð og 
myndir frá fólki sem var að fylgjast með frá 
Mexico, Japan, Bandaríkjunum, Bretlandi 
og að sjálfsögðu Íslandi. 

Síðan þá höfum við fengið fyrirspurnir 
um nettónleika á hverju ári í kringum jólin 
og í ár ákváðum við að endurtaka leikinn,” 
segir Hafdís Huld en tónleikarnir verða 
um 30 mínútur og ætla þau hjónin að flytja 
nokkur lög af nýjustu plötunni Home í 

bland við vel valin jólalög. Hafdís Huld 
hvetur Mosfellinga sem og aðra að fylgjast 
með á slóðinni www.youtube.com/user/
hafdishuld.

Hjónin Hafdís Huld og Alisdair streyma beint úr bleika húsinu  

Halda jólatónleika og 
sýna beint á netinu

Hafdís Huld

F
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O
N

 /
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ÍA
  

Fífa salernispappírinn er einstaklega mjúkur þriggja laga pappír, náttúrulega 
hvíttur, án klórbleikiefna og viðbættra ilmefna. Þú færð Fífu í pakkningu sem 
hentar þér í næstu verslun.

WWW.PAPCO.IS

FIÐURMJÚK FÍFA

3
3ja laga



opið:
kl. 10-18.30

alla virka daga
www.facebook.com/fiskbudin.mos
Instagram: fiskbudinmos270

leitið ekki 
langt yfir 
skammt

HáHolti 13-15 - sími 578 6699 

risa jólahumar • humarsúpa • hin fræga rækja 
úr Ísafjarðardjúpi og fleiri forréttir

opið alla helgina
(Kl. 11-14 laugardag og sunnudag)

opið á Þorláksmessu kl. 10-18:30

er komin
á sanngjörnu verði

skatan

gleðileg jól
Þökkum 

viðskiptin 
      á árinu



ÁRAMÓTABINGÓ HVÍTA RIDDARANS
LAUGARDAGINN 27. DESEMBER KL. 21:00

MEÐAL VINNINGA ERU MIÐAR Á ÁRAMÓTABALL HVÍTA RIDDARANS,
VEIGAR FRÁ MEKKA WINES & SPIRITS OG

ÁRAMÓTABOMBUR FRÁ BJÖRGUNARSVEITINNI!

JÓLABINGÓ HVÍTA RIDDARANS
FÖSTUDAGINN 19. DESEMBER KL. 21:00

FLUG TIL EVRÓPU Í AÐALVINNING
AUK FJÖLDA ANNARRA GLÆSILEGRA VINNINGA
FRÁ FYRIRTÆKJUM HÉÐAN ÚR MOSFELLSBÆ.

ÞORGEIR LEÓ OG LEYNIGESTUR ÞEYTA KÚLUNUM

ÁRAMÓTABINGÓ HVÍTA RIDDARANS
LAUGARDAGINN 27. DESEMBER KL. 21:00

MEÐAL VINNINGA ERU MIÐAR Á ÁRAMÓTABALL HVÍTA RIDDARANS,
VEIGAR FRÁ MEKKA WINES & SPIRITS OG

ÁRAMÓTABOMBUR FRÁ BJÖRGUNARSVEITINNI!
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JÓLABINGÓ HVÍTA RIDDARANS
FÖSTUDAGINN 19. DESEMBER KL. 21:00

FLUG TIL EVRÓPU Í AÐALVINNING
AUK FJÖLDA ANNARRA GLÆSILEGRA VINNINGA
FRÁ FYRIRTÆKJUM HÉÐAN ÚR MOSFELLSBÆ.

ÞORGEIR LEÓ OG LEYNIGESTUR ÞEYTA KÚLUNUM

ÁRAMÓTABINGÓ HVÍTA RIDDARANS
LAUGARDAGINN 27. DESEMBER KL. 21:00

MEÐAL VINNINGA ERU MIÐAR Á ÁRAMÓTABALL HVÍTA RIDDARANS,
VEIGAR FRÁ MEKKA WINES & SPIRITS OG

ÁRAMÓTABOMBUR FRÁ BJÖRGUNARSVEITINNI!



HáHolti 14 - sími 586 1210

Um leið og við óskum 
mosfellingum og 

nærsveitarmönnum 
gleðilegra jóla og 

farsældar á komandi ári 
bjóðum við 

20% afslátt
af öllum jólaseríum 

föstudag, laugardag 
og sunnudag

  - Dreift frítt í Mosfellsbæ, Kjalarnes og Kjós16

1. Stakur ostborgari með káli, gúrku, osti og sósu 395 kr.
2. Samloka með skinku, osti og sósu 350 kr.
3. Pylsa og 1/2 L gos 500 kr.

Vefja 2: Kjúklingur, beikon, kál, gúrka, rauðlaukur, paprika,
sinnepssósa 1190 kr. / 1350 kr. með 1/2 L Topp

Nýtt á matseðli!

TILBOÐ!

Kjúklingavefjur

Vefja 3: Kjúklingur, kál, gúrka, rauðlaukur, paprika, mais,
BBQ sósa 990 kr. / 1150 kr. með 1/2 L Topp

Vefja 1: Kjúklingur, kál, gúrka, rauðlaukur, paprika,
hvítlaukssósa 990 kr. / 1150 kr. með 1/2 L Topp

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

1. Stakur ostborgari með káli, gúrku, osti og sósu 395 kr.
2. Samloka með skinku, osti og sósu 350 kr.
3. Pylsa og 1/2 L gos 500 kr.

Vefja 2: Kjúklingur, beikon, kál, gúrka, rauðlaukur, paprika,
sinnepssósa 1190 kr. / 1350 kr. með 1/2 L Topp

Nýtt á matseðli!

TILBOÐ!

Kjúklingavefjur

Vefja 3: Kjúklingur, kál, gúrka, rauðlaukur, paprika, mais,
BBQ sósa 990 kr. / 1150 kr. með 1/2 L Topp

Vefja 1: Kjúklingur, kál, gúrka, rauðlaukur, paprika,
hvítlaukssósa 990 kr. / 1150 kr. með 1/2 L Topp

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

Vetur konungur hefur látið á sér kræla að undanförnu. Snjóþungt hefur verið í Mosfells-
bæ síðustu daga og hefur allur mannskapur þjónustumiðstöðvar Mosfellsbæjar unnið að 
snjómokstri. Þá hefur björgunarsveitin einnig sinnt fjölda útkalla og verið á vaktinni.

Þungfært á aðventunni

nóg að gera 
í snjómokstri

hjálpast að 
í ófærðinni



Órjúfanlegur hluti 
af jólunum
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Óskum Mosfellingum 
gleðilegra jóla og 

farsæls komandi árs 
og þökkum fyrir 

samstarfið á árinu 
sem er að líða. 

Ragnar Árnason tannlæknir 
og Þröstur Þorgeirsson tannrétt-

ingasérfræðingur Háholti 14

Um leið og við óskum landsmönnum öllum gleðilegra jóla 
og árs og friðar á nýju ári viljum við þakka sjálfboðaliðum 

okkar og styrktaraðilum öllum veitta aðstoð á árinu.

Starf ykkar og styrkir urðu til þess að Rauði krossinn gat 
sinnt hjálparstarfi innan- og utanlands,  veitt áfallahjálp 
við slys, húsbruna og skipskaða, haldið verkefnum um 
heimsóknarvini, fatasöfnun og skyndihjálparkennslu 

áfram ásamt ýmsum öðrum smærri verkefnum.  

Án ykkar stuðnings væri þetta ekki hægt.

Takk fyrir
Stjórn Rauða krossins í Mosfellsbæ

Við óskum öllum 
Mosfellingum
gleðilegra jóla 

og farsæls 
komandi árs

Sjálfstæðisfélag 
Mosfellinga



Samvera 
er besta 

jólagjöfin
Fjölskyldan 

saman um jólin

Samvera 
er besta 

jólagjöfin
Fjölskyldan 

saman um jólin
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Minnum á gjafakortin 
í jólapakkann

Óskum öllum Mosfellingum 
og nærsveitungum 
gleðilegra jóla og 

farsældar á komandi ári.

Með kærri þökk fyrir 
viðskiptin á árinu sem er að líða.

Það eru margir sem leggja leið sína í Hamrahlíðarskóg þessa dagana og finna sér jólatré. 
Ljósmyndari Mosfellings rakst á þessa fjölskyldu sem hjálpaðist að við að saga. 

Skógræktarfélag Mosfellsbæjar sér um jólatrjáasöluna í Hamrahlíð og fer afrakstur 
hennar í að byggja upp skógræktarsvæði í Mosfellsbæ. Hamrahlíðin er mikið notuð til 
útivistar og er þörf á því að bæta þar stíga og aðgengi.

Jólaskógur í Hamrahlíðinni

gæðastund 
á aðventu

Söngkeppni Samfés
Forkeppni 
föstudaginn 
9. janúar
Skráning í Bólinu
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Starfsfólk og eigendur Ísfugls
og Reykjabúsins

Íslenskur kalkúnn
Hollur hátíðarmatur

Gleðileg jól
og farsælt komandi ár



í Hamrahlíð
Jólatrjáasala

Skógræktarfélag Mosfellsbæjar 
verður með jólatrjáasölu í 

Hamrahlíð við Vesturlandsveg 
nú í desember.

Opnunartími
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 / 866-4806 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 

20. des og 21. des kl. 13:00

Mosfellsbær óskar 
bæjarbúum öllum gleðilegra 
jóla og farsæls komandi árs

  -  Dreift frítt í Mosfellsbæ, á Kjalarnes og í Kjós22





Heimabyggð

Styrkjum öflugt
Sjálfboðalið

í okkar

Flugeldasalan 
heFst 28. desember



Sölustaðir eru að Völuteigi (björgunarsveitarhúsið) 
og á Krónuplaninu í Háholti 13-15

Heimabyggð

Styrkjum öflugt
jálfboðaliðSStarf

Opnunartímar:
28. deS.  10-22
29. deS.  10-22
30. deS.  10-22
31. deS.  10-16



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

  -  Dreift frítt í Mosfellsbæ, á Kjalarnes og í Kjós26

Skjöl Héraðsskjalasafns 
Mosfellsbæjar eru mikill 
viskubrunnur um sögu 
og menningu héraðsins. 
Héraðsskjalasafnið varðveitir 
gögn frá stofnunum, félögum, 
fyrirtækjum og einstakling-
um. Safnið óskar eftir að fá 
gögn afhent í stað þess að 
þeim sé eytt. 
Glötuð gögn er glötuð saga. 

Ómagar voru þeir kallaðir 
sem ekki gátu framfleytt sér 
sjálfir. Fyrir tíma félagslegrar 
þjónustu voru ómagar á 
framfæri ættingja sinna, en 
ef ættingjarnir voru of fátækir 
þurftu hrepparnir að taka við 
framfærslunni. Bændur voru 
skyldugir til að taka að sér 
ómaga og fengu þóknun fyrir.

Sveitafesti var mikilvægur 
þáttur í samfélaginu fyrr á öldum. Hún gekk út á að ómagar áttu sveitafesti þar sem 
þeir höfðu alist upp eða náinn ættingi var heimilisfastur. Til að sveitafestin færðist á 
milli hreppa þurfti einstaklingur að hafa átt heima í sama hreppi í fimm ár.

Meðfylgjandi skjal er að finna í Hreppsbók Mosfellssveitar 1817-1827 og sýnir út-
gjöld hreppsins haustið 1817. Á þessari blaðsíðu eru tilgreindir þrettán einstaklingar 
á framfæri hreppsins, hvar þeir eru niðurkomnir og hjá hverjum. Í fremsta dálknum er 
áætlað meðlag með einstaklingnum í fiskum en í seinni tveimur dálkum er meðlagið 
reiknað í ríkisdölum og skildingum.

