


Til hamingju Grindvíkingar með 
30 ára afmæli félagsmiðstöðv-
arinnar Þrumunnar. Það voru 
mikil forréttindi að vera sviðs-
stjóri haustið 2014 þegar tek-
in var sú farsæla ákvörðun að 
færa Þrumuna yfir í Grunnskóla 
Grindavíkur hálfu ári á undan 
áætlun.

Forsaga málsins er sú að 2013 
var ákveðið að færa Þrumuna úr 
Kvennó yfir í Grunnskóla Grinda-
víkur og ráðinn var einn aðili, frí-
stundaleiðbeinandi, til að sjá um 
félagsstarf barna- og ungmenna 
í Grindavík. Markmiðið með 
þessum aðgerðum var að gera 
félagsstarfið markvissara og efla 
tengslin á milli grunnskólans og 
félagsmiðstöðvarinnar börnum 
og ungmennum í Grindavík til 
heilla. Þessi hugmynd var studd 
af ungmennaráði Grindavíkur. 

Frístundaleiðbeinandi hefur 
nú starfað á fjórða vetur og þetta 
er þriðji veturinn þar sem félags-
miðstöðin Þruman er starfrækt í 
húsnæði Grunnskóla Grindavíkur 
við Ásabraut. Stefnt var að því að 
meta hvernig til hefði tekist með 
hvort tveggja eftir 1-2 ár. Í janúar 
s.l. var óskað var eftir greinargerð 
frá helstu hagsmunaaðilum, auk 
þess gerði Eva Björg Sigurðar-
dóttir nemi í tómstunda- og fé-

lagsmálafræði könnun á meðal 
nemenda og starfsfólks. 

Margar góðar ábendingar bár-
ust í greinargerðunum. Heild-
ar niðurstaðan er í þá veru að 
markmiðið hefur náðst, þ.e. að 
gera félagsstarfið markvissara og 
efla tengslin á milli grunnskól-
ans og félagsmiðstöðvarinnar. 
Almenn ánægja ríkir með stað-
setningu Þrumunnar í skólanum 
og starf frístundaleiðbeinanda 
á meðal nemenda og flestra 
annarra hagsmunaaðila, sér-
staklega á skólatíma. Lagfæra 
þarf skipulagsleg atriði er varða 
samstarf grunnskólans og fé-
lagsmiðstöðvarinnar og skoða 
sérstaklega kvölddagskrána og 
starfslýsingu frístundaleiðbein-
anda. Skýrslan var kynnt hags-
munaaðilum og unnið hefur ver-
ið út frá þeim ábendingum sem 
fram komu. 

Mín skoðun er sú að þetta 
var hárrétt ákvörðun að færa 
Þrumunna yfir í grunnskólann. 
Að nemendur hafi aðgang að 
henni á skólatíma hefur sýnt sig 
að var mikið gæfuspor. Starfsem-
in hefur eflst og miðstigið komið 
sterkt inn. Þá var sameinað ráð 
nemendafélagsins og Þrumu-
ráðsins og það hefur eflt starf-
semina enn frekar. Þá hefur verið 
sett á laggirnar litla-Þrumuráð 
fyrir miðstigið sem einnig hef-
ur reynst vel. Auk þess var farin 
sú leið að bjóða 3. bekk, sem er 
í Hópsskóla, að koma einu sinni 
í viku með 4. bekk í Þrumuna í 
Gaman saman. Þetta sló strax í 
gegn og hefur reynst fínasta að-
lögun fyrir 3. bekk áður en nem-
endurnir koma á Ásabrautina 
þegar þau fara í 4. bekk. Dagskrá 
Þrumunnar í vetur fyrir unglinga-
stig og miðstig var unnin í sam-

ráði við nemenda- og Þrumuráð.
Jóhann Árni Ólafsson frí-

stundaleiðbeinandi og starfs-
maður Þrumunnar undanfarin 
ár verður þar áfram. Hann mun 
hins vegar minnka við sig starfs-
hlutfall í Þrumunni því hann 
verður einnig í íþróttakennslu 
í vetur. Við hlið Jóhanns Árna í 
Þrumunni í vetur hefur Sigríður 
Etna Marinósdóttir verið ráðin en 
hún er menntuð tómstunda- og 
félagsmálafræðingur. Sigríður 
Etna hefur starfað mikið í félags-
miðstöðvum í gegnum tíðina. 
Við bjóðum hana hjartanlega 
velkomna til starfa. Þá er öflugt 
starfsfólk með þeim á kvöldin.

Það eru forréttindi að vinna 
með ungu fólki, það gerir okkur 
eldri kynslóðina frjálslyndara í 
skoðunum að fá innblástur frá 
þessum kraftmiklu ungmenn-
um. Ég tek t.d. svo heilshugar 
undir stefnu skólastjóra GG að 
leyfa nemendum að vera með 
snjallsíma í skólum. Þetta er þró-
unin, hún verður ekki umflúin! 

Það þarf að kenna miklu frekar 
þessu efnilega unga fólki að nýta 
slík tæki á ábyrgan hátt og nota 
tæknina til þess að efla kennslu-
starfið. Þar þarf að leggja mikla 
áherslu á að styrkja kennara í 
starfi svo þeir fylgi þróuninni. 

Haldið verður upp á 30 ára 
afmæli félagsmiðstöðvarinnar 
Þrumunnar með pompi í pragt 
á félagsmiðstöðvardaginn 9. 
nóvember n.k. Nemenda- og 
Þrumuráð mun halda utan um 
skipulagninguna í samstarfi við 
starfsfólk Þrumunnar. 

Ég vil nota tækifærið þar sem 
ég er þessa dagana að láta af 
störfum sem sviðsstjóri og þakka 
Grindvíkingum öllum fyrir frá-
bært samstarf undanfarin ár. Ég 
óska jafnframt Grindvíkingum til 
hamingju með félagsmiðstöðina 
sína sem með sama áframhaldi á 
eftir að blómstra um ókomin ár.

Þorsteinn Gunnarsson
fráfarandi sviðsstjóri frístunda- og 

menningarsviðs. 

ÁVARP SVIÐSSTJÓRA 
FRÍSTUNDA- OG 

MENNINGARSVIÐS

Blaðanefnd Þrumunnar 2016:
Í blaðanefnd Þrumunnar eru Alexander Birgir Björns-
son, Iðunn Klara Evudóttir, Guðlaugur Bergþórsson, 
Friðrik Þór Sigurðsson, Patrekur Ívar Björnsson og 
Magnús Engill Valgeirsson.
Umsjón: Sigríður Etna Marinósdóttir. Aðstoð: Jó-
hann Árni Ólafsson og Þorsteinn Gunnarsson.
Prentun: Stafræna prentsmiðjan.
Forsíðumynd: Nemenda- og Þrumuráð 2016-2017.
Efri röð frá vinstri: Patrekur Ívar Björnsson, Veigar 
Gauti Bjarkason, Vignir Pálsson, Sandra Dögg Tóm-
asson, Símon Logi Thasaphong, Rakel Sif Alfreðsdóttir 
og Tinna Dögg Siggeirsdóttir.
Neðri röð frá vinstri: Helgi Leó Leifsson, Þórarinn 
Gunnlaugsson, Una Rós Unnarsdóttir, Ólöf Rún Óla-
dóttir, Andra Björk Gunnarsdóttir og Hafþór Rafnsson  
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Nafn: Alfreð Finnbogason.
Aldur: 27.
Hvað gerðir þú í félagsmiðstöðinni Þrumunni 
þegar þú varst yngri? Ég held að það hafi verið 
svipað og núna en svona í minningunni var gam-
an að koma þarna eftir skóla og hitta krakkana í 
öðru umhverfi en í skólanum.

Hvaða tónlist hlustaðir þú og unglingarnir í fé-
lagsmiðstöðinni þá? Ætli það hagi ekki verið 
Spice Girls og Backstreet Boys og fleiri klassík sem 
voru heit á þessum tíma.

Hvað hefðir þú vilja hafa öðruvísi/betra í 
Þrumunni? Svo langt síðan að ég bara búin að 
steingleyma því hvað mættu vera betra.

Hverjar eru þínar bestu minningar frá félagsmið-
stöðinni? Get ekki talið upp neitt rosalega margar 
minningar enda nokkuð liðið síðan en þær sem 
koma upp í hugann eru bara jákvæðar minningar 
af góðum tímum.

Aldur: 37 ára
Hvað gerðir þú í félagsmiðstöðinni? Maður fór á 
diskótek og var í sófanum að spjalla.

Hvaða tónlist hlustuðu þið á í félagsmiðstöðinni? 
Hipphopp

Hvað hefðir þú vilja hafa öðruvísi/betra í 
Þrumunni? Að hafa holla sjoppu, alls ekki sælgæti.

Hver er þín besta minnig héðan úr félagsmið-
stöðinni? Vinirnir.

Alfreð Finnbogason atvinnumaður:

HLUSTAÐI Á SPICE GIRLS

Halla María Svanssdóttir 

SPJALL Í SÓFANUM
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Aldur: 25 ára

Hvað gerðir þú í félagsmiðstöðinni? Þegar ég var 
alltaf í Þrumunni, þá var hún staðsett á 2.hæð í Festi. 
Þá spilaði maður mikið billjard með félögum eða 
horfði á Friends í litlu sjónvarpsholuni á móti sjopp-
unni. Annars vorum við vinirnir oftast að skate-a í 
Þrumunni, það var nefnilega salur sem öll diskótek-
in voru haldin sem var bara notaður fyrir borðtenn-
is og þannig en við fengum oft leyfi til að skate-a 
þarna þegar það var rigning eða bara þegar ekki var 
verið að nota salinn. Það var algjör game changer! 
Við vinirnir vorum alltaf að blasta tónlist og renna 
okkur þarna inni.

Hvaða tónlist hlustuðu þið á í félagsmiðstöðinni? 
Það var misjafnt en aðallega á rokk eða eitthvað 
heavy metal. Maður var ekkert kominn yfir í rappið 
á þessum tíma. 

Hvað hefðir þú vilja hafa öðruvísi/betra í Þrumunni? 
Mér dettur ekkert í hug. Það var mest allt til staðar 
sem þú þurftir og þæginlegt andrúmsloft. 

Hver er þín besta minning héðan úr félagsmið-
stöðinni? Örugglega bara þegar við vorum alltaf 
að skate-a inní diskósalnum. Við komum alltaf 
saman margir vinir og renndum okkur frá opn-
un til lokunar. Svo héldum við vinirnir einu sinni 

Björn Valur Pálsson 

SKATE Í DISKÓSALNUM

Techno/Drum&Bass partý í Þrumuni og leigðum 
auka hljóðkerfi og fengum glowsticks og allskonar 
sem við gáfum öllum sem mættu. Það var mjög 
gaman.

Aldur: 14 ára

Hvað gerir þú í félagsmiðstöðinni þinni? Fer í kassa 
og hlusta á tónlist.

Hvaða tónlist hlustið þið á í Þrumunni? Nútímatón-
list, allskonar tónlist.

Hvað myndir þú vilja hafa öðruvísi/betra í 
Þrumunni? Aðeins meira pláss.

Bestu minningar: Þegar ég og Jaden voru í kassa og 
hún hélt að strákurinn fyrir framan hana væri Ómar 
og ætlaði að bregða honum en fattaði svo að þetta 
væri ekki hann og við fórum í hláturskast eftir það.

Thea Ólafía Lucic Jónsdóttir, nemi: 

GAMAN Í KASSA
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Aldur: 46 ára

Hvaða ár varst þú að vinna í Þrumunni? Ég vann í 
Þrumunni árið 1993 - 1996.

Af hverju sóttiru um það starf? Ég var nýútskrifuð 
úr Kennaraháskóla Íslands og hafði mikinn áhuga á 
því að vinna með unglingum.

Hvað fannst þér skemmtilegast við að vinna í 
Þrumunni? Mér fannst skemmtilegast að vinna með 
unglingunum og finna hvað það var mikill kraftur í 
þeim. Ég lagði mikið upp úr því að þau skipulegðu 
starfið sjálf, kæmu með hugmyndir og fylgdu þeim 
svo eftir með aðstoð okkar starfsmanna.

Hverjar voru stærstu áskoranir þínar í starfinu? 
Mesta áskorunin var að ráðast í miklar framkvæmd-
ir á félagsmiðstöðinni sem þá var til húsa á eftir 
hæðinni í Festi. Það var góður hópur fólks sem lagði 
mikla sjálfboðavinnu í að gera félagsmiðstöðina að 
glæsilegri aðstöðu fyrir unglinga. Mig langar sér-
staklega að nefna eina konu sem dreif verkefnið 
áfram af miklum krafti en það er hún Ásla Fossádal, 
án hennar hefði þetta ekki gengið svona vel. 

Var góð mæting? Já, það var alltaf góð mæting 
enda margt í boði.

Hvaða viðburðir voru/Hvað gerðuð þið í Þrumunni 
þá? Það voru bæði opin hús, skipulagðir klúbbar og 
ýmsar óvæntar uppákomur.

Helduru að unglingar í dag séu ólíkir unglingum 
þá? Ef já, hvernig þá? Nei, ég held að unglingar séu 
ekkert öðruvísi í dag þó að ýmislegt hafi breyst í 
samfélaginu. Ég hef alltaf haft mikið álit á ungling-

SÓLNÝ I. PÁLSDÓTTIR

um og trúi því að ef sýnum þeim traust og gefum 
þeim tækifæri til að virkja hæfileika sína þá þurfi 
ekkert að vera til sem kallast ,,unglingavandamál“. 

Skemmtilegar staðreyndir frá Þrumunni? Ég á 
margar góðar minningar frá þessum árum og 
tengjast þær allar krökkunum sem ég var svo 
heppin að fá að vinna með. Ég er þakklát fyrir að 
hafa fengið tækifæri til að vinna með unglingum, 
ég lærði margt af því og er viss um að ég sé betri 
,,unglingamamma“ eftir að hafa sinnt þessu starfi.

Eftirfarandi fyrirtæki styrktu gerð þessarar blaðs:

TG-RAF

4X4atv4x4.is

BESA

Sjómannastofan Vör

Salthúsið

Bryggjan

Grindin

Grétar Málari

Vísir

Palóma

Aðal-Braut

Grindavíkurbær

Papas

Rúnar Málari

Tannlæknastofan

Þorbjörn 

Stakkavík

Lyfja

Lagnaþjónusta Suðurnesja

Hópsnes

Skeifan

Hársnyrtistofan – Anna 

María, Margrét, Þórdís

Olís

Vigt

Blómakot
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Húsnæði Þrumunnar
Félagsmiðstöðin Þruman hefur verið starfrækt á þrem 
stöðum frá stofnun hennar árið 1986. 
Í upphafi var hún staðsett í Kvennó til ársins 1992. Þá var 

Þruman flutt á efri hæð Festis til ársins 2008. Sama ár flutti 
hún aftur yfir í Kvennó og var starfræk þar til ársins 2014. Þá 
flutti hún loks yfir í grunnskólann og er þar enn í dag.

Í dag er þruman í húsnæði Grindavíkurskóla Fyrsta húsnæði Þrumunnar var í Kvennó

Þruman var til húsa í Festi um 16 ára skeið

Blaðanefnd Þrumunnar fékk hana Margréti Fríðu 
Hjálmarsdóttir til að segja aðeins frá sinni reynslu af því 
að vera í nemenda- og Þrumuráði. Gefum henni orðið:

Sæl, ég heiti Margrét Fríða Hjálmarsdóttir. Ég hef búið 
í Grindavík í 16 ár en núna er ég flutt á heimavistina á 
Akureyri og er í Menntaskólanum á Akureyri. Ég var 
í nemenda-og Þrumuráðinu í 3 ár og var formaður 
nemenda-og Þrumuráðs í fyrra. Ég var mjög heppin að 
hafa fengið að taka þátt í nemendaráðinu. Það að vera 
í nemendaráði er rosalega gaman og það hefur kennt 
manni margt. Ég hef lært að koma mínum hugmyndum 
á framfærir sem og vinna út frá þeim, tala fyrir framan 
aðra, t.d. um fjármál og fleira hafa skíðaferð og það 
rættist. Skemmtilegast við nemendaráðið var félagslífið, 
krakkarnir og ekki má gleyma Jóa. Ef þið hafið tækifæri 
til þess að fara í nemenda- og Þrumuráð þá mæli ég 
hiklaust með því.

FYRRUM FORMAÐUR

[6]ÞRUMAN



Aldur: 15 ára

Hvað gerir þú í félagsmiðstöðinni? Ég reyni að 
hafa gaman og skemmta krökkunum aðeins.

Hvaða tónlist hlustið þið á í Þrumunni? Hip-hop, 
popp tónlist og bara alskonar tónlist bara.

Hvað vilt þú hafa öðruvísi/betra í Þrumunni? Það 
vantar auðvitað Fifa 17 haha.

Bestu minningar: Ábyggilega strákakvöld þegar 
við horfðum á Dumb and Dumber og fórum síðan 
á Dumb and Dumber 2 í bíó.

Aldur: 27 ára

Hverð gerðir þú í félagsmiðstöðinni? Spilaði pool, 
tölvuleiki, pingpong og hjólabretti.

Hvaða tónlist hlustaðir þú á í félagsmiðstöðinni? 
Hvað sem er.

Hvað hefðir þú vilja hafa öðruvísi/betra í 
Þrumunni? Ég hefði ekki vilja hafa neitt betra. Var 
mjög sáttur með Þrumuna á þessum tíma.

Hverjar eru þínar bestu minningar frá 
félagsmiðstöðinni? Félagsskapurinn og gera 
eitthvað sem er skemmtilegt með vinum.

Veigar Gauti Bjarkason – formaður Þrumunnar 

TVÖFALDUR DUMB  
AND DUMBER

Alexander Veigar Þórarinsson, knattspyrnukappi: 

FÉLAGSSKAPURINN  
EFTIRMINNILEGASTUR
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ÞRUMAN Í 30 ÁR

Stofnun félagsmiðstöðvar í Grindavík má rekja allt til 
haustmánaða ársins 1986 en þá var samþykkt á fundi 
Æskulýðsráðs Grindavíkur, sem var haldinn 8. september 
þetta ár, að falast eftir afnotum af „Kvennó“, sem kallaðist svo 
og var fyrrum samkomuhús í eigu kvenfélagsins á staðnum 
en nú í eigu sveitarfélagins (Íþrótta- og æskulýðsnefnd 
Grindavíkur, 8. september 1986). Tilgangurinn með stofnun 
félagsmiðstöðvarinnar var að auka við og útvíkka félagstarf fyrir 
eldri árganga Grunnskóla Grindavíkur í samráði við hann (Kjartan 
Adólfsson, munnleg heimild, 30. mars 2010). Afnot hússins var 
samþykkt í bæjarráði og á næstu tveimur fundum nefndarinnar 
var starfið skipulagt. Voru Þormar Jensson, Grétar Schmidt og 
Rúnar Sigurjónsson fengnir til þess að starfa með nemendaráði 
Grunnskóla Grindavíkur að diskótekum þá um veturinn. 
Starfsemin átti að vera fyrir 13 - 16 ára, í boði átti að vera diskótek 
aðra hvora helgi „og ef til vill einhverjar aðrar skemmtanir.“ 
Í fundargerð kemur fram að „næsta diskótek verði 3. okt“ og 
má því telja þann dag sem stofndag félagsmiðstöðvastarfs í 
Grindavík (Íþrótta- og æskulýðsnefnd Grindavíkur, 2. október 
1986). Það var þó ekki fyrr en í byrjun árs 1988 að félagsmiðstöðin 
fékk nafnið Þruman 

Þann 16. janúar 1987 mæta þeir Rúnar og Þormar á fund 
nefndarinnar og lýsa því starfi sem fram fór frá stofnun 
félagsmiðstöðvarinnar og fram að áramótum. Eins spyrjast þeir 
fyrir um laun fyrir veitt störf. Ákveðið var innan nefndarinnar að 
senda bréf þess efnis til bæjarstjórnar þar sem kemur fram að 
þeir fái laun er samsvarar yfirvinnutíma kennara við félagsstörf. 
Jafnframt í bréfinu er óskað eftir styrk varðandi rekstrarkostnað 
og tækjakaup. Klárlega má sjá á fundargerðum Íþrótta- og 
æskulýðsnefndar Grindavíkur, að nefndin hefur meira og minna 
verið með tilraunastarfsemi varðandi rekstur Þrumunnar framan 
af. Nær tveimur árum eftir stofnun félagsmiðstöðvarinnar óskar 
nefndin eftir því við bæjarstjórn að ráðningartími starfsmanna 
sé frá 15. september ár hvert fram til 1. maí árið eftir, jafnframt fer 
nefndin fram á það að ekki verði „ráðið í stöðurnar nema til eins 
árs í senn“ (Íþrótta- og æskulýðsnefnd Grindavíkur, 8. september 
1989). Verður ekki annað ráðið í þetta en að nefndarmenn líta á 
félagsmiðstöðina sem geymslustað fyrir börn og unglinga, í stað 
þess að nýta hana sem tækifæri til aukinnar fræðslu og um leið 
vettvang fyrir forvarnir. Atvinnuöryggi starfsfólks er ekkert, þeir 
eru ráðnir tímabundið eins og komið hefur fram, þurfa að fara eftir 
þröngum tímaramma varðandi opnunartíma, hlíta tilsögnum 

nefndarinnar um innihald dagskrár og naumt skammtaðri 
fjárhagsáætlun sem tekur ekki tillit til örra félagslegra breytinga 
hjá unglingum 

Næstu árin koma starfsmenn og fara. Það er ekki fyrr en með 
ráðningu Halldórs Ingvasonar í stöðu félagsmála- og skólafulltrúa 
að einhver festa fer að myndast í starfseminni. Þrátt fyrir titilinn 
starfaði hann einnig fyrir Íþrótta- og æskulýðsnefnd. Um haustið 
1988 var Kjartan Adólfsson ráðinn sem forstöðumaður Þrumunnar 
og er það í fyrsta skipti sem ráðið er eftir því starfsheiti. Starfið 
gengur af vel þennan tíma, mikil mæting og þátttaka í klúbbum. 
Eitthvað virðist þó vera um að unglingar séu með áfengi um hönd. 
Taka á málinu með því að viðhafa strangar reglur og fara yfir „reglur 
og almenna starfshætti“ í byrjun hvers starfsárs. Haustið 1992 
flytur Þruman á efri hæð félagsheimilisins Festi, sem er ofar í og 
meira miðsvæðis í bænum og þar að auki í nálægð við íþróttahús 
og grunnskóla. Aðsókn eykst og eru unglingarnir ánægðir með 
húsnæðið, sem er töluvert stærra en fyrrverandi aðstaða í Kvennó. 
Með aukinni aðsókn í félagsmiðstöðina koma fram umræður um 
að endurskoða skipulagningu tímafjölda fyrir starfsemina en fram 
að þessu var tímafjöldi forstöðumanns heilar 40 yfirvinnustundir 
á mánuði.

Þegar líða fer á vorið 1993, fer los að koma í starfsfólkið og ber 
jafnvel við að enginn sé til staðar á auglýstum opnunartíma. 
Einnig hefur orðið vart við það að unglingar séu að reykja í anddyri 
félagsmiðstöðvarinnar. Félagsmiðstöðin er síðan opin þá um 
sumarið með einu opnu húsi í viku og mánaðarlegu diskóteki eða 
skífuskralli eins og tíðkaðist að kalla það. Þegar líða fer að hausti og 
vetrarstarfið skipulagt kemur í ljós að launakostnaður er kominn 
framúr áætlun. Ekki kemur þó til lokana eða lágmarksopnunar 
um veturinn. Kjartan Adólfsson er við störf allt til haustmánaða 
1993, er hann segir starfi sínu lausu með bréfi dagsettu 15. október 
það ár.

Næsti forstöðumaður Þrumunnar er Sólný Pálsdóttir og kemur 
hún til starfa um haustið 1993, eftir skyndilegt brotthvarf Kjartans. 
Enn er haldið á sömu braut með sömu vinnubrögðum og er Sólný 
einungis ráðin til eins starfsárs í senn, í takt við skólaárið (Íþrótta- 
og æskulýðsnefnd Grindavíkur, 30. ágúst 1994). Sólný er við störf 
til vorsins 1996 og um haustið það ár, er Steinunn Óskarsdóttir 
ráðin forstöðumaður Þrumunnar. Á þessum tímapunkti fer fram 
en á ný umræða í Íþrótta- og æskulýðsnefnd Grindavíkur um 
að breyta starfslýsingu og jafnframt að skoða betur samstarfið 
milli Þrumunnar og grunnskólans, sérstaklega með samnýtingu 
á starfsfólki í huga. Tillaga er samþykkt þess efnis með þremur 
atkvæðum, tveir sátu hjá og var hún síðan lögð fyrir bæjarráð.

Af fundargerðum Íþrótta- og æskulýðsnefndar Grindavíkur 
frá seinniparti árs 1996, má ráða að eitthvað virðist vera í ólagi í 
samskiptum milli skóla og félagsmiðstöðvarinnar og í svarbréfi 
Bæjarráðs Grindavíkur til nefndarinnar vegna breytingar á 
starfslýsingu forstöðumanns er minnst á það. Nefndin ætlar 
að „skoða þessi mál í samvinnu við forstöðumenn viðkomandi 
stofnana og gera tillögur að breytingum ef þörf þykir“. 

Fyrripart árs 1997 koma samskipti milli skóla og félagsmiðstöðvar 
enn á borð nefndarinnar og nefndarmenn allir sammála um að 
gott samstarf þarf að vera á milli stofnananna tveggja. Umræður 
sköpuðust hvort hentugra væri að hafa Þrumuna innan veggja 
skólans, í væntanlegri nýbyggingu við hann, eða þá í öðru húsnæði. 
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Þá var haft á orði, hvort lausnin sé ekki að ráða starfsmann sem 
sinnti félagsstarfi, bæði í Þrumunni og í grunnskólanum. Ekki 
er Steinunn lengi við störf því haustið 1997 er enn ráðinn nýr 
forstöðumaður fyrir Þrumuna og í þetta sinn er það Trausti 
Harðarson. Á fundi með nefndinni er lögð fram starfsáætlun fram 
til áramóta þetta ár. Samanstóð það af hefðbundnum viðburðum 
í bland við nýjungar. Í byrjun marsmánaðar 1998 kemur í ljós þegar 
einungis tveir mánuðir eru liðnir af fjárhagsárinu að eitthvað virðist 
ekki með felldu í rekstri félagsmiðstöðvarinnar. Eftir talsverðar 
umræður um fjárhagsáætlun þá samþykkir nefndin að leggja til 
að auglýsa starf forstöðumanns sem fyrst.

Ekki kemur þó til þess, þar sem kom í ljós að um einhvern 
misskilning hjá nefndarmönnum var um að ræða. Forstöðumaður 
Þrumunnar er síðan boðaður á fund og fékk hann þar með 
tækifæri til þess að segja frá sinni hlið, sem ekki var gert strax í 
byrjun. Niðurstaðan af þeim fundi var síðan sú að formaður 
Íþrótta- og tómstundanefndar Grindavíkur „biður forstöðumann 
Þrumunnar afsökunar á klaufalegri bókin í fundargerð frá 7. mars“.

Eins og hefð var orðið fyrir, þá var um seinniparts sumars 1998, enn 
á ný auglýst staða forstöðumanns Þrumunnar. Þrír umsækjendur 
eru um stöðuna og enginn þeirra uppfyllti þær æskilegu kröfur 
sem nefndin lagði fram, það er að segja með uppeldisfræðilega 
menntun, allir höfðu þó reynslu af því að vinna með börnum og 
unglingum í gegnum íþróttir. Þrír nefndarmenn viku frá fundi á 
meðan var verið að ræða um umsóknirnar, tveir vegna þess að 
þeir voru sjálfir umsækjendur og einn vegna fjölskyldutengsla. 
Niðurstaða nefndarinnar var að lokum sú, að mæla með þeim sem 
var ekki sjálfur í nefndinni sem næsta forstöðumann Þrumunnar 
og var það Kristján Kristmannsson. Eins og fyrirrennarar hans í 
starfi þá þarf hann að sæta tilsögn nefndarinnar varðandi dagskrá.

Á haustmánuðum 1998 er lögð fram bókun frá einum 
nefndarmanna Íþrótta- og æskulýðsnefndar Grindavíkur, 
Garðari Páli Vignissyni, þar sem hann leggur til að í stað einnar 
félagsmiðstöðvar, Þrumunnar, þá verði starfræktar tvær. Önnur á 
núverandi stað í Festi, og átti hún að þjónusta 9. - 10. bekk, auk 
fyrsta árgangar í fjölbrautaskóla en hin í væntanlegri nýbyggingu 
Grunnskóla Grindavíkur, þar sem átti að þjónusta 6. - 8. bekk. 
Engan kostnaðarauka átti að þurfa til þar sem sami forstöðumaður 
ætti að sinna báðum félagsmiðstöðvum, auk þess sem hann sinnti 
forvörnum meira en áður var gert. Rökin fyrir þessari uppskiptingu 
að það þýddi lítið að vera með eina félagsmiðstöð sem þjónustaði 
6. - 10. bekk, þar sem „líftími félagsmiðstöðva er sagður 3 ár“ og 
forvarnastarf þyrfti að hefja fyrr en áður var gert.

Vegna brottflutnings Kristjáns Kristmannssonar úr bænum, 
þá er nefndin enn á ný komin í startholurnar varðandi að fá 
nýjan starfskraft í stöðu „forstöðumanns æskulýðsmála.“ Staðan 
er auglýst eins og venja ber til, en engin sækir um. Nefndin 
leggur þá til að auglýst verði aftur en í þetta sinn „eftir íþrótta- og 
æskulýðsfulltrúa sem yrði yfirmaður þessara málaflokka á vegum 
Grindavíkurbæjar.

Aðeins einn umsækjandi var um stöðuna og var hann 
talinn álitlegur samkvæmt nefndarmönnum og í framhaldi af 
viðræðum við umsækjanda á er lagt til að hann verði ráðinn til 

starfsins, sem var gert (Íþrótta- og æskulýðsnefnd Grindavíkur, 
7. september 1999). Starfskrafturinn sem um ræðir, Stefán Ó 
Aðalsteinsson, var ekki langlífur í starfi. Þegar hauststarfið er vart 
hálfnað kemur upp óánægja Íþrótta- og æskulýðsnefndar með 
störf tómstundafulltrúa og er það rakið til starfseminnar sem 
fer fram í félagsmiðstöðinni. Málalok urðu þau að farið var fram 
á starfslok Stefáns. Um leið og samkomulag hefði tekist um það, 
átti að auglýsa stöðuna sem fyrst. Ekki voru margir dagar liðnir af 
árinu 2000, þegar nýráðinn æskulýðsfulltrúi Ágústa Gísladóttir, 
kemur til starfa. 

Með ráðningu Ágústu virðist hafa orðið vendipunktur í sögu 
félagsmiðstöðvar í Grindavík. Fjölmargar nýjungar koma í ljós og 
nefndin mjög ánægð með hennar störf. Starfsemin gengur vel og 
festa er komin á starfsmannahald. Sýnir Íþrótta- og æskulýðsnefnd 
reglulega með bókunum í fundargerðir, ánægju með störf hennar 
og minna er um afskiptasemi af dagskrá og verklagi, sem vart var 
við þegar um fyrri forstöðumenn var að ræða. Ágústa er við störf 
til ársins 2007, er hún hættir störfum. Við starfinu tekur Hrund 
Scheving en eingöngu sem forstöðumaður Þrumunnar í 50% 
starfi. Hrund starfar frá september 2007 til júníloka 2008.

Haustið 2008 kemur síðan Kristinn Reimarsson til starfa sem 
frístunda- og menningarfulltrúi Grindavíkurbæjar í 100% stöðu 
og jafnframt veitir félagsmiðstöðinni Þrumunni forstöðu. Hans 
fyrsta verk var að flytja félagsmiðstöðina í upprunalegt húsnæði 
í Kvennó, vegna breytinga á félagsheimilinu Festi. Starfið gengur 
mjög vel, þó svo að mæting mætti vera meiri og má leita skýringa 
á því, með núverandi staðsetningu félagsmiðstöðvarinnar frekar 
en að stærð húsnæðisins sjálfs sé til trafala. Hefðbundin starfsemi 
er í gangi, ekki þó mikið um klúbba en meira um að unglingar 
komi og hangi eins og það er kallað meðal þeirra.

Breytingar verða aftur á starfseminni haustið 2013 þegar sú 
breyting að ráðinn er frístundaleiðbeinandi í fullt starf sem 
heyrir undir frístunda- og menningarsvið. Starfið byggir á 
samstarfi skólans og frístunda- og menningarsviðs. Fram að 
þessu höfðu ýmsir aðilar sinnt verkefnum í félagsmiðstöðinni 
og í félagslífi nemenda en þarna var þetta sameinað í eitt starf. 
Megin viðfangsefni frístundaleiðbeinanda er að leiðbeina og hafa 
umsjón með börnum og unglingum á aldrinum 10 - 16 ára sem 
sækja félagsmiðstöðina, að skipuleggja og undirbúa viðburði í 
félagsmiðstöðinni, að sinna fyrirbyggjandi forvörnum og sér alfarið 
um félagslíf nemenda í Grunnskóla Grindavíkur, stýrir störfum 
nemendaráðs undir stjórn skólastjóra.

Þorsteinn Gunnarsson var ráðinn sviðsstjóri frístunda- og 
menningarsviðs í desember 2013. Haustið 2014 flytur Þruman úr 
Kvennó yfir í Grunnskóla Grindavíkur. Félagsmiðstöðin var því opin 
á skólatíma fyrir krakkana og geta þau því eytt bæði frímínútum 
og eyðum í stundatöflu í félagsmiðstöðinni sinni. Hefðbundið 
starf var síðan á kvöldin eins og hefð er fyrir og hefur það mælst 
ákaflega vel fyrir. Vorið 2016 var gerð mat á þessum breytingum 
á meðal nemenda, foreldra, starfsfólks, foreldrafélagsins og 
starfsfólki grunnskólans og ríkti mikil ánægja með fyrirkomulagið 
í dag og enginn vill bakka í gamla fyrirkomulagið. Dagskráin hefur 
verið að þróast og þéttast. 
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Aldur: 13 að verða 14 ára

Hvaða tónlist hlustið þið á í Þrumunni? Nú-
tímatónlist

Hvað myndir þú vilja hafa öðruvísi/betra í 
Þrumunni? Stærra pláss en annars er hún fín.

Bestu minningar: Þegar það er stelpuklúbbur og 
að geta farið í kassa með fullt af krökkum.

Elín Ósk Kristjánsdóttir, nemi: 

HLUSTA Á NÚTÍMATÓNLIST

Hvað gerðir þú í félagsmiðstöðinni? Vorum t.d. í 
billjard og pílu. Diskó og böll. Tískusýning og drag-
keppni og ég kosinn í þriðja sæti í keppninni.

Hvaða tónlist hlustuðu þið á í félagsmiðstöðinni? 
Við hlustuðum t.d. á Skítamóral.

Hvað hefðir þú vilja hafa öðruvísi/betra í Þrumunni? 
Hefði ekki vilja breyta neinu. Allt var svo gaman í þá 
daga.

Hver er þín besta minning héðan úr félagsmið-
stöðinni? Besta/eftirminnilegasta minningin úr 
Þrumunni var þegar ég, Ásgeir og Reynir Daði vor-
um látnir mála allan kjallarann í húsínu, eftir að við 
brutumst inn í félagsmiðstöðina seint um kvöld en í 
þá daga var hún staðsett í Festi eða GEO hótel í dag.

Páll Hreinn Pálsson, snillingur:  

VERÐLAUNASÆTI 
Í DRAGKEPPNI
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Aldur: 43 ára.

Hvað gerðir þú í félagsmiðstöðinni? Við fórum 
á böll en þá var Þruman í Kvennó og böllin voru 
haldin þar. Hitti vini mína þar. Ég var í nemenda-
ráði þá og það var mjög gaman.

Hvaða tónlist hlustuðu þið á í félagsmiðstöðinni? 
Við hlustuðum á það sem var vinsælast t.d. Duran 
Duran, Wham, U2, Madonna og fleira, en þá voru 
bara til vínilplötur og það þurfti að bíða á meðan 
DJ inn skipti um plötu eftir næsta lagi. 

Hvað hefðir þú vilja hafa öðruvísi/betra í Þrumunni? 
Það var lítið um opið hús og engir klúbbar. Ætli ég 
hefði ekki vilja geta farið oftar í Þrumuna og hafa 
meiri fjölbreytileika. En Þruman var svo ný þegar 
ég var í grunnskóla og það var verið að prófa sig 
áfram. 

Jóna Rut Jónsdóttir, bæjarfulltrúi:

BÖLLIN SKEMMTILEGUST

Aldur? 25 ára

Hvað gerðir þú í félagsmistöðinni? Fór á böll, spilaði 
pool, borðtennis og fleira.

Hvaða tónlist hlustaðir þú á í félagsmiðstöðinni? Á 
móti sól, Í svörtum fötum o.fl.

Hvað hefðir þú vilja hafa öðruvísi/betra í Þrumunni? 
Þruman var mjög flott uppí Festi.

Hverjar eru þínar bestu minningar frá 
félagsmiðstöðinni? Böllin, strákaklúbburinn og 
sleepover.

Ólafur Ólafsson, körfuboltamaður:  

SLEEPOVER  
GÓÐ MINNING

Hver er þín besta minnig héðan úr félagsmiðstöð-
inni? Mínar bestu minningar eru frá skemmtilegum 
böllum og hvað það var spennandi að fara upp í DJ 
herbergið en það var uppi á efri hæðinni og það var 
hægt að horfa yfir dansgólfið.
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Aldur: 17 ára.

Hvað gerðir þú í félagsmiðstöðinni? Ég var 
í nemenda- og Þrumuráði í 9. &10. bekk og 
formaður í 10. bekk svo ég gerði nú hitt og þetta, 
annað hvort mætti maður til að halda einhvern 
viðburð eða bara til að hanga með vinum sínum 
og spjalla við þau sem unnu þarna. 

Hvaða tónlist hlustuðu þið á í félagsmiðstöðinni? 
Guuð það var svo misjafnt, fór algjörlega eftir því 
hvort að strákarnir voru að stjórna, svo þetta var 
ýmist eitthvað rapp eða bara svona það sem er 
hlustað á í dag.

Hvað hefðir þú vilja hafa öðruvísi/betra í 
Þrumunni? Það hefði verið miklu skemmtilegra 
ef það hefðu fleiri mætt. Það var svo oft sem 
það mættu bara svona 5 í þrumuna, alltaf 
skemmtilegra þegar fleiri taka þátt og mæta. 

Hver er þín besta minning héðan úr 

Elín Björg Eyjólfsdóttir – Fyrrverandi formaður Þrumunnar 

SUNDLAUGARPARTÝIN

Aldur: Ég er 44 ára. 

Hvað gerðir þú í félagsmiðstöðinni? Ég skemmti 
mér aðallega þar og við

Hvaða tónlist hlustuðu þið á í félagsmiðstöðinni? 
Við hlustuðum U2, Wham, Duran Duran og fullt af 
góðri músík.. þetta voru geggjaðir tímar enda fult af 
sætum stelpum sem mættu til að dansa og tjútta! 
Þar var ein sem skar sig úr hópnum og viti menn 
ég er giftur henni í dag! Þannig að Þruman setti 
mark sitt á lífið hjá mér hehe.... áfram Þruman.....

Skemmtileg staðreynd: Áður en hún var skýrð 
Þruman þá var hún bara kölluð Kvennó! Held af því 
að Kvenfélagið í Grindavík funduðu þar og hvort 
þær hafi ekki séð um byggingu líka en er ekki alveg 
með það á hreinu.....var alltaf haldið diskó og leikrit 
og fleiri skemmtanir þegar ég var í 9. bekk sem er 
10. bekkur nú á tímum. Hehehe gamli gamli ... en 

Haukur Guðberg Einarsson   

FÉKK VERÐLAUN FYRIR 
NAFNIÐ ÞRUMAN

félagsmiðstöðinni? Ohh þær eru svoo margar, 
margar af fundum með nemendaráðinu þar sem 
það var alltaf fjör hahah, en sundlaugarpartýin og 
sleepoverin standa örugglega upp úr 

ákveðið var að fá einhvað nafn á staðinn og haldið 
var nafna keppni í skólanum og viti menn ég og 
Kristján Ásgeirsson frændi sem var með mér í bekk, 
ákváðum nafnið Þruman og unnum og fengum 
frítt inn á diskó allan veturinn hehe svona er það nú 
og langt um liðið 
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Aldur: 22 ára

Hvað gerðir þú í félagsmiðstöðinni? Ég var 
duglegur að stunda ballskák (pool/billjard).

Hvaða tónlist hlustuðið þið á í félagsmiðstöðinni? 
Lögin Evacuate the Dancefloor með Cascada og 
Maneater  með Nelly Furtado koma fyrst upp í 
hugann. Ætli þau gefi ekki ágæta mynd af tónlist 
þess tíma.

Hvað hefðir þú vilja hafa öðruvísi/betra í 
Þrumunni? Aðstaðan var frekar döpur. Ég 
tilheyrði síðustu kynslóðinni sem sótti viðburði 
Þrumunnar í Festi og var hún þá tekin að 
drappast niður. Sem betur fer hefur verið bætt 
úr því í dag.

Hverjar eru þínar bestu minningar frá 
félagsmiðstöðinni? Ég held að það sé bara 
félagsskapurinn með öllum krökkunum. Þetta 
eru dýrmætar stundir.

Gunnar Þorsteinsson, knattspyrnumaður:

BALLSKÁK Í UPPÁHALDI

TIL HAMINGJU 
MEÐ AFMÆLIÐ
Grindavíkurbær óskar Þrumunni til 
hamingju með 30 ára afmælið og 

þakkar fyrir gott samstarf í gegnum árin.
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Í flestum sveitarfélögum landsins er að 
finna félagsmiðstöð sem sér um félagsstarf 
fyrir börn og unglinga. Þar geta þau leitað í 
skipulagt starf með jafnöldrum sínum. Starf 
sem þau sjá oft sjálf um að skipuleggja. 
Flestum þykir e.t.v. sjálfsagt að haldið sé úti 
félagsmiðstöð í hverju bæjarfélagi, en það 
ber oft á tíðum ekki mikið á því starfi sem 
þar fer fram. Almenningur veit oft ekki mikið 
um starfið, hvað fer þar fram, hvað stendur til 
boða og hverjar jákvæðar afleiðingar þess eru 
að börn og unglingar mæti í félagsmiðstöðina 
sína. Helsti markhópur félagsmiðstöðva eru 
unglingar á aldrinum 13-16 ára en þó sinna félagsmiðstöðvar 
oft bæði yngri börnum og eldri ungmennum. Í Þrumunni er 
skipulagt starf fyrir 2. – 10. bekk.

Í félagsmiðstöðvum eru ekki bara unglingar því að 
þar er einnig að finna fjölda hæfileikaríkra starfsmanna. 
Fagþekking starfsmanna félagsmiðstöðva hefur aukist 
mikið á undanförnum árum og hafa síðustu rannsóknir í 
þessum málaflokki sýnt að félagsmiðstöðvastarf á Íslandi sé 
í fararbroddi í Evrópu. Aukin fagmennska og fagþekking í 

starfi félagsmiðstöðva er að miklu leiti komin 
frá vinsælli námsbraut við Háskóla Íslands, 
tómstunda- og félagsmálafræði. Um miðja 20. 
öld var hlutverk starfsfólks félagsmiðstöðva 
að miklu leyti að stjórna og stýra starfinu og 
unglingunum. En með auknu unglingalýðræði 
þá hefur hlutverk starfsmanna breyst mikið og 
farið úr yfirmannsstöðu yfir í jafningjahlutverk. 
Félagsmiðstöðvarstarfsmenn nálgast 
málefni unglinga á annan hátt en skólinn 
gerir. Unglingar mæta í félagsmiðstöðina 
sína af frjálsum og fúsum vilja. Þar mæta 
þeir starfsmönnum á jafningjagrundvelli. 

Þeir eru ófeimnir við að ræða við starfsmenn um ákveðin 
málefni sem skipta þau máli og þeir fá tækifæri á að velta 
hugmyndum sínum og skoðunum fyrir sér, í návist vina sinna 
og kunningja, á óformlegri vettvangi. Þegar starfsfólk og 
unglingar eru jafningjar þá hefur starfsfólkið tækifæri á að 
veita ráðgjöf á öðrum forsendum en t.d. foreldrar og starfsfólk 
skólastofnanna.  En flestir starfsmenn félagsmiðstöðva hafa 
eflaust lent í því að leitað sé til þeirra með mál sem liggur 
unglingum á hjarta, áður en þeir leita til foreldra sinna, 

HVAÐ ER
FÉLAGSMIÐSTÖÐ?
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starfsfólk skólans eða jafnvel vina sína. Þetta mikla traust sem 
unglingar bera til starfsfólk félagsmiðstöðva fylgir mikil ábyrgð 
og því þarf hver félagsmiðstöð að vera búin starfsfólki sem er 
reiðubúið að standa undir henni og koma fram við unglingana 
af virðingu. Starfsmenn félagsmiðstöðva eru ekki því ekki bara 
að spila borðtennis, hanga og leika sér eins og margir e.t.v. 
telja. Þeir setja krafta sína í að veita ungmennum jákvætt og 
uppbyggjandi umhverfi til að stunda sitt félagsstarf. Þeir eru 
samferða unglingum í gegnum erfiðan og flókinn veg sem 
unglingsárin geta verið. 

Félagsmiðstöðvar eru mikilvægur þáttur í velferðarþjónustu 
fyrir unglinga. Þar fer fram mikið óhefðbundið nám. Þar má 
m.a. nefna tilfinningaþroska sem er upp og niður á þessum 
aldri, félagsþroska, lýðræði, skipulag, samskipti, samvinna 
og aðra lífsleikni sem maður notar í daglegu lífi. Þetta 
óhefðbundna nám sem fram fer er ekki eins og formlegt 
nám eins og við þekkjum úr skólakerfinu heldur óformlegt og 
formlaust reynslunám. Óformlegt nám er oft í formi námskeiða 
þar sem ekki er veitt nein sérstök gráða fyrir námið. Dæmi 
um óformlegt nám er t.d. listaklúbbur þar sem starfsmaður 
eða unglingur kennir einhverja ákveðna tækni sem tengist 
listum í formi fræðslu og með því að leyfa unglingunum að 
prófa sig áfram undir leiðsögn. Formlaust nám er allt það sem 
við lærum af umhverfinu og samskiptum okkar við annað 
fólk. Við tileinkum okkur menningu sem við erum hluti af. 
Við öpum upp samskiptamunstur frá fyrirmyndum okkar og 
mótum jafnvel tónlistar og fatasmekk út frá þeim hóp sem 
við umgöngumst. Með óformlegu og formlausu reynslunámi 

getum við einnig lært slæm samskipti og áhættuhegðun. 
Þess vegna er mikilvægt að félagsmiðstöðvarstarfsmenn séu 
ávallt vakandi yfir þeim námstækifærum sem umhverfið 
hefur að bjóða uppá og geri sitt besta til að hafa jákvæð áhrif 
á umhverfið. 

Helstu markmið félagsmiðstöðva almennt eru að auka 
félags- og lýðræðisþátttöku ungs fólks, sinna forvörnum og 
veita börnum og unglingum stuðning og tækifæri til að sinna 
hugðarefnum sínum. Markmiðið er að starfið sé uppbyggjandi, 
jákvætt og skemmtilegt og verði að mikilvægum hluta 
í uppbyggingu heilbrigðra og sterkra einstaklinga inn í 
samfélagið. Það er mín skoðun að það sé í þágu samfélagsins 
að félagsmiðstöðvastarf sé virkt, faglegt og hafi áhrif á þá sem 
starfið sækja. 

Að vinna með unglingum er gríðarlega skemmtilegt. 
Mikilvægt er að gera ekki upp á milli þeirra og afskrifa 
engan. Það verður að líta sem svo á að allir einstaklingar búi 
yfir hæfileikum, styrkleikum og áhugasviðum sem skapa 
möguleika á farsælli framtíð fyrir þá. Það er mikilvægt að 
einblýna á styrkleika unglingsins og byggja undir þá í stað 
þess að setja alla orkuna í vandamál eins og ofvirkni, lesblindu, 
reykingar eða andfélagslega hegðun. Það er hlutverk mitt 
sem starfsmaður Þrumunnar að hjálpa unglingum að finna 
styrkleika sína og búa til farveg svo að unglingarnir geti nýtt 
þá til að yfirbuga ,,veikleikana”. 

 
Sigríður Etna Marinósdóttir, starfsmaður í i Þrumunni og 
tómstunda- og félagsmálafræðingur.
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Aldur: 31 árs.

Hvað gerðir þú í félagsmiðstöðinni? Fór á opið 
hús, böll og klúbba sem voru í boði.

Hvaða tónlist hlustaðir þú á í félagsmiðstöð-
inni? Alla tónlist sem DJ-inn bauð uppá.

Hvað hefðir þú vilja hafa öðruvísi/betra í 
Þrumunni? Fleiri leikjatölvur

Hverjar eru þínar bestu minningar frá félags-
miðstöðinni? Böllin og leiklistaklúbbarnir. 

Þorleifur Ólafsson, körfuboltamaður: 

LEIKLISTARGYÐJAN KITLAÐI

Aldur: 38 ára 

Hvað gerðir þú í félagsmiðstöðinni? Í þrumunni 
fór ég mest á diskótek og svo stundum á opið hús.

Hvaða tónlist hlustuðu þið á í félagsmiðstöðinni? 
Þar var spiluð alls konar tónlist, þá mest Metallica 
og Queen;) að mig minnir, svo kom rappið inn í 
lokin.

Hvað hefðir þú vilja hafa öðruvísi/betra í 
Þrumunni? Hún var bara ágæt eins og hún var, 
flestir glaðir alla vega.

Hver er þín besta minnig héðan úr 
félagsmiðstöðinni? Svo sem engin ein sem stendur 
upp úr en diskótekin voru alltaf skemmtileg. 

Sigríður Kjartansdóttir    

SPJALL Í SÓFANUM

Diskótek og tónleikar er enn vinsælt í Þrumunni
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Aldur: 35 ára

Hvað gerðir þú í félagsmiðstöðinni? Spilaði bor-
tennis, var í ljósmyndaklúbbi, mætti á diskótek 
og böll.

Hvaða tónlist hlustið þið á í félagsmiðstöðinni? 
Það var mikið íslensk tónlist svo það sem var vin-
sælt á þeim tíma.

Hvað hefðir þú vilja hafa öðruvísi/betra í 
Þrumunni? Ég veit það ekki.

Hverjar eru þínar bestu minningar frá félags-
miðstöðinni? Það var þegar við vorum að hita 
upp fyrir hljómsveitirnar sem voru að spila á 
böllum hjá okkur. 

Björn Óskar Andrésson, lífskúnstner: 

HITAÐI UPP FYRIR  
HLJÓMSVEITIRNAR

Aldur: 13 ára

Hvað gerir þú í félagsmiðstöðinni? Slaka á í 
símanum og fer stundum í kassa.

Hvaða tónlist hlustið þið á í félagsmiðstöðinni? 
Bara það sem krakkarnir spila.

Hvað vilt þú hafa öðruvísi/betra í Þrumunni? Ég vil 
bara hafa hana eins og hún er.

Hverjar eru þínar bestu minningar frá 
félagsmiðstöðinni? Kappátið, bíókvöldið og 
nánast allt.

Gunnar Þór Snæberg Valdimarsson, nemi:   

SLAKA Á Í SÍMANUM
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ÁGÚSTA HALLDÓRA 
GÍSLADÓTTIR

Aldur: 68 ára

Hvaða ár varst þú að vinna í Þrumunni?
Ég vann í Þrumunni í 9 ár eða fram á haustið 2007. Ég sótti 
um starfið vegna áhuga míns á félagsstarfi. 

Af hverju sóttiru um það starf?
Áður hafði ég komið að þjálfun og stjórnun bæði í hand-
bolta og fótbolta og hafði verið starfandi mikið í UMFG alla 
tíð, áhugi minn var þannig tengdur börnum og ungmenn-
um og öllu félagsstarfi. 

Hvað fannst þér skemmtilegast við að vinna í Þrumunni?
Skemmtilegast var að vinna með öllum þeim börnum og 
unglingum sem sóttu starfið í félagsmiðstöðinni, höfðu 
áhuga og vilja til að gera hlutina sjálf og með öðrum. 

Hverjar voru stærstu áskoranir þínar í starfinu?
Stærstu áskoranirnar voru að vinna að þroskandi verkefnum 
með krökkunum og sjá þau takast á við krefjandi áskoranir 
sjálf og leysa vel af hendi eða læra af mistökum.

Var góð mæting?
Mætingar voru góðar, stundum upp og ofan enda alltaf 
reynt að vinna að því sem krakkarnir höfðu áhuga á að gera.

Hvaða viðburðir voru/Hvað gerðuð þið í Þrumunni þá?
Kvikmyndanámskeið og síðan stofnaður klúbbur þar sem 
fengist var við kvikmyndagerð og sýningar. Alltaf mikið 
samstarf við aðrar félagsmiðstöðvar á Reykjanesinu, SAM-

SUÐ; t.d. söngkeppnir, námskeið, fræðsla og skemmtanir.
Þessi ár vorum við líka í erlendum samskiptum með 

Evrópuverkefni sem styrkt voru af Ungt fólk í Evrópu. Fyrsta 
verkefnið var með félagsmiðstöð í Utrecht í Hollandi, hópur 
unglinga kom hingað í viku og síðan fór hópur úr Þrumunni 
í viku til Utrecht. Næst voru það ungmenni frá Valenje í 
Slóvaníu sem við höfðum skiptiheimsókn við og að síðustu 
fór hópur héðan til vinabæjar okkar Penestone og krakkarnir 
voru í tenglslum við félagsmiðstöð þar í viku. Þegar ég hætti 
störfum var digur sjóður til í bankabók til erlendra verkefna.

Það var mikilvægt skref þegar við opnