


Laugardaginn 6. september
Kl. 11:00 Gönguferð um Bótina – Grindavíkurstríðið 
(ef veður leyfir)
Gengið með Ólafi R. Sigurðssyni. Ólafur ætlar að fara með okkur 
um svæðið þar sem Grindavíkurstríðið var háð árið 1532. Þar 
mun Þórunn Alda Gylfadóttir lesa grein úr Sjómannablaðinu 
um Grindavíkurstríðið og Ólafur ætlar svo að taka við og  segja 
okkur frá hvaða afleiðingar þetta stríð hafði og eftirmálum 
þess fyrir Hansakaupmenn og Danakonung annars vegar og  
Hinriks 8. Englandskonung hins vegar og hvað skreiðin hafði 
mikið að segja í þessu öllu saman. Ólafur er svo með sitthvað 
fleira í pokahorninu. 
Mæting í Bótina. Fólki er bent á að klæða sig eftir veðri.

Laugardaginn 13. september
Kl. 11:00 Gönguferð um gamla bæinn (ef veður leyfir)

Gengið með Sigurði Ágústssyni 
fyrrverandi varðstjóra í  Grindavík 
um gamla bæinn í Grindavík. 
Hann fer yfir sögu húsanna en 
hann hefur séð um að skrá húsin 
á svæðinu og sögu þeirra svo 
hægt sé að meta varðveislugildi 

þeirra. Hefur þetta verið unnið í tengslum við nýtt deiliskipulag 
fyrir gamla bæinn.
Mæting við Kvennó. Fólki er bent á að klæða sig eftir veðri.

Laugardaginn 20. september
Kl. 11:00 Gönguferð um listaverk (ef veður leyfir)
Gengið með Einari Lárussyni um listaverk í bænum, hann 
segir frá tilurð þeirra og sögu. Um er að ræða listaverkin um 
Sigvalda Kaldalóns, glerlistaverkið um Tyrkjaránið, minnisvarða 
sjómanna „Vonin“, listaverkin á hringtorgunum og endað í 
kirkju garðinum á Stað þar sem er minnisvarðinn um sr. Odd 
V. Gíslason. Farið verður að einhverju leyti á bílum á milli staða.
Mæting við Kvennó. Fólki er bent á að klæða sig eftir veðri.

Laugardaginn 20. september kl. 14:00
Þórkötlustaðaréttir

Laugardaginn 27. september
Kl. 11:00 Gönguferð um rústirnar í Þórkötlustaðanesi og 
nágrenni (ef veður leyfir)
Gönguferð með Lofti Jónassyni um fornar verstöðvar og rústir 
en þarna er hluti af atvinnusögu Grindavíkur, s.s. fjölmörg fisk-
byrgi, hleðslur o.fl.
Mæting norðan megin við veginn við Stafholt. Fólki er bent á 
að klæða sig eftir veðri.

Mánudaginn 29. sept. - sunnudagsins 5. okt.
Hreyfivika  (Move week) í Grindavík

Hreyfivika (MOVE WEEK) er haldin um gjörvalla 
Evrópu dagana 29. september – 5. október. 
Grindavíkurbær tekur nú þátt í fyrsta sinn.  Markmið 
Hreyfivikunnar er að kynna kosti þess að taka  virkan 
þátt í íþróttum og hreyfingu.
Í tilefni Hreyfivikunnar munu stofnanir, fyrir
tæki, ein staklingar og félagasamtök bjóða upp á 
 skemmtilega dagskrá í heilsu og forvarnarviku. 
Boðið verður upp á opna kynningartíma, fróðlega  
fyrirlestra, hlaupa námskeið, tilboð verða á árs
kortum í líkamsrækt, göngu ferðir, farið í hugmynda
vinnu um Heilsustíg  Grindavíkur, fitu og ummáls
mælingu og margt fleira. 
Sjá nánari dagskrá á www.grindavik.is 

Mikill fjöldi samtaka um allan heim, fyrirtæki og 
einstaklingar leggja sitt af mörkum við að skipu
leggja viðburði, kynna það starf sem þegar er til 
staðar og smita frá sér jákvætt hugarfar tengt 
 hreyfingu í Hreyfivikunni.  

Herferðin er hugsuð þannig að við vinnum saman 
– samfélagið í heild og virkjum alla til að gefa af sér 
í Hreyfi vikunni. Margt smátt gerir eitt stórt. Sjálf
boðaliðar eru mikilvægir – en ekki taka þeim sem 
sjálfsögðum hlut – virkið kosti hvers og eins og með 
þeim hætti ná allir að njóta sín og smita út frá sér í 
Hreyfivikunni.



Laugardagurinn 4. október
Kl. 11:00 Gönguferð um Þórkötlustaðahverfið 
(ef veður leyfir).
Loftur Jónasson ætlar að ganga um Þórkötlustaðahverfið og 
segja okkur sögu þess. Ef tími vinnst til verður gengið alla leið 
austur að Hrauni.
Mæting við Þórkötlustaðaréttir. Fólki er bent á að klæða sig eftir 
veðri.

Fimmtudagurinn 16. október
Kl. 17:00 Formleg vígsla nýs bókasafns og tónlistarskóla 
í nýrri viðbyggingu við Grunnskóla Grindavíkur við Ása-
braut. 
Bókasafnið og tónlistarskólinn verða opin almenningi til sýnis. 
Nánari dagskrá auglýst á www.grindavik.is 

Sunnudagurinn 19. október
Kl. 17:00 40 ára afmælistónleikar Kammer sveitar 
Reykja víkur í Grindavíkurkirkju

Kammersveitin heldur upp á 40 ára afmæli sitt í ár líkt og 
 Grindavíkurbær. Í tilefni þess verður tvöfaldur afmælisfagnaður 
í Grindavíkurkirkju þar sem Kammarsveitin heldur sérstaka 
afmælistónleika með því að flytja verk eftir Franz Schubert. 
Hann skrifaði  Oktett D803 (op. posth. 166) fyrir tréblásara og 
strengi árið 1824, en Beethoven hafði 25 árum fyrr rutt brautina 
með Septett sínum fyrir svipaða hljóðfærasamsetningu.
Verkið er fullt af gáska og músíkölsku fjöri en um leið eru tær og 
lagræn einkenni tónskáldsins hvergi fjarri, ekki síst í  himneskum 
adagio-kaflanum. Oktettinn telst til merkustu kammerverka 
tónlistarsögunnar og tekur um klukkustund í flutningi. 
Oktett Kammersveitar Reykjavíkur skipa Arngunnur Árnadóttir, 
klarínett, Rúnar H. Vilbergsson, fagott, Joseph Ognibene, horn, 
Una Sveinbjarnardóttir, fiðla, Helga Þóra Björgvinsdóttir, fiðla, 
Guðrún Hrund Harðardóttir, víóla, Sigurgeir Agnarsson, selló og 
Richard Korn, kontrabassi.

Laugardagurinn 1. nóvember
Kl. 10:00 Námskeið í ljóðagerð í Kvikunni. 
Kl. 13:00 Kvikan: Málþing um mikilvægi og möguleika í 
Norrænni samvinnu – Grindavíkurdeild Norræna félagsins 
endurvakin.

Kl. 20:00 Norræn Ljóða- og vísnakvöld í Kvikunni
Norrænt ljóða- og vísnakvöld í tali og tónum laugardaginn  
1. nóvember í Kvikunni kl. 20:00 og eru allir velkomnir.
Nánar auglýst á www.grindavik.is 

Mánudagurinn 3. nóvember
Kl. 20:00 Kaffihúsið Bryggjan sýnir heimildamyndina 
 Fiskur undir steini. 
Samvinnuverkefni Sögu- og minjafélags Grindavíkur, Grinda-
víkurbæjar og Bryggjunnar.
Fyrir nákvæmlega 40 árum, 3. nóvember 1974, var þessi fræga 
heimildamynd sýnd í RÚV sem vakti miklar deilur á sínum tíma. 
Menningarmaður úr Reykjavík (Jón Júlíusson) ákveður að fara 
til Grindavíkur og kynnast af eigin raun lífinu í sjávarþorpi. Hann 
kemst að því að þar búa hörkutól og þar er þrælað myrkranna á 
milli. Reisulegt félagsheimili stendur í útjaðri þorpsins, en ekki 
virðist pláss í lífi þessa fólks til að njóta menningar og fagurra 
lista. Leikstjóri var Þorsteinn Jónsson og skrifaði hann handrit 
ásamt Ólafi Hauki Símonarsyni.
Eftir sýningu myndarinnar verður umræður um heimilda-
myndina og hvaða áhrif hún hafði á menningarlega umræðu 
en höfundar myndarinnar taka þátt í umræðunum.

Laugardagurinn 15. nóvember
Kl. 21:00 Tónleikar bæjarlistamannsins Halldórs Lárus-
sonar á Salthúsinu.
Á tónleikunum lítur Halldór yfir farinn 
veg og spilar töluvert af efni sem 
hann hefur nýlega verið að  vinna 
með öðrum, t.d. Halli  Ingólfssyni. 
Einstaka tökulag slæðist inn og er 
þá um að ræða lög sem hafa haft 
mikil áhrif á Halldór sem tónlistarmann. 
Með Halldóri í för verða m.a. Hallur Ingólfsson á gítar, Hörður 
Ingi Stefánsson á bassa, Jóhann Ingvason á hljómborð, Ingi 
Garðar Erlendsson á básúnu o.fl

Fimmtudagurinn 27. nóvember
AUÐLINDIN GRINDAVÍK – TÆKIFÆRI Í NÝSKÖPUN
Kynning á nýsköpun í sjávarútvegi, ferðaþjónustu og 
 orkumálum í Grindavík, í tilefni 40 ára kaupstaðarafmælis 
Grindavíkurbæjar.
Samstarfsverkefni Grindavíkurbæjar og Bláa Lónsins. 
Fyrirtæki í Grindavík kynna nýsköpun í ólíkum greinum 
og varpa ljósi á hvernig þær vinna saman í nýjustu tækni, 
viðskipta tækifærum og markaðssetningu. Þannig eflir 
nýsköpunin atvinnulíf í Grindavík og nágrenni og treystir 
undirstöðu atvinnugreinararnar og skapar ný og spennandi 
tækifæri á  ýmsum sviðum.  
Nánar auglýst á www.grindavik.is 



www.grindavik.is
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Afmælisnefnd Grindavíkurbæjar 2014:
Birna Bjarnadóttir
Erla Ósk Wissler Pétursdóttir
Jóna Rut Jónsdóttir
Kristín María Birgisdóttir
Margrét Rut Reynisdóttir
Þorsteinn Gunnarsson

Föstudagurinn 28. nóvember
Fjörugur föstudagur í Hafnargötunni
Fjöldi fyrirtækja við Hafnargötuna bjóða upp á notalega 
stemningu, kynningar, flotta afslætti, ýmsar uppákomur og 
góðar veitingar. Glæsilegt happdrætti verður í gangi.

Fimmtudaginn 4. desember
Kl. 20:00 Kaffihúsið Bryggjan sýnir 
bíómyndina Sölku Völku. 
Samvinnuverkefni Sögu- og minja-
félags Grindavíkur, Grinda víkurbæjar  
og Bryggjunnar.
Þennan dag, fyrir nákvæmlega 
60 árum (4. desember 1954) var myndin Salka Valka frumsýnd. 
Hún varð gerð af Svíum. Salka Valka er kvikmynd  byggð 
á samnefndu skáldverki íslenska nóbelsskáldsins Halldórs 
 Laxness. Myndin fjallar um lífsbaráttuna í íslensku sjávarplássi, 
þar sem lífið er saltfiskur. Kvikmyndin var að hluta til tekin upp 
í Grindavík.

Laugardagurinn 6. desember
Kl. 18:00 Kveikt á jólatrénu á Landsbankatúninu

Föstudagurinn 12. desember
Kl. 09:00 Friðarganga
Gangan er samstarfsverkefni skólastofnanna í Grindavík. 
 Gangan hefst kl. 09:00 og verður gengið fylktu liði frá hverjum 
skóla að Landsbankatúninu. Markmið göngunnar er að efla 
samkennd og samhug með því að boða jákvæðni, gleði og 
kærleika í samfélaginu. 

Föstudagurinn 12. desember
Kl. 20:00 Rokk í Grindavík
Grindvískar unglingahljómsveitir og ungmenni stíga á stokk í 
Kvikunni og bjóða upp á tónleikaveislu. 

Miðvikudagurinn 31. desember
Kl. 13:00 Kjör íþróttamanns- og konu ársins í 
Grindavík 2014. 
Allir velkomnir á uppskeru íþróttafólks í Grindavík.