Sorphirða
um hátíðirnar

Umhverfissvið 
Mosfellsbæjar 
óskar bæjarbúum 
gleðilegra jóla

Að gefnu tilefni eru 
húsráðendur hvattir til 
að merkja húsin með 
húsnúmerum og moka  
frá sorptunnum ef 
þannig viðrar um jólin. 

Almennt sorp: 20., 21., 31. des. og 2. jan.

Bláa tunnan: 18., 19., 27. og 29. desember

leynist fjársjóður í þínum fórum?

Ómagar í Mosfellshreppi

Gleðileg jól
Sendum Mosfellingum öllum nær 

og fjær bestu jóla- og nýárskveðjur.

Vinstri græn í Mosfellsbæ

Litir:
           Grænn: pantone 356cvu
           Rau•ur: pantone 485cvu

www.vgmos.is

Gleðilega hátið!
18 ár á hlaupum
Eftir 18 ár á hlaupum í rúmlega 
1000 fm byggingu ákvað ég að 
skipta um starf. Þegar ég hafði 
kvatt dásamlegt samstarfsfólk og  
nemendur með tárum áttaði ég 
mig á einum af ótvíræðum kost-
um kennarastarfsins. Kosturinn 
er sá að  kennarar eru á hlaupum 
allan daginn og eðli starfsins 
vegna þá verða kaffi- og matartímar 
að lúxus sem hver kennari nýtur í botn 
þegar ekkert annað truflar. Þannig er 
bara að vinna með fólk. 

Starfsmenn hvattir til að hreyfa sig
Sem sagt kennarinn ég starfa nú við 

fræðslu á öðrum vettvangi og kallar það 
starf ekki á eins mikla hreyfingu.  En nýi 
vinnustaðurinn er þeim kostur gæddur 
að fólk er hvatt til að hreyfa sig með alls 
konar samningum og niðurgreiðslum  
sem er til fyrirmyndar. Einnig er fólk 
hvatt til að nýta almenningssamgöngur 
og vistvænan ferðamáta. Þar er meiri 
segja verið að byggja sérstaka sturtu-
aðstöðu fyrir þá sem vilja koma gang-
andi, hlaupandi eða hjólandi til vinnu 
og aldrei að vita nema ég taki upp á því 
einn daginn. Yfirmenn nýja vinnustað-
arins eru mjög meðvitaðir um mikilvægi 
hreyfingar og heilbrigðs lífsstíls. Þarna 
er allt til staðar til að halda heilsu.

Ekki stirðna í stólnum
En viðbrigðin voru mikil og leið ekki á 

löngu þar til stirðleikinn fór að segja til 
sín enda líkaminn ekki vanur kyrrsetu. 
Gömul og grimm vinkona, vöðvabólgan, 
fór að láta til sín taka, bakið varð aumt 
og mjaðmir fóru að kvarta. Nú voru góð 

ráð dýr. Gönguferð-
irnar með hundinn 
eru ekki lengur farnar 
eingöngu gleðinnar vegna 
heldur eru þær beinlínis mér 
lífsnauðsynlegar. Ég hef hingað 
til ekki verið dugleg að sækja 
líkamsræktarstöðvar heldur 
notið fellanna og göngustíg-

anna sem prýða Mosfellsbæinn. Fyrir 
nokkrum árum fjárfesti ég í sippubandi 
og sippa eins og brjálæðingur út á bíla-
plani í þeirri von að hrella ekki nágrann-
ana. Nú er þessi iðja tekin föstum tökum 
því annars mun ferðum í apótek eftir 
bólgueyðandi lyfjum fjölga að óþörfu. 
Rannsóknir hafa einnig sýnt að þeir sem 
sitja of mikið eiga frekar á hættu að fá 
hjartaáföll því blóðið nær ekki að sama 
afli til hjartans eins og þegar líkaminn er 
á hreyfingu. Aldurinn vinnur heldur ekki 
með manni hvað þetta varðar. 

Að hreyfa sig alla daga 
og gæta að andlegri heilsu

Það er hollt og gott að hreyfa sig og 
aldrei mikilvægara en þegar maður er 
kominn á „besta aldurinn“. Aldurinn sem 
maður nýtur þroskans sem maður hefur 
öðlast og vonandi einhverja skynsemi. 
Skynsamlegast er því að halda líkam-
anum eins hressum og heilbrigðum og 
mögulegt er með skemmtilegri hreyfingu 
og hollu matarræði. Svo má ekki gleyma 
andlegu  hliðinni. Hreyfingin bætir svefn 
og andlega heilsu. Svo síðast en ekki síst 
þurfa allir helling af ást og umhyggju. 
Með þetta að markmiði ættu allir verkir 
að hverfa og liðleikinn að taka við. 

Kolbrún G. Þorsteinsdóttir

heilsu

hornið

heilsuvin í mosfellsbæ



Rizzo Express, Urðarholti 2, 270 Mosfellsbæ
Staðsett við Þverholt sem er gatan milli N1 og KFC

www.rizzoexpress.is

Opnunartími
Föstudaga 17-19

Laugardagar 16-19

Gleðilega hátið!

Toscana IslandPrima Donna

Stórar
5 stk. 6.500 kr. | 15 stk. 18.000

Litlar
5 stk. 5.500 kr. | 10 stk. 10.000 

Stórar
5 stk. 6.500 kr. | 15 stk. 18.000

Litlar
5 stk. 5.500 kr. | 10 stk. 10.000 

Stórar
5 stk. 6.500 kr. | 15 stk. 18.000

Litlar
5 stk. 5.500 kr. | 10 stk. 10.000 

5 stk. Toscana
5 stk. Prima Donna

5 stk. Island

10 stk. Margarita
5 stk. Pepperoni

5 stk. Skinka

Blandaðir kassar af stórum pizzum

18.000 kr. 18.000 kr.

10-15 mín

Hitið við
210°

Vegna fjölda áskorana seljum við

 frosnar pizzur í heildsölu!
Núna getur þú fengið alvöru frosnar Rizzo pizzur

á frábæru heildsöluverði. Pizzurnar tekur þú beint 
úr frystinum og hitar í bakarofninum þínum. 

Þær eru í hagstæðum pakkningum sem innihalda 5-20 stk.

Margarita Pepperoni Skinka

Stórar
5 stk. 4.500 kr. | 20 stk. 17.000

Litlar
5 stk. 3.500 kr. | 20 stk. 12.000 

Stórar
5 stk. 5.000 kr. | 20 stk. 19.000

Litlar
5 stk. 4.000 kr. | 20 stk. 14.000 

Stórar
5 stk. 5.000 kr. | 20 stk. 19.000

Litlar
5 stk. 4.000 kr. | 20 stk. 14.000 

Ostur og sósa.

Pepperoni, jalapeño, svartar ólívur, sveppir, 
ananas, hvítlaukur, oregano, rjómaostur, ostur og sósa

Beikon, pepperoni, skinka, oregano, 
rjómaostur, ostur og sósa.

Skinka, sveppir, ananas, rjómaostur, 
hvítlaukur, ostur og sósa.

Pepperoni, ostur og sósa. Skinka, ostur og sósa.



Brynja Hlíf  hefur alla tíð 
verið mikill orkubolti, 
skemmtileg og með 

mikið jafnaðargeð. Hún hefur 
alltaf haft mikið keppnisskap og er dugleg 
að setja sér markmið og hættir ekki fyrr 
en þeim er náð. Hún fékk fljótt áhuga á 
hjólum og stökk á pöllum sem hún hann-
aði sjálf hér í götunni hjá okkur.

„Ég tel að íþróttauppeldið spili mikið 
inn í hvernig Brynja Hlíf vinnur sig í gegn-
um þetta slys. Hún ætlar sér á fætur og 
ákvað strax frá fyrsta degi að taka þessu 
sem verkefni í staðinn fyrir að leggjast í 
þunglyndi,“ segir Halla Svanhvít Heimis-
dóttir þegar ég bið hana um að lýsa dóttur 
sinni.

„Tveimur dögum eftir slysið sýndi hún 
mér mynd sem á stóð „When life puts you 
in tough situation, don´t say, „Why me?“ 
Just say „Try me!“ Þessi setning lýsir 
hugsunarhætti Brynju Hlífar mjög vel. 

Ég horfi á þessa hetju á hverjum einasta 
degi og hugsa í hvert skipti hversu stolt ég 
er að vera mamma hennar,“ segir Halla. 

Brynja Hlíf er fædd 9. október 1998. 
Foreldrar hennar eru þau Halla Svanhvít 
Heimisdóttir íþrótta- og lýðheilsufræðingur 
og kennari í FMOS og Hjalti Úrsus Árnason 
sem rekur Eldingu líkamsrækt að Varmá. 
Brynja Hlíf á þrjá bræður, Greip 25 ára, 
Árna Gils 22 ára og Skarphéðin 10 ára. 

Mikið í fimleikum og fótbolta
„Ég bjó fyrsta árið mitt á Hverfisgötu í 

Reykjavík en flutti í Mosfellsbæ þegar ég var 
eins árs. Við fjölskyldan fluttum í Áslandið 
og þar búum við enn. 

Ég byrjaði á leikskólanum 
Reykjakoti og eignaðist þar 
marga góða vini og við höldum 
enn hópinn. Á mínum yngri 

árum var ég mest í íþróttahúsinu á fim-
leikaæfingum eða á gervigrasinu í fótbolta 
og svo hjólaði ég líka mikið. 

Ég gekk í Varmárskóla og kláraði 10. 
bekk þaðan í vor. Ég var ekki þessi steríó-
týpa og þurfi nokkrum sinnum að fara til 
skólastjórans. Ég var ekki alltaf auðveldasti 
nemandinn,“ segir Brynja og brosir.

Héldu að þetta væri tímabundin della
„Ég fékk mitt fyrsta mótorhjól í afmælis-

gjöf þegar ég var ellefu ára. Þetta var svo-
kallað Pit bike hjól og mér var gefin ódýrari 
týpan þar sem foreldrar mínir héldu að 
þetta myndi bara verða tímabundin della. 

Þegar þau sáu hvað ég elskaði þessa 
íþrótt mikið keyptu þau fyrir mig 85cc hjól 
og á ég Vibeke Svölu Kristinsdóttur vinkonu 
okkar mömmu mikið að þakka fyrir að hafa 
talað foreldra mína til. Hún þekkir vel til í 
motocrossinu og hefur ávallt stutt við bakið 
á mér og reynst mér vel. 

Þjálfari minn, Aron Berg Pálsson, hefur 
líka stutt mjög vel við bakið á mér í einu og 
öllu og ég hefði ekki getað verið heppnari 
með að fá hann sem þjálfara.

Í október 2012 fékk ég svo 125cc hjól og 
sumarið 2013 endaði ég í 3. sæti á Íslands-
meistaramóti kvenna og var það framar 
mínum björtustu vonum.“

Ákvað að reyna ná sem bestum árangri
„Ég ákvað að leggja mikið á mig til þess 

að ná sem bestum árangri árið 2014. Ég 
æfði 2-3  sinnum á dag allan veturinn. Ég 
fór í Crossfit Reykjavík, Eldingu, hjólaði, 
hljóp upp á fjöll og keyrði um á hjólinu 
mínu þegar ég gat en aðstæður til að keyra 
mótorhjól yfir vetrartímann eru ekki góðar 
hér á landi. Ég fór svo á bretti í Bláfjöll þeg-
ar tími gafst til.

Áhugamál mín snúast í raun öll um 
hreyfingu en ég hef einnig mikinn áhuga á 
bílum og öllu sem tengist mótorum.“ 

Vann til verðlauna
„Sumarið byrjaði vel hjá mér, ég vann 

Járnkonuna á Kirkjubæjarklaustri sem er 
ein erfiðasta keppni sem hægt er að keppa 
í. Þar keyrði ég í samfellt sex klukkustund-
ir. Ég hefði endað í 6. sæti af 36 ef ég hefði 
keppt í karlaflokki. 

Ég vann fyrsta mótið á Selfossi, varð í 
3. sæti á Akureyri eftir mikið basl og lenti 
svo í 2. sæti í Mosfellsbæ en náði ekki að 
klára síðustu tvær keppnirnar til Íslands-
meistara.“

Noregur varð fyrir valinu
„Ég ákvað að helga líf mitt motocrossi 

og komst inn í motocross skóla í Setesdal 
í Noregi og fór út 20. ágúst. Þar gat ég æft 
með hópi af krökkum sem höfðu sömu 
áhugamál og ég, að æfa og keyra mótorhjól. 
Í skólanum var einnig mikið um líkamsrækt 
því til að geta keppt í motocross þarf maður 
að vera í góðu formi. Þetta var skemmtileg-
ur tími en erfiður. 

Ég var eini útlendingurinn og þurfti al-

gjörlega að sjá um mig sjálf, engin mamma 
til að þvo af mér eða taka til í herberginu 
mínu.“

Afdrifaríkur dagur
Þriðjudagurinn 14. október s.l. var af-

drifaríkur dagur í lífi Brynju. „Þessi dagur 
byrjaði eins og allir aðrir dagar, ég byrjaði 
eldsnemma á því að fara út að hlaupa og ég 
man að það var rosalega kalt. 

Við þurftum að skafa af rúðunum á bíln-
um áður en við gátum keyrt út að braut 
þar sem hjólin okkar voru. Ég ræsti hjólið 
mitt og byrjaði að hjóla og það næsta sem 
ég man var að ég lá á jörðinni og gat ekki 
hreyft mig fyrir neðan brjóst.

Ég vissi að ég hafði dottið illa og spurði 

MOSFELLINGURINN
Eftir Ruth Örnólfsdóttur

ruth@mosfellingur.is

Fjölskyldan: Greipur, Árni Gils, Skarphéðinn, 
Brynja Hlíf, Halla Svanhvít og Hjalti.

  - Mosfellingurinn Brynja Hlíf Hjaltadóttir28
Myndir Ruth Örnólfs, Barbara Birgisdóttir, Sverrir Jónsson og úr einkasafni.

Ætlar sér 
að komast 
á fætur á ný

Brynja Hlíf Hjaltadóttir hafði einungis verið í tæpa 
tvo mánuði í Noregi þegar hún lenti í mótorhjólaslysi 
og er alvarlega slösuð eftir það. Í einlægu viðtali við Ruth 
Örnólfsdóttur segir hún frá æskunni, áhugamálunum, 
kærastanum og þeim afdrifaríka degi 14. október.

Ég vissi að ég hafði dottið 
illa og spurði samnemendur 

mína sem komu að mér hvort ég 
gæti ekki alveg örugglega hjólað 
aftur og svo datt ég út.



samnemendur mína sem komu að mér 
hvort ég gæti ekki alveg örugglega hjólað 
aftur og svo datt ég út.“

Beinflísar fóru í mænuna
„Ég var send með þyrlu til Ullivall í Osló 

og fór þar í stóra aðgerð þar sem hryggur-
inn var spengdur upp og síðan var ég lögð 
inn á gjörgæsludeild. Það brotnuðu þrír 
hryggjaliðir og beinflísar fóru í mænuna.

Ég man óljóst eftir dögunum eftir að-
gerðina en man samt hvað mér leið illa, 
þetta var allt saman svo þokukennt.“ 

Bað um handlóð á gjörgæslunni
„Það tók við mjög erfiður tími frá því ég 

fékk símtal um það að Brynja hafi lent í slysi 
á brautinni og þangað til að ég komst út til 
hennar,“ segir Halla móðir Brynju. Lækn-
arnir vildu mjög lítið segja mér. Einhverra 
hluta vegna vissi ég strax að eitthvað hefði 
komið fyrir mænuna hjá henni sem var svo 
raunin.

Brynja Hlíf byrjaði strax að sýna mikinn 
andlegan styrk fyrstu dagana sem gerði 
annars mjög erfiða daga auðveldari fyrir 
okkur. Það hjálpar henni mikið hversu góðu 
líkamlegu formi hún var í fyrir slysið og 
sögðu norsku læknarnir að hún væri fyrsti 
sjúklingurinn á gjörgæslunni hjá þeim sem 
biður um handlóð.“

Heppin að hafa góðan lækni
„Ég fór með sjúkraflugi heim til Íslands 

23. október og fór beint inn á Barnadeild 
Landspítalans og þaðan í endurhæfingu á 
Grensásdeild,“ segir Brynja.

„Endurhæfingin hefur gengið vonum 
framar og ég er heppin að hafa góðan og 
skilningsríkan lækni, Daða Jónsson. 

Staðan í dag er sú að ég er ekki komin 
með neinn mátt fyrir neðan brjóst og fer 
allra minna ferða í hjólastól en ég ætla mér 
á fætur og hef fulla trú á að ég geti það.“

Bætti við endurhæfinguna
„Ég óskaði eftir því við lækninn minn 

og sjúkraþjálfarana Gígju og Lindu að fá 
að bæta við endurhæfingu mína og fara 
að æfa í CrossFit Reykjavík og eftir mikla 
umhugsun var gefið samþykki fyrir því. 

Í samvinnu við Evert eiganda og þjálfara 
staðarins var gert æfingaplan fyrir mig sem 
hentar vel fyrir mínar aðstæður. Þangað fer 
ég nánast daglega og er komin í mun upp-
byggilegra andrúmsloft.“

Fer þetta á ljóshraða
„Brynja Hlíf var að æfa í CrossFit Reykja-

vík áður en hún fór út og þekkir staðinn því 
vel og líkar vel að vera þar. Læknarnir eru 
mjög ánægðir með hversu fljót Brynja Hlíf 
fer í gegnum endurhæfinguna og eins og 
þeir orðuðu það, þá fer hún þetta ekki hratt 
heldur á ljóshraða.

Það eru örugglega ekki margir sem sjást 
í crossfit innan við tveimur mánuðum eftir 
að hafa lent í slíku áfalli,“ segir Halla.

Vinurinn sá hvað gerðist
„Fyrir stuttu síðan talaði ég við vin minn 

í Noregi sem var að hjóla fyrir aftan mig 
þegar slysið varð. Hjá honum gat ég fengið 
nánari útskýringu á því hvað gerðist.  

Ég á það til að vera of peppuð þegar ég 
fer að hjóla og hef greinilega verið það 
þennan dag. Ég yfirstökk einn pallinn og 
endurkastaðist af hjólinu, fór fram fyrir mig 
og lenti á bakinu.“ 

Vinur minn hentist af sínu hjóli þegar 
hann sá hvað hafði gerst og kom til mín. 
Hann sagði að það hefði verið mjög erfitt 
að horfa upp á þetta. 

Ég held að það sé ágætt að ég muni þetta 
ekki í smáatriðum svo ég sé ekki að upplifa 
fallið aftur og aftur.“

Kletturinn í lífi Brynju
„Kærasti minn heitir Guðbjartur Magn-

ússon, 18 ára gamall og er uppalinn í 
Kópavogi. Við kynntumst í gegnum mot-
ocrossið og erum búin að vera saman frá 
því í apríl. Hann er einn af okkar bestu 
motocrossmönnum. Hann stundar nám í 
vélvirkjun við Iðnskólann í Hafnarfirði og 
vinnur hjá verkstæðinu Micro með skól-
anum.

Að sögn móður Brynju er Guðbjartur al-
gjör gullmoli. „Hann hefur staðið við hlið 
Brynju eins og klettur. Hann kom til Noregs 
daginn eftir slysið og var hjá henni allan 
tímann. Ég get ekki lýst því með orðum 
hvað við erum þakklát fyrir hversu vel hann 
er búinn að reynast okkur öllum.“

Kærar þakkir
Ég spyr Brynju hvort hún vilji segja eitt-

hvað að lokum? „Já, mig langar að fá að 

nota tækifærið til að þakka fjölskyldu minni 
og þá sérstaklega mömmu og Guðbjarti. 
Þau eru búin að fara með mér í gegnum 
þetta allt saman og hafa glatt mig á hverjum 
einasta degi.“

Mig langar einnig að þakka VÍK vélhjóla-
íþróttaklúbbnum og MSÍ motocross sam-
bandi Íslands fyrir Brynju Enduro keppnina 
og einnig þeim sem tóku þátt í henni. Evu 
Magnúsdóttur og Elínu Snorradóttur fyrir 
styrktarsíðuna TEAM BRYNJA HLÍF # 558 
og CrossFit Reykjavík fyrir Brynju WODið. 
Ragnhildi á hárgreiðslustofunni Pílus, 
Svefn og heilsu, MotoMos og öllum þeim 
sem hafa hvatt mig áfram með því að koma 
í heimsókn eða sent mér skilaboð. 

Þetta skiptir mig gríðarlega miklu máli og 
ég er óendanlega þakklát öllu þessu fólki. 
Ég vil óska öllum gleðilegrar jólahátíðar,“ 
segir Brynja að lokum.

Myndir Ruth Örnólfs, Barbara Birgisdóttir, Sverrir Jónsson og úr einkasafni.

HIN HLIÐIN
Uppáhaldsmatur? 
Hafragrautur með próteini.

Hvaða hlutur er þér kærastur? 
Mótorhjólið mitt.

Fallegasti staður í Mosfellsbæ?
MotoMos.

Hvaða árstíð er best? Sumar.

Besta ilmvatnið? 
Christina Aguilera by Night.

Lýst þér í þremur orðum?
Keppnismanneskja, strákastelpa, fyndin.

Stjörnumerki? Vog.

Hvaða litur lýsir þér best? Gulur.

Þriðjudagskvöldið 13. janúar verða 
haldnir styrktartónleikar í Hlégarði 

til styrktar Brynju. Það eru góðir vinir 
Brynju Hlífar og hennar fjölskyldu sem 
skipuleggja tónleikana og lofa fjölbreyttri 
dagskrá. Fyrir þá sem ekki komast á 
tónleikana en myndu vilja styrkja Brynju 
Hlíf þá fylgir hér reikningsnúmerið: 0315-
13-301947, kt: 080464-3639.

Styrktartónleikar í janúar

Ég fékk mitt fyrsta mótor-
hjól í afmælisgjöf þegar ég 

var ellefu ára. Þetta var svokall-
að Pit bike hjól og mér var gefin 
ódýrari týpan þar sem foreldrar 
mínir héldu að þetta myndi bara 
verða tímabundin della. 

á æfingu 
í setesdal 
í noregi

Brynja Hlíf var flutt með sjúkraflugi frá Noregi til 
Íslands. Nú er hún í endurhæfingu á Grensás.

brynja með mömmu

guðbjartur og brynja að 
loknum góðum keppnisdegi

þriggja ára í myndatöku

með kristínu birtu 
vinkonu sinni
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Kærleiksrík jól
Sendum öllum Mosfellingum okkar 

bestu jóla- og nýárskveðjur.

  -  Vertu vinur okkar á Facebook :)30

margt fallegt 
í ásgarði

Kræsingar í 
Krónuhúsinu

fjöldi fólKs KíKti
við á sKálatúni

Olla með 
antiKmOlana

jólalegt 
á sKálatúni

herdís Og hjördís 
með ýmsan varning
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Jólamarkaðir á aðventu

VirÐing   jákVæÐni   framsækni   umhyggja

Staða félagsráðgjafa við barnaverndar- og 
ráðgjafardeild fjölskyldusviðs Mosfellsbæjar

Auglýst er laus til umsóknar staða félagsráðgjafa við 
barnaverndar- og ráðgjafardeild fjölskyldusviðs Mosfellsbæjar. 

Barnaverndar- og ráðgjafardeild er önnur tveggja deilda fjölskyldu-
sviðs samkvæmt nýju skipuriti. Helstu verkefni deildarinnar eru 
barnaverndarmál, félagsleg ráðgjöf, fjárhagsaðstoð, forvarnir og 
fræðsla. Í Mosfellsbæ búa um 9.500 íbúar og eru börn og unglingar 
fjölmennur aldurshópur.

Menntunar- og hæfniskröfur:
·Nám í félagsráðgjöf og starfsréttindi í greininni er skilyrði.
·Framhaldsmenntun er kostur.
·Þekking og reynsla af vinnu við barnavernd og félagsþjónustu      
 er skilyrði.
·Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum.
·Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
·Lipurð í mannlegum samskiptum.
·Hæfni til að tileinka sér nýjungar.
·Góð alhliða tölvukunnátta.

Umsóknarfrestur er til og með 29. desember 2014.
Gott væri ef umsækjandi gæti hafið störf í janúar.

Umsókn ásamt ferilskrá og kynningarbréfi með rökstuðningi 
fyrir hæfni í starfið skal send á netfangið mos@mos.is. 
Öllum umsóknum verður svarað.

Nánari upplýsingar veitir Berglind Ósk B. Filippíudóttir 
deildarstjóri barnaverndar- og ráðgjafardeildar. 
Netfang bof@mos.is og sími 525-6700.

Laun eru skv. kjarasamningi Félagsráðgjafafélags Íslands og 
Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Í samræmi við jafnréttisstefnu Mosfellsbæjar 
eru karlar jafnt sem konur hvattir til að 
sækja um starfið.

Félagsráðgjafi 
óskast



Það eru 30-36 flokkunarmöguleikar  

á endurvinnslustöðvum SORPU.   

Þú getur nálgast ítarlegar flokkunar-

leiðbeiningar á sorpa.is.

Veldu vistvænan lífsstíl OPIÐ
mán–fös 12.30–19.30
Breiðhella opnar 8.00

lau–sun
12.00–18.30

LEGGUR ÞÚ 
ÞITT AF MÖRKUM?

Komdu við á næstu endurvinnslustöð 
og náðu þér í nýtt dásamlegt dagatal 
sem inniheldur m.a. flokkunartöflu 
SORPU fyrir árið 2015.

Almanak

2015
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  -  Jólakrossgáta32

Verðlauna
krossgáta

Mosfellingur og Hvíti Riddarinn bjóða upp á jólakrossgátuna 2014

vegleg verðlaun

jó
la

Vegleg verðlaun í boði Hvíta Riddarans
Dregið verður úr innsendum lausnarorðum og fá 2 heppnir vinningshafar 5.000 kr. gjafabréf
frá Hvíta Riddaranum. Sendið lausnarorðið sem er í tölusettu reitunum, 1-17, á netfangið 
krossgata@mosfellingur.is eða Mosfellingur, Spóahöfða 26, 270 Mosfellsbæ.
Merkt „Jólakrossgáta”.  Skilafrestur er til 4. janúar.
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Sunnudagur 21. desember 
Fjórði sunnudagur í aðventu
Kl. 11:00 Bæna- og skírnarguðsþjónusta 
í Lágafellskirkju - Sr. Skírnir Garðarsson

24. desember
Aðfangadagur
Kl. 13:00 Barnaguðsþjónusta í Lágafellskirkju 
-  Sr. Ragnheiður Jónsdóttir
Einsöngur: Matthildur Guðrún
Kl. 18:00 Aftansöngur  í Lágafellskirkju - 
Sr. Ragnheiður Jónsdóttir
Einsöngur: Margrét Árnadóttir, 
fiðluleikur: Sigrún Harðardóttir
Kl. 23:30 Miðnæturguðsþjónusta
í Lágafellskirkju - Sr. Skírnir Garðarsson
Einsöngur:  Ívar Helgason, 
flautuleikur:  Kristjana Helgadóttir

25. desember
Jóladagur
Kl. 14:00 Hátíðarguðsþjónusta í Lágafells-
kirkju - Sr. Ragnheiður Jónsdóttir 
Diddú syngur með kórnum og Valdís 
Þorkelsdóttir leikur á trompet
Kl. 16:00 Hátíðarguðsþjónusta í Mosfells-

kirkju Sr. Skírnir Garðarsson. 
Diddú syngur með kórnum og 
Valdís Þorkelsdóttir leikur á trompet

Sunnudagur 28. desember
Kl. 11:00 Bæna- og skírnarguðsþjónusta 
í Lágafellskirkju - Sr. Ragnheiður Jónsdóttir

31. desember
Gamlársdagur
Kl. 18:00 Aftansöngur í Lágafellskirkju - 
Sr. Skírnir Garðarsson
Einsöngur:  Jón Magnús Jónsson og 
Arnþrúður Ösp Karlsdóttir. 

Sunnudagur 4. janúar 
Kl. 11:00  Fjölskylduguðsþjónusta í 
Lágafellskirkju -  Sr. Ragnheiður Jónsdóttir 
Upphaf vetrarstarfs á nýju ári.

Helgihald
í Mosfellsprestakalli

yfir jólahátíðina

Prestar, starfsfólk og sóknarnefnd Lágafellssóknar óskar öllum sóknarbörnum Mosfellsprestakalls 
gleðilegra jóla, friðar og farsældar á komandi ári. Þökkum árið sem er að líða.

KJÖTKJÖTbúðin
Grensásveg

búðin

Opnunartími
yfir hátíðarnar

www.facebook.com/kjotbudin

Gleðileg jól
Þökkum viðskiptin 

á árinu sem er að líða

20. des. Laugardagur 11-18
21. des. Sunnudagur 12-18
22. des. Mánudagur 10-19
23. des. Þorláksmessa 10-19
24. des. Aðfangadagur 10-12
27. des. Laugardagur 11-18
28. des. Sunnudagur 12-18
29. des. Mánudagur 10-19
30. des. Þriðjudagur 10-19
31. des. Gamlársdagur 10-13
2. jan. Föstudagur 10-19
3. jan. Laugardagur 11-16



@trythorst #iceland #winter #mosfellingur @katasif Fiskbúðin Mos og Sprey hárstofa í jólagleði 
#jólin2014 #eðlan #norsklopapeysa #mosfellingur

@kristinrey03 Aftureldingarkonur í jólaskapi á jóla-
blakmóti Fylkis ;) #mosfellingur

@binnif Ferillinn hafinn #næstileó #messi 
#mosfellingur #afturelding

@aftureldingknattspyrna Tveir flottir ! #Afturelding 
#Mynddagsins #ÁframÍsland #Mosfellingur

@mosfellingur Svínið Sóli á vappi í Mosfellsdal. 
#jóló

@aftureldingknattspyrna Fullt hús stiga og sigur í 
riðlinum. Undanúrslit í Futsal í janúar framundan!

@kiddinn Game day @afturelding #mosfellingur

  -  Instagram34

@yrsalove #mosfellingur tilbunar a leikinn! #umfa 
#afturelding

@ingileif_og_eda_linda #mosfellingur 
#mosoprideandjoy #gullstelpan

@gullivals Gott að renna inn í helgina með svona 
fallegu útsýni, góða helgi #mosfellingur

@kariarnasonjohansen Ævintýri á gönguferð 
#mosfellingur #mosfellsbær #mosó

Deildu myndunum þínum með okkur á Instagram



Gaman saman
um áramótin
Fjölskyldan saman

18 ár a ábyrgð

Gaman saman
um áramótin
Fjölskyldan saman

18 ár a ábyrgð



  - Jólahugvekja36

Þegar myrkrið nær hámarki kemur hið sanna ljós í heim-
inn, sá sem sagði: „Ég er ljós heimsins, hver sem fylgir 
mér mun ekki ganga í myrkri heldur hafa ljós lífsins.“  

Dimmasti tími ársins, aðventa jóla er mjög sérstakur tími og 
andrúmsloftið er lævi blandið. Þar er sambland tilhlökkunar 
og kvíða, margir hlakka til jólanna en það eru líka margir sem 
kvíða jólunum af ýmsum ástæðum. 

 Í dag er auðvelt að týna hinum sanna 
jólaboðskap í amstri og erli dagsins. Í 
upphafi aðventu valdi þjóðin sér óska-
lag, „Þannig týnist tíminn“, yndislegt lag 
og texti Bjartmars Guðlaugsonar. Tími 
aðventu og jóla er tími sem við getum 
týnt þegar við gleymum innihaldi þessa 
tímabils og gleymum að njóta þess.

Orðið aðventa merkir koma Drott-
ins og beinir sjónum okkar að komu 

jólanna. Við kveikjum aðventuljós sem tákna komu ljóssins 
eilífa, Jesú Krists. Á aðventunni undirbúum okkur undir komu 
Drottins og bjóðum hann velkominn inn í líf okkar. Við undir-
búum okkur bæði í því veraldlega og andlega. Við gerum húsin 
okkar hrein og kveikjum ljós, en aðventan, jólafastan merkir 
einnig að við prófum okkur sjálf, skoðum og íhugum stefnu 
okkar og hvað það er sem gefur lífinu gildi í raun og veru og 
hvers vegna við þurfum á frelsaranum og boðskap jólanna að 
halda. 

Eftirvæntingin liggur í loftinu og á aðfangadagskvöld kemur 
Jesús sjálfur og vitjar okkar. Jesúbarnið í jötunni frelsari mann-
anna sem gaf sjálfan sig til þess að mennirnir mættu öðlast 
kærleika Guðs, náð, fyrirgefningu og eilíft líf. 

Kærleikurinn er frá Guði kominn og hann býður okkur að 
elska hvort annað eins og hann elskar okkur, krossinn bendir 
upp til Guðs og út til heimsins.  

Jólaguðspjallið er eilíft og alltaf nýtt sem og kærleikur Guðs. 
Jósef leggur af stað frá Nasaret til Betlehem með Maríu sína 
sem á von á barni. Keisarinn er að taka manntal og þau þurfa 
að láta skrá sig.  Í Betlehem er öll gisting yfirfull vegna skrá-
setningarinnar og þau fá hvergi inni. Gistihúseigandi sér aum-
ur á þeim og vísar þeim í gripahúsið sitt, þar er hlýtt og þau 
geta lagt sig í heyið. Um nóttina verður María léttari og fæðir 
Jesú barnið og leggur í jötu.

 Englar Guðs eru allt um kring og senda fjárhirðana til að 
veita barninu lotningu og Vitringarnir frá Austurlöndum sem 
hafa fylgt jólastjörnunni alla leið að fjárhúsinu koma með gjaf-
irnar, gull, reykelsi og myrru...  

Kæru Mosfellingar,  Guð gefi ykkur öllum gleðilega jólahátíð 
og farsælt nýtt ár 2015.

Ásdís P. Blöndal
djákni

Þannig
týnist tíminn

Jólahugvekja
Mynd/RaggiÓla
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ERT ÞÚ HOLLVINUR
REYKJALUNDAR?

Hringdu í síma 585 2000

Skráðu þig á reykjalundur.is/hollvinur

Sendu tölvupóst á 
reykjalundur@reykjalundur.is

Skráðu þig á Facebook: 
Hollvinasamtök Reykjalundar

Þannig leggur þú þitt lóð á vogarskálarnar

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

Þú hefur ýmsar leiðir til að gerast hollvinur

Þannig



  -  Íþróttir38

SkólaSkrifStofa moSfellSbæjar

Ljúf í geði leika sér, 
lítil börn í desember
Desember býður upp á 
fullt af lestrarhvetjandi 
tækifærum fyrir börn 
á öllum aldri. Ótal 
möguleikar gefast til 
að fást við raunveru-
leg lestrartengd  verk-
efni sem hafa mikla 
þýðingu fyrir unga 
lesendur. Það er einmitt við þannig að-
stæður sem  námsáhuginn er mestur og 
skemmtilegast er að læra. Gildir þá einu 
hvort börnin eru að læra stafi, ný orð, 
fást við að skrifa nafnið sitt eða ljúka við 
að lesa heila bók.

Til að viðhalda og  glæða áhugann 
er tilvalið að nýta skemmtileg tækifæri 
sem eru í  nærumhverfi 
barnsins.  Í hversdags-
leikanum þarf t.d. að 
versla til heimilisins, 
leyfum börnunum að 
bæta við á listann eða 
skrifa sjálf innkaupa-
listann. Það getur ver-
ið áskorun fyrir barn 
að skrifa mandarínur 
eða að sjá alfarið um að 
skrifa listann. 

Óskalisti fyrir jólin 
er áhugaverð skrif og 
jóladagatölin ganga 
beinlínis út á það að lesa tölur og telja. 
Komur jólasveinanna gefa tilefni til 
lesturs og skrifta, því oft er eitt af fyrstu 

bréfum barna einmitt 
til þeirra bræðra. 

Gefum áhugasöm-
um lesendum færi á 
að merkja jólapakk-
ana, lesa á kortin og 
að vera pakkastjóri er 
afar mikilvægt hlut-
verk ungs lesanda.

Að syngja gömul og gild jólalög er gott 
tilefni til gæðastunda í bílnum í jólaös-
inni sem og leikur að orðum sem við 
sjáum á skiltum á ferðum okkar. Það eru 
gullin námstækifæri fólgin í því að gefa 
börnum tíma til þess að spila og lesa. 

Hins vegar auðgar það ekki líf neins 
að gefa börnum spil eða bækur í jóla-

gjöf ef gjöfin dagar 
uppi í hillu, þar sem 
hún er hvorki til gagns 
né gleði. Tækifæri til 
lesturs á margvíslegan 
máta eru bæði mörg og 
dýrmæt og mega ekki 
glatast. Látum ekki happ 
úr hendi sleppa. Njótum 
aðventunnar við lestur á 
fjölbreyttan hátt. 

Lítum upp, njótum og 
sjáum námstækifærin í 
kringum okkur.

Ágústa Óladóttir og 
Andrea Anna Guðjónsdóttir

Krikaskóla

Skóla

hornið

Sunddeild Aftureldingar
Sundþjálfari óskast

Staða þjálfara fyrir Garpahóp sunddeildarinnar er laus til umsóknar.  
Óskað er eftir að þjálfari geti hafið störf í byrjun janúar.

Starfssvið þjálfara felst meðal annars í:

∙ Þjálfun fullorðinna sundmanna 2x í viku.
∙ Þátttaka í Garpamótum.   

Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af sundþjálfun og menntun á sviði 
íþróttafræða. Viðkomandi þarf að eiga auðvelt með samskipti.

Umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrri störf 
berist á netfangið sund@afturelding.is fyrir 6. janúar 2015.

Nánari upplýsingar á sund@afturelding.is 
og á heimasíðu félagsins www.afturelding.is/sund.

Nýr styrktarsamningur við Fastmos
Eins og allir bæjarbúar vita, hefur Fasteignasala Mosfellsbæjar verið einn af tryggustu 
styrktaraðilum Aftureldingar í gegnum árin.  Nú á dögunum gengu knattspyrnudeild 
Aftureldingar og Fasteignasala Mosfellsbæjar frá nýjum þriggja ára samningi og því ljóst 
að Einar Páll fasteignasali og hans teymi heldur áfram að styðja vel við bakið á uppbygg-
ingu knattspyrnu í bæjarfélaginu. 
Á myndinni sjást Óli Valur formaður meistaraflokksráðs karla í knattspyrnu og Einar Páll 
Kjærnested handsala styrktarsamning til næstu þriggja ára.

Það hafa orðið ansi miklar breytingar hjá 
fimleikadeildinni í ár. Í lok ágúst var nýja og 
glæsilega fimleikahúsið opnað og vakti það 
mikla lukku. Það er greinilegt að í Mosfells-
bæ býr mikið af áhugasömu fimleikaafólki. 
Skráningar fóru langt umfram áætlanir og 
væntingar og í fyrsta skipti í sögu deildar-
innar myndaðist biðlisti. Deildin fór frá því 
að vera rúmlega 180 iðkendur í að vera með 
300 iðkendur. 

Á sunnudaginn lauk fyrstu önninni í fim-
leikahúsinu og má með sanni segja að 
önnin hafi verið ansi skemmtilegt ævintýri. 
Jólasýningin var haldin á sunnudeginum 
og var hún með glæsilegasta móti. Þar voru 
mættir iðkendur frá 2 ára aldri til 16 ára til 
að sýna hæfileika sína og þær framfarir sem 
hafa orðið í vetur. Það er gaman að segja frá 
því að aðsóknarmet var slegið á sýninguna 
og aldrei fleiri aðstandendur mætt.

Mynd/Steven Páll Rogers www.stevenpall.com

Aðsóknarmet á jólasýningu

Iðkendum fjölgar 
hratt í fImleIkadeIld

aftureldIngar

ólI valur 
og eInar páll

Guðný Lena Jónsdóttir knattspyrnukona úr 
Aftureldingu hóf nú í haust nám í Banda-
rískum háskóla í Norður-Karólínu á full-
um fótbolta- og námsstyrk. Guðný Lena 
sem hefur æft fótbolta síðan hún var 6 ára 
er öflug í vörninni og alla tíð æft með Aft-
ureldingu. 

„Skólinn heitir Catawba og þar er ég í 
fjögurra ára námi, ég er í sálfræði en ég hef 
mikinn áhuga á íþróttasálfræði og sjúkra-
þjálfun. Þetta er ómetanlegt tækifæri og 
ég er mjög ánægð í skólanum, hér er mjög 
öflugt kvennalið og mikill metnaður í fót-
boltanum. Hitastigið á æfingum er aðeins 
meiri en á æfingu að Varmá,“ segir Guðný 
Lena sem stödd er á Íslandi þessa dagana 
í jólafríi. 

„Ég byrjaði að æfa fótbolta þegar ég var 6 
ára, hópurinn sem ég hef tilheyrt þessi ár er 
rosa góður, allar stelpurnar góðar vinkon-
ur. Það er búið að vera frábært að tilheyra 

þessum flotta og heilbrigða félagsskap. Ég 
er mjög ánægð að hafa fengið þetta tæki-
færi að fara út í háskólanám á fótboltastyrk, 
frábær reynsla sem ég kem til með að búa 
að alla ævi,“ segir Guðný Lena að lokum.

Guðný Lena á fótboltastyrk

í leIk með 
aftureldIngu

guðný lena og félagar 
í norður-karólínu



skóla

hornið

Kjör íþróttakonu og íþróttakarls 
Mosfellsbæjar 2014

VirÐing   jákVæÐni   framsækni   umhyggja

Útnefning íþróttakonu og -karls Mosfellsbæjar 
2014 fer fram í Íþróttamiðstöðinni að Varmá 
fimmtudaginn 22. janúar 2015 kl. 19:00.  

Þeir sem eru gjaldgengir sem íþróttakarl og íþrótta-
kona Mosfellsbæjar skulu koma úr röðum starfandi 
félaga í bænum eða er íbúi í Mosfellsbæ en stundar 
íþrótt sína utan Mosfellsbæjar, enda sé íþróttin ekki í 
boði innan bæjarins.  

Allar útnefningar og ábendingar sendist á mos@mos.is 

Einnig er óskað eftir útnefningu og ábendingum á 
íþróttafólki sem hafa orðið Íslandsmeistarar, deilda-
meistarar, bikarmeistarar, landsmótsmeistarar og hafa 
tekið þátt í og/eða æft með landsliði.  

Vinsamlegast sendið útnefningar á mos@mos.is 
fyrir 3.  janúar 2015.  

Allar nánari upplýsingar veitir Sigurður Guðmundsson 
íþróttafulltrúi Mosfellsbæjar í síma 6600750.

Íþrótta- og tómstundanefnd Mosfellsbæjar

SÚPERFORM
FIT PILATES MÖMMUTÍMAR

UNGLINGAHREYSTI

“ÞAÐ SKIPTIR EKKI MÁLI HVAÐ ÞÚ BORÐAR Á MILLI JÓLA OG NÝÁRS, 
HELDUR HVAÐ ÞÚ BORÐAR Á MILLI NÝÁRS OG JÓLA!”

NÝ NÁMSKEIÐ HEFJAST 8. JANÚAR

LÍFSTÍLLSTYRKURBRENNSLA / MÓTUN

... ekki bíða, síðast komust færri að en vildu

OPNIR TÍMAR

NÝ TÍMATAFLA HEFST  5.JANÚAR 

MOSFELLSBÆ

Karlaþrek I og II / Styrkur  / 
Morgunþrek / Body Fit / Túrbó 
Tabata / Buttlift / Spinning / Jóga 
/ Step og Styrkur / Hot Fit / 
Teygjur í heitum sal / Kviður og 
Bak / Þol og styrkur

www.mosfellingur.is   -  39



  - Aðsendar greinar40

Takk
Jólin alveg að detta í hús. Góður 

tími fyrir flesta. Frí frá daglegu 
stússi, nógur tími með fjölskyldu og 
vinum. Jólin eru í mínum huga tími 
til að hugsa um það góða, allt sem við 
getum verið þakklát fyrir. Þakklæti er 
ein af grunnstoðum góðrar heilsu. 
Manni líður vel þegar maður er 
þakklátur. Kemur meiru í verk og er 
orkumeiri. Og það er alltaf eitthvað 
sem við getum verið þakklát fyrir. 

Ég er til dæmis endalaust þakklát-
ur fyrir að hafa flutt í Mosfellsbæ 

fyrir bráðum 15 árum. Ég get þakkað 
Reykjalundi það. Konunni bauðst 
þá vinna þar og húsnæði með. Takk 
Reykjalundur. Við höfum flutt tvisvar 
síðan, fyrst rétt yfir Varmána og svo 
aftur til baka yfir ána. Umhverfið
er stórkostlegt, áin, skógurinn, 
fellin, stígarnir og allt hitt. Ég er afar 
þakklátur fyrir að geta notið þessa 
umhverfis alla daga. Það hleður 
mig orku. Ég er líka þakklátur fyrir 
fjölskylduna, vinina, alla þá sem æfa 
hjá okkur og öll þau tækifæri sem 
ég fengið í lífinu. Alla Mosfellingana 
sem ég hef kynnst. Ég er þakklátur 
fyrir Aftureldingu. Frábært íþrótta-
félag með fjölbreytt úrval íþrótta. 

Þakklætið er ótrúlega sterkt. Bara 
með því að skrifa þessar línur 

um það, stútfyllist ég jákvæðri orku. 
Prófaðu að skrifa niður 10 hluti sem 
þú ert þakklátur fyrir. Ef það virkar vel 
á þig, prófaðu að þakka einhverjum 
fyrir eitthvað á hverjum degi. Vera 
þakklátur fyrir eitthvað alla daga. 
Taka lífinu með brosi og njóta þess 
að vera til. Njóta þess sem þú hefur. 
Sama hvort það er meira eða minna 
en aðrir hafa. Hugsa jákvætt, láta gott 
af þér leiða, gleðja aðra og þig um 
leið. Svo þarftu auðvitað að hreyfa þig 
reglulega og stunda 
útivist af einhverju 
tagi. Jákvætt 
hugarfar leiðir til 
meiri hreyfingar 
og útivistar, meiri 
hreyfing og útivist 
til jákvæðara hug-
arfars. 

Gleðileg jól!

Heilsumolar Gaua

Guðjón
Svansson
gudjon@kettlebells.is

586 8080

selja...

www.fastmos.is

Sími: 586 8080

Í byrjun desember samþykkti 
meirihluti bæjarstjórnar Mosfells-
bæjar fjárhagsáætlun næsta árs. 
Ljóst er að fjárhagurinn er knapp-
ur og skuldir sveitarfélagins yfir 
120% af heildartekjum og því ekki 
úr miklu að moða en samt. Þeg-
ar staðan er erfið skiptir öllu að 
forgangsraða eftir samfélagslegu 
vægi verkefna og láta gæluverkefnin bíða.  
Í kjölfar heimsókna bæjarráðs í fyrirtæki og 
stofnanir bæjarins lagði Íbúahreyfingin því 
fram breytingatillögur sem ganga út á verk-
efni sem þarf að fara í og þjóna hagsmun-
um heildarinnar.

Bæjarmálahópur Íbúahreyfingarinnar 
ákvað í upphafi að taka  mið af því sem við 
yrðum áskynja í heimsóknum og vissum í 
gegnum nefndarstarf að þarfnaðist úrbóta. 
Tillögur okkar eru því helgaðar innviðum 
sveitarfélagsins frekar en einstöku áhuga-
málum bæjarbúa sem betur fer á að styrkja 
þegar árferði er gott.

Verkefnið sem Íbúahreyfingin telur að sé 
mest aðkallandi núna er að byggja mötu-
neyti við Varmárskóla. Í skólanum eru á átt-
unda hundrað nemendur og borða um sex-
hundruð og sextíu krakkar í mötuneytinu. 
Báðar deildir skólans borða í eldri deild. 
Rýmið undir stiganum þar sem borðað er er 
lítið og gluggalaust og húsgögn fátækleg og 
vart við hæfi hávaxnari nemenda. Krakkar 
í yngri deild hlaupa á milli bygginga í mat 
og hefur hvert barn um sextán mínútur 

til að standa í biðröð, borða og 
ganga frá eftir sig. Hamagangur-
inn er því mikill og ekkert svigrúm 
til að fylgjast með því hvort börnin 
borða eða ekki. 

Til hliðar við mötuneytið eru 
kennslustofur fyrir verkmennta-
greinar. Þar fer fram kennsla á 
meðan nemendur borða. Hávað-

inn er ærandi og truflar kennslu. Staðsetn-
ing mötuneytisins er því óheppileg. 

Hvað tækjabúnað í eldhúsi áhrærir er 
einungis ein þvottavél til að anna sexhund-
ruð og sextíu nemendum og aðeins þrír 
kæliskápar þannig að matur liggur undir 
skemmdum.

Ljóst er að skólastjórnendur galdra ekki 
fram úr erminni peninga til að taka á vand-
anum enda verkefni bæjarstjórnar að sjá 
skólanum fyrir nauðsynlegu fjármagni. 

Ef marka má svör bæjarfulltrúa D-lista í 
umræðum um fjárhagsáætlun höfðu þeir 
ekki einu sinni hugleitt að stækka þyrfti 
mötuneytið samfara mikilli fjölgun nem-
enda og það eru engar áætlanir uppi um 
stækkun og á þeirri forsendu var tillögu 
Íbúahreyfingarinnar vísað frá.  

Svörin staðfestu raunar það sem íbúar 
hafa verið að kvarta yfir. Áætlunum um  
uppbyggingu skólamannvirkja er ábótavant 
og þær taka ekki til þeirra vandamála sem 
þarf að leysa bætir Íbúahreyfingin við. 

Vinnubrögðin varpa ljósi á vanhugsaða 
forgangsröðun verkefna hjá bæjarfulltrú-

um D- og V-lista en samkvæmt fjárhags-
áætlun á að verja á annað hundrað millj-
ónum af almannafé í golfvelli á næstu 
fjórum árum. Það fer ekki á milli mála að 
golf er skemmtileg íþrótt en golfvellir eru 
ekki opnir almenningi. Sú spurning vaknar 
því óhjákvæmilega hvers vegna verið er að 
veita frjálsum félagasamtökum sem rekin 
eru með gróða svo háar upphæðir úr bæj-
arsjóði. Eru ekki flestir meðlimirnir fjárráða 
og jafnvel íbúar í öðrum sveitarfélögum? 

Á heimasíðu Íbúahreyfingarinnar má 
lesa nánar um þau verkefni sem við teljum 
brýnni og ættu að vera framar í forgangs-
röðinni hjá Mosfellsbæ. 

Að lokum þetta. Það segir sitt um sið-
ferðilegt þrek stjórnmálamanna hvernig 
þeir umgangast opinbert fé. Segjum það 
upphátt! 

Sigrún Pálsdóttir,
bæjarfulltrúi Íbúahreyfingarinnar

Innviðina fyrst, áhugamálin svo!

Framundan er jólahátíð stútfull 
af gleði, góðum mat og fallegum 
gjöfum. Jólahátíðin í dag er þó oft 
á tíðum orðin hátíð þar sem um-
búðirnar eru alls ráðandi.

Hér má staldra aðeins við og 
hugsa sig um áður en lagt er af stað 
í verslunarleiðangurinn.

Sumar vörur koma í stórum, 
óumhverfisvænum umbúðum sem illa er 
hægt að endurnýta.  Oft á tíðum er mögu-
legt að velja vörur í minni umbúðum eða 
umbúðum sem auðvelt er að endurnýta.  
Eins þarf að huga að því að í vörum, s.s. 
leikföngum, sé ekki að finna skaðleg efni og 
þá er gott að velja þær vörur sem eru með 
umhverfismerkingum, eins og Skráargatinu 
eða Svaninum.

Eins er ótrúlega miklu hent af mat og gott 
að huga að því magni sem verslað er inn.

Margnota burðarpoki ætti að sjálfsögðu 
að vera sjálfsagt mál þegar vörurnar eru 
teknar heim, en sumar matvöruverslanir 
eru einnig farnar að bjóða umhverfisvæna 
maíspoka sem eru að fullu endurvinnan-
legir.

Jólapappír og umbúðaúrgangur
Á aðfangadagskvöld fellur til mikið magn 

af jólapappír og umbúðaúrgangi 
eins og flestir þekkja.  Auðvelt er 
að endurnýta þann pappír sem 
fellur til aftur um næstu jól eða 
nota hann til jólaföndurs.  Ónýt-
an jólapappír sem ekki er hægt að 
endurnota má síðan setja í bláu 
endurvinnslutunnuna.  Umbúða-
pappa og plasti sem kemur með 

jólapökkunum má síðan skila í viðkom-
andi endurvinnslugám á grenndargáma-
stöðvum við Háholt, Olís Langatanga eða 
Dælustöðvarveg, eða í endurvinnslustöð 
Sorpu bs. við Blíðubakka.

Mosfellsbær hirðir jólatré 7.-9. janúar
Starfsmenn þjónustustöðvar Mosfells-

bæjar munu, eins og undanfarin ár, að-
stoða íbúa við að losa sig við jólatré sín eftir 
jólahátíðina með því að aka um bæinn og 
hirða þau jólatré sem sett hafa verið út fyr-
ir lóðarmörk frá miðvikudeginum 7. janúar 
til föstudagsins 9. janúar.  Íbúar geta einn-
ig losað sig við jólatré á endurvinnslustöð 
Sorpu bs. við Blíðubakka án þess að greiða 
fyrir. 

Umhverfismál í Mosfellsbæ
Mosfellsbær hefur undanfarin ár lagt 

aukna áherslu á umhverfismál og hefur 
sett sér markmið um sjálfbært samfélag 
til ársins 2020 í gegnum Staðardagskrá 21, 
þar sem horft er til langtímasjónarmiða 
varðandi umhverfismál, efnahagsmál og 
velferðamál.

Íbúar í Mosfellsbæ hafa verið duglegir 
að tileinka sér auknar áherslur í umhverf-
ismálum og má þar t.d. nefna góða nýtingu 
íbúa á bláu endurvinnslutunnunni sem 
stórlega hefur dregið úr urðun á pappírs-
úrgangi, sem nú fer til endurvinnslu.

Einnig hafa margar stofnanir og fyrirtæki 
sett sér umhverfisstefnur þar sem lögð er 
áhersla á að umhverfisvernd sé höfð að 
leiðarljósi í allri þeirra starfsemi, s.s. að 
dregið verði úr myndun úrgangs og lögð 
áhersla á endurvinnslu og orkusparnað.  
Innleiðing slíkra umhverfisstefna hefur 
m.a. skilað sér í sparnaði  á pappír, aukinni 
pappírendurvinnslu og orkusparnaði, og 
því full ástæða til að hvetja aðrar stofnanir 
og fyrirtæki til þess að gera slíkt hið sama.

Ég óska ykkur öllum gleðilegra grænna 
jóla.

Tómas G. Gíslason
umhverfisstjóri Mosfellsbæjar

Gleðileg græn jól

Árið 2014 var tileinkað næringu 
og mataræði í heilsubænum Mos-
fellsbæ en það var einmitt fyrsti 
áhersluþáttur verkefnisins Heilsu-
eflandi samfélag sem sveitarfélag-
ið okkar, fyrst sveitarfélaga, er að 
vinna með Embætti landlæknis.

Næringarráðgjöf til verslana/
veitingastaða

Heilmikið hefur áunnist á þessu fyrsta 
aðgerðaári og má þar m.a. nefna vinnu með 
veitingastöðum og verslunum í bænum. 
Við hjá Heilsuvin fengum Guðrúnu Adolfs-
dóttur frá Sýni til liðs við okkur í tengslum 
við næringarráðgjöf fyrir Fiskbúðina, Mos-
fellsbakarí, Kaffihúsið Álafossi, Kjarnagrill 
og íþróttamiðstöðvarnar að Varmá og í 
Lágafelli auk þess sem sérstakt verkefni er í 
gangi með Krónunni. Þessi vinna er komin 
vel á veg og verður spennandi að sjá hvern-
ig verkefnin þróast. 

Rannsókn UMFA 
á neysluvenjum

Afturelding er að vinna að 
áhugaverðri og metnaðarfullri 
rannsókn meðal iðkenda varðandi 
neysluvenjur þeirra í samvinnu við 
Háskóla Íslands, Embætti land-
læknis og Heilsuvin.

Heilsueflandi skólar
Allir skólarnir í Mosfellsbæ eru skráð-

ir þátttakendur í heilsueflandi skólaverk-
efnum Embættis landlæknis og stendur til 
að stofna „heilsueflandi skólahóp“ í bæn-
um þar sem skólastjórnendur og tengilið-
ir verkefnanna geta deilt hugmyndum og 
reynslu og gert þetta heilsueflandi skóla-
starf enn meira spennandi.

Heilsudagurinn í Mosfellsbæ
Heilsudagurinn var haldinn hátíðlegur 

þann 7. maí sl. þar sem var m.a. blásið til 

málþingsins „Heilsa og hollusta fyrir alla“. 
Heilbrigðisráðherra og landlæknir heiðr-
uðu okkur með nærveru sinni ásamt full-
trúum allra skólastiga og sjónvarpskokkn-
um Ebbu Guðnýju sem deildi mörgum 
góðum hugmyndum með okkur.

Þessi upptalning er að sjálfsögðu engan 
veginn tæmandi og eru alls kyns verkefni í 
gangi sem taka í raun á öllum áhersluþátt-
um verkefnisins, þ.e. næringu, hreyfingu, 
líðan og lífsgæðum og hlökkum við óend-
anlega mikið til að vinna þetta frábæra 
verkefni áfram með ykkur.

Við þökkum ykkur kærlega fyrir sam-
vinnuna á árinu og óskum ykkur gleðilegra 
jóla og heilbrigði og gleði á nýju ári.

Ólöf Kristín Sívertsen, 
stjórnarformaður Heilsuvinjar og verkefnisstjóri 

Heilsueflandi samfélags í Mosfellsbæ 

Heilsueflandi samfélag – staðan í dag

AðsendAr greinAr
Greinum skal skila inn með tölvupósti á netfangið 

mosfellingur@mosfellingur.is 
og skulu þær ekki vera lengri en 500 orð. 

Greinum skal fylgja fullt nafn 
ásamt mynd af höfundi.



Sigrun Bjorg 
Ingvadottir
Skellti mér 
í örstuttann 

göngutúr með Ronju og ég 
hef grun um að heilinn í 
mér hafi frosið. Ekki mátti 
ég nú við því, en bið þá 
sem á vegi mínum verða 
að nota stuttar einfaldar 
setningar.

11. des

Rúnar Bragi 
Guðlaugsson
Heppin ég, 
konan ekki 

heima og ég àkvað að 
setja í þvottavél, sem er 
ekki fràsögu færandi... 
En núna getur litli frændi 
minn farið í 66 gráður 
norður peysunni minni í 
leikskólann.

27. nóv

Anna Sig-
urdardottir
Þvílíkt riki-
dæmi sem 

við fjölskyldan búum að 
hér í Mosó! Mánalingurinn 
okkar fór með leikskól-
anum sínum í morgun í 
Lágafellskirkju til að horfa 
á helgileik og ætlaði svo 
rétt að fá að kíkja á leiði 
systur sinnar áður en þau 
lögðu af stað tilbaka... 
ekki nóg með að hann 
fékk að sýna nýjum vinum 
sínum í leikskólanum hvar 
litla systir liggur heldur 
sungu þau öll fyrir hana 
„Dvel ég í draumahöll” 
og eyddu smástund hjá 
henni!! Ég er endalaust 
þakklát fyrir allt það góða 
fólk sem vinnur í skólum 
barnanna minna og hugsar 
svo vel um og bókstaflega 
umvefja börnin okkar með 
umhyggju og hlýju.....við 
erum svo rík!

10. des

Agnes Wild
Þvílík mar-
tröð! Dreymdi 
að ég væri í. 

pólitík!!!� 8. des

Halldora 
Bjornsdottir
Ég er ánægð 
með manninn 

í þættinum Orðbragð sem 
fannst orðið Afturelding 
fallegast og merkingar-
bærast 7. des

Valdimar 
Ragnar 
Valdimars-
son Richter

Það er allavega ekkert 
mótorhjólaveður.� 16. des Þú finnur öll blöðin á netinu

www.mosfellingur. is

ARTPRO Prentþjónusta
Háholti 14, 270 Mosfellsbæ  

566 7765 - artpro@artpro.is - www.artpro.is

VIÐ PRENTUM  FYRIR ÞIG

GÓÐIR MENN EHF

Rafverktakar
GSM: 820-5900

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

Löggiltur�rafverktaki

20% afsláttur
fyrir námsmenn, eldri borgara og öryrkja

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

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

Kiwanishúsið í Mosfellsbæ  geysir.kiwanis.is

Salur til útleigu 
fyrir fundi og mannfagnaði

Pantanir hjá Jóni í síma 895-0390 eða á kiwanishus.moso@gmail.com
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a
Háholti 14 • 270 Mosfellsbæ • arioddsson@arioddsson.is

Símar: 895-0383 / 867-7704 / 564-4070

www.arioddsson.is

FAGMENNSKA Í FYRIRRÚMI
MÚRVERK - FLÍSALAGNIR - ALMENN VIÐHALDSVINNA

Aðalpíparinn
pípulagnir  •  nýlagnir 

viðhald  •  ráðgjöf

eyþór Bragi einarsson
löggildur pípulagningameistari

sími 773-6867
adalpiparinn@gmail.com

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

Ökukennsla
Gylfa Guðjónssonar

Sími: 696 0042

GleðileG jól oG farsælt komandi ár verslum í heimabyGGð
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Snyrti-, nudd- & fótaaðgerðastofan

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

Verið hjartanlega velkomin!

Hér á árum áður, var stofnað kaupfélag 
sem átti að létta íbúum sveitafélagsins 
að afla sér innkaup á matvörum. Ekki 
var kaupmaðurinn á horninu alltaf til 
staðar eða fólki fannst hann vera of dýr 
með sínar vörur. Þá var farið í það hjá 
þessum samtökum að kaupa inn í stærri 
einingum og eftir pöntun fyrir félags-
menn. Það skilaði sér í lægra vöruverði 
en hjá kaupmanninum á horninu, eins og sagt 
er, og í sumum tilfellum var hann bara ekki til á 
viðkomandi stöðum. Þetta gekk vel og nutu aðrir 
góðs af þessari kaupfélags stöðu. 

Þetta gekk í nokkur ár og alltaf var einhver 
afgangur af þessum rekstri. Hugsuðu þá margir 
stórt, til að mynda að byggja um reksturinn hús, 
eins og gert var hér í bæ. Allt þar til halla fór und-
an fæti, þar sem aðrir sáu að hægt væri að gera 
það sama, kaupa inn í stórum skömmtum vöru 
og selja byrlega og ýta þar með kaupfélögum út 
af markaðinum. Kom þá hver stórmarkaðurinn 

á fætur öðrum til að ná til neytenda með 
lægra vöruverð. Þetta tókst og kaupfé-
lögin hættu, svona fór það. 

En eftir stendur eitt hús sem átti að 
vera þjónustustaður kaupfélagsins, hér 
í bæ, sem nú er tómt og engin rekstur  er 
í, eins til var stofnað. 

En það sem ég vil segja er, það yrði 
mikil reisn yfir ykkur kæru kaupfélags-

menn sem haldið í þessa byggingu, og sem allir 
nutu góðs af með því að versla í kaupfélaginu, 
að þið segið við þá félagsmenn og þá sem eru 
komnir til ára sinna: FaMos félag eldri borgara 
hér í bæ, hér er hús fyrir starfsemi ykkar til eigna 
og afnota. Þið sjáið um allan þann kostnað sem 
við hefðum annars þurft að gera, þ.e. fasteigna-
gjöld, hita og rafmagn ásamt viðhaldi, aðgengi 
er gott fyrir hjólastóla og ykkar þarfir. Gerið svo 
vel.

Þorbjörn Eiríksson

Kaupfélagið

Fjárhagsáætlun ársins 2015 ásamt 
þriggja ára áætlun var samþykkt í bæj-
arstjórn eftir seinni umræðu,  þann 3. 
desember síðastliðinn. Fjárhagsáætlun 
er stefnumarkandi grundvallarplagg 
um áherslur í stjórnun sveitarfélagsins 
sem varðar þá leið sem valin er varðandi 
þjónustu, rekstur og framkvæmdir sem 
sveitarfélagið innir af hendi. Fjárhagsá-
ætlun er í eðli sínu stefnumarkandi fyrir 
þann meirihluta sem situr hverju sinni 
að því marki að í undirbúningi fjárhags-
áætlunar hefur minnihlutinn mjög tak-
markaða aðkomu. 

Samfylkingin lagði fram fjórar tillögur 
við fyrri umræðu um fjárhagsáætlunina 
og óskaði eftir að embættismönnum yrði 
falið að kostnaðargreina þær og leggja 
til hvernig koma mætti þeim fyrir innan ramma 
fjárhagsáætlunar. Þessar tillögur fjölluðu um 
hækkun frístundaávísana, hækkun tekjuviðmiða 
eldri borgara og öryrkja til afsláttar af fasteigna-
gjöldum, undirbúning að stofnun Ungmenna-
húss og tilraunaverkefni varðandi íbúalýðræði, 
um aukna aðkomu íbúa að vali á viðhaldsverk-
efnum í hverfum bæjarins. 

Tillögur Samfylkingar varðandi frístundaávís-
un og fasteignagjöld hlutu góðan hjómgrunn hjá 
meirihlutanum og vert að hrósa þeim fyrir með-
höndlun okkar tillagna og útfærslu þeirra í end-
anlegri fjárahagsáætlun. Þá fara hinar tillögurnar 
tvær inn til bæjarráðs til nánari umræðu.

Það er ekki mjög algengt að minnihluti nái 
fram breytingum á fjárhagsáætlun og vonandi 
eru þessi vinnubrögð meirihlutans við fyrstu 

fjárhagsáætlun kjörtímabilsins for-
boði um það sem koma skal í vinnu á 
vettvangi bæjarstjórnar. Bæjarfulltrúar 
Samfylkingarinnar líta svo á að það sé 
skylda þeirra í minnihluta, meðfram því 
að sýna meirihluta málefnalegt aðhald 
í hvívetna, að reyna að mjaka áfram 
áhersluatriðum í stefnu Samfylkingar-
innar en jafnframt sýna ábyrgð við til-
lögugerð varðandi fjárhagsáætlun og að 
styðja góð mál sem fram koma. 

Meðal góðra mála sem falla vel að 
stefnu okkar má nefna að gjaldskrár 
leikskólanna hækka ekki og að nið-
urgreiðslur til foreldra barna á sjálf-
stætt starfandi leikskólum hækka, en 
Mosfellsbær hefur verið eftirbátur ná-
grannasveitarfélaganna hvað þær nið-

urgreiðslur varðar. Halda á áfram úrbótum í frá-
veitumálum sveitarfélagsins líkt og bæjarfulltrúi 
Samfylkingar lagði mikla áherslu á síðastliðið 
kjörtímabil og er það vel. Þá er haldið áfram á 
þeirri braut að auka við framlög til uppbyggingar 
skólamannvirkja, en Samfylkingin marg benti á 
nauðsyn þess á síðasta kjörtímabili. 

Í ljósi jákvæðrar meðferðar meirihlutans á 
ábyrgum tillögum Samfylkingarinnar við fjár-
hagsáætlun 2015 greiddu bæjarfulltrúar flokks-
ins atkvæði með fjárhagsáætlun bæjarins. 

Bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar óska bæjar-
búum öllum gleðilegrar jólahátíðar og farsældar 
á komandi ári.

Anna Sigríður Guðnadóttir
Ólafur Ingi Óskarsson

Frístundaávísun og fasteignagjöld

Það er ánægjulegt að segja frá því að 
á bæjarstjórnarfundi nr. 639 þann 3. 
desember var samþykkt að hækka frí-
stundaávísanir til barna okkar í Mos-
fellsbæ. 

Samþykkt var að hækka frístundaávís-
unina um 10% frá og með 1. júlí 2015 og 
jafnframt að ávísunin verði 25% hærri 
fyrir annað barn innan sömu fjölskyldu 
og 50% hærri fyrir þriðja barn og fleiri innan 
sömu fjölskyldu. 

Betur má en duga skal í að nýta þessar ávís-
anir, á 185. fundi íþrótta- og tómstundarnefnd-
ar þann 4. desember kom fram í kynningu tóm-
stundafulltrúa Mosfellsbæjar að barnafjölskyldur 
hafa ekki verið nógu duglegar við að nýta þessar 
ávísanir. Er það markið nefndarinnar að reyna að 
ná til fleiri og fá meiri nýtingu meðal þeirra sem 
eiga rétt á ávísun. 

Kannski eru þetta Mosfellingar sem eru ný-
fluttir í bæinn eða nýfarnir annað sem ekki hafa 
nýtt sínar ávísanir? 

Tölurnar tala sínu máli en frá árinu 2010 til 
dagsins í dag þá hafa 69-75% skráðra barna nýtt 

sér ávísunina ár hvert og er áberandi 
hve allra yngstu og síðan elstu börnin 
eru með verstu nýtinguna og þess ber 
að geta að stúlkur nýta ávísarnir verr en 
drengir. 

Kannski er um misskilning að ræða 
hjá foreldrum þessara barna sem stunda 
íþróttir og aðrar tómstundir, og halda 
það að barnið verði að stunda sínar 

íþróttir og tómstundir í Mosfellsbæ eingöngu. 
Það er síður en svo, Mosfellsbær hefur á undan-
förnum árum greitt frístundaávísun til ca. 150 
félaga hvar sem er á landinu. 

Um leið og ég hvet ég þig kæri Mosfellingur til 
að kynna þér betur notkun frístundaávísana þá 
bendi ég þér á að skoða frekari tölfræði í þessum 
málum inná www.mos.is neðst á síðunni undir 
liðnum tölfræði.

Ég vil nýta tækifærið og óska þér og  öllum 
Mosfellingum nær og fjær gleðilegrar hátíðar og 
farsældar á nýju ári.

Rúnar Bragi Guðlaugsson, formaður íþrótta- 
og tómstundanefndar Mosfellsbæjar.

Nýtum frístundaávísunina betur

www.mosFelliNgur. is

Þverholti 3 - Sími: 566-6612

FÓTAAÐGERÐASTOFA 
MOSFELLSBÆJAR 

Tek að mér 
alla krana- og 
krabbavinnu

Útvega allt 
jarðefni

Vörubíll Þ.b. 
Klapparhlíð 10 
Þorsteinn 822-7142

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

Bestu kveðjur
Sonja Riedmann og Sigurður Hilmarsson

sjúkraþjálfarar  

Sjúkraþjálfun 
Mosfellsbæjar
Skeljatanga 20 
5668520

Sjúkraþjálfun
Mosfellsbæjar
Skeljatanga 20
s. 566 8520

Óskum Mosfellingum 
gleðilegrar hátíðar. 

Njótum samverunnar 
með fjölskyldu 

og vinum. 



smá
auglýsingar

Íbúð óskast
Óska eftir 2-3 herbergja 
íbúð á leigu í Mosfellsbæ 
frá 10. janúar. Er reyklaus 
og er skilvísum greiðsl-
um heitið. Upplýsingar á 
natfangið dgnyvigggmail.
com

Smáauglýsingarnar 
eru fríar fyrir 
einstaklinga 
mosfellingur@mosfellingur.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

Opnunartími
sundlauga

lágafellslaug
Virkir dagar: 06:30 - 21:30

Helgar: 08:00 - 19:00

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

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

Skýja 
luktirnar 

fáSt í 
BymoS

www.malbika.is - sími 864-1220

Notaðir TOYOTA varahlutir
Bílapartar ehf

Sími: 587 7659
Grænumýri 3 | 270 Mosfellsbæ

www.bilapartar.is
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hundaeftirlitið í mosfellsbæ

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

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

www.bilaorri.is

GleðileG jól oG farsælt komandi ár verslum í heimabyGGð

Vefðu þig hlýju
Ábreiða úr hinni einstöku íslensku ull gerir 
hverja stund hlýja og notalega...

Sjá sölustaði á istex.is

Gefðu hlýja jólagjöf



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

Haddý Lilja Þórisdóttir fæddist 
12. september 2014. Hún var 3175 g 
og 49 cm. Foreldrar hennar eru Þórir 
Jakob Olgeirsson og María Björk 
Baldursdóttir.

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

Guðmundur Einar Jónsson fæddist 
23. apríl 2014, hann var 53 cm og 
3690 g.  Foreldrar eru Jón Hafsteinn 
Guðmundsson og Guðný Einarsdóttir.  
Systir er Karitas Jónsdóttir.

Ofnbakaður humar með hvítlaukssmjöri
Sædís og Daníel deilir að 
þessu sinni með okkur girni-
legri uppskrift að humri með 
heimatilbúnu hvítlaukssmjöri 
sem passar vel  á borðum 
yfir hátíðarnar 

Hvítlaukssmjör:
• 1 rauður chilipipar, 
fræhreinsaður
• 1 búnt steinselja
• 2-3 heilir hvítlaukar, 
afhýddir.
• 500 g smjör, við stofuhita
• 1 msk maldonsalt
• reykt paprikuduft á hnífsoddi
• svartur pipar úr kvörn

Allt sett saman í matvinnsluvél.

Humar:
• 2 kg humar, helst stór eða 
millistór
• hvítlaukssmjör (sjá uppskrift 
ofar)
• 1.5 dl hvítvín
• 1.5 dl rjómi
• maldonsalt
• svartur pipar úr kvörn

Humarinn klipptur upp 
eftir bakinu, svarta 
röndin hreinsuð úr hon-
um undir köldu renn-
andi vatni, hann síðan 
þerraður með viskustykki 
og kjötið lagt upp á bakið 
(hann á samt að hanga 
fastur á halaendanum). 
Hvítlaukssmjöri makað á 
humarinn, ekki spara það! 
Humrinum raðað í eldfast 
mót, rjóma og hvítvíni 
hellt yfir. Grillað í ofni við 
225 gráður í u.þ.b 3-4 

mínútur. Þegar humarinn er tekinn úr ofninum 
hefur dálítið af smjörinu bráðnað ofan í hvít-

vínið og rjómann og myndað 
ljúffenga sósu. Humarinn 
borinn fram á disk og sós-
unni hellt yfir. Nauðsynlegt er 
að bera fram brauð eða hvít-
lauksbrauð með humrinum til 
þess að dýfa ofan í sósuna. 
Þessi réttur er bæði góður 
sem forréttur eða aðalréttur, 

ef við höfum hann sem aðalrétt finnst okkur 
gott að smjörsteikja forsoðnar kartöflur og 
hafa með.  

Sædís og Daníel skora á stórkokkana Finn og Guðbjörgu í Arnartanganum.

Des
ember
Nú þegar þetta er skrifað eru tveir 

sveinar af þrettán búnir að brjótast 

inn hjá mér í Hulduhlíðinni og gefa 

mér gott í skóinn. Enga kartöflu hef 

ég fengið enn, enda drengur góður 

og stilltur, að minnsta kosti þegar 

aðrir sjá til. 
Já, það er kominn desember og 

ég er ekki frá því að það sé kominn 

jólafílingur í mig. Hann kom þegar 

ég var að andskotast við að setja upp 

útiseríuna um daginn og var nærri 

dauður úr kulda og vosbúð í leiðinni 

en það fylgir að sjálfsögðu jólahald-

inu. 
Svo er eitt sem minnir mig alltaf 

á að brátt nálgast jól í mínu starfi og 

það er SKATAN. Þar sem ég starfa 

sem fisksali í Fiskbúðinni á Sund-

laugavegi þá er ekki hjá því komist 

að vera vel kæstur í vinnunni þegar 

nokkrar vikur eru í jól. Svo kæstur 

verð ég stundum að það liggur við 

að ég þurfi að fara úr vinnugallan-

um í bílnum áður en ég kem  inn 

fyrir dyrnar og helst þarf ég að koma 

mér úr gallanum í hringtorginu við 

Korputorg svo ég geri ekki út af við 

heimilisfólkið af skötulykt. Nóg er 

nú fiskilyktin af kauða hina mánuði 

ársins. 
Ég sótti drenginn minn um daginn 

í skólann á Höfðaberg og ég var 

varla kominn inn fyrir þröskuld-

inn þegar ég heyrði einn strumpinn 

segja „ojjj, hvaða fiskilykt er þetta,“ 

ásamt því að gretta sig með miklum 

tilþrifum. Ég er nú búinn að starfa í 

þessari vitleysu í næstum áratug og 

ekki sér fyrir endann á því í bráð. Ég 

ætti nú að vera orðin vanur þess-

ari skítafýlu eins og einhverjir vilja 

kalla lyktina vegna þess að ég hef 

starfað bæði á kjúklinga- og svínabúi 

og að ógleymdum stað þar sem við 

framleiddum lífrænan áburð  (sem er 

þurrkaður hænsnaskítur). 

Það hefur þó sína kosti að vera 

svona vel lyktandi, t.d. þegar maður 

þarf að vera snöggur að fá afgreiðslu í 

bankanum til dæmis. Þá var ég send-

ur rakleiðis fremst í röðina svo að 

það væri hægt að losna við mig sem 

fyrst. En nú er það skatan sem stjórn-

ar lyktinni af mér og það þýðir að nú 

eru að koma jól. Ó, já og gleðileg jól.

Högni snær
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kliddi.blog.is
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Des
ember

ég var að andskotast við að setja upp 

dauður úr kulda og vosbúð í leiðinni 

á að brátt nálgast jól í mínu starfi og 

fyrir dyrnar og helst þarf ég að koma 

nú fiskilyktin af kauða hina mánuði 

Ég sótti drenginn minn um daginn 

inn þegar ég heyrði einn strumpinn 

ásamt því að gretta sig með miklum 

ekki sér fyrir endann á því í bráð. Ég 

starfað bæði á kjúklinga- og svínabúi 

framleiddum lífrænan áburð  (sem er 

svona vel lyktandi, t.d. þegar maður 

þarf að vera snöggur að fá afgreiðslu í 

bankanum til dæmis. Þá var ég send-

það væri hægt að losna við mig sem 

fyrst. En nú er það skatan sem stjórn-

ar lyktinni af mér og það þýðir að nú 

eru að koma jól. Ó, já og gleðileg jól.
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hitti sveinka á æfingu
einar scheving

hóhó

Hárstofan Sprey
Háholt 14 - s. 517 6677
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Vertu með okkur+ icelandair.is
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VELKOMIN HEIM

Á jólunum viljum við að gleðin sé við völd. Við viljum halda í hefðirnar og vera í faðmi 
fjölskyldu og vina. Á stað sem okkur er kær. Heima hjá okkur.

Stundum flækist lífið fyrir fögrum fyrirheitum. Áætlanir breytast. Rétt eins og lífið.
Þá aðlögum við okkur. Við getum pakkað jólunum niður og flutt þau þangað sem hjartað slær. 
Flogið yfir fjöll og höf og búið okkur til nýjar hefðir þar sem ástvinir okkar eru.

Gleðilega hátíð.



Pétur Pétursson
löggiltur 
fasteignasali
897-0047

Daniel G. 
Björnsson
löggiltur 
leigumiðlari

Þjónusta við Mosfellinga í 25 ár

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

selja... 586 8080
fastmos.is

Sími:

mynd/raggiÓla

Fasteignasalan Berg, Háholt 14, 2. hæð, s. 588 55 30

OPið virka DaGa Frá kl. 9-18 • NetFaNG: BerG@BerG.is • www.BerG.is • BerG FasteiGNasala stOFNuð 1989

diddú og drengirnir
Þeir voru hátíðlegir aðventutónleikar Diddúar og drengjanna sem fram fóru í 
Mosfellskirkju. Flutt voru klassísk verk fyrir blásarasextett og sópran en tónlistarvið-
burðurinn hefur verið hluti af menningarlífi Mosfellsbæjar í hartnær tvo áratugi.

Frosnar 
pizzur

í heildsölu
Opnunartími:

Föstudaga kl. 17-19
Laugardaga kl. 16-19

Rizzo Express
Urðarholti 2

Gleðilega hátið!

Gleðileg jól og farsælt komandi ár. 
Kæri Mosfellingur 

Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.
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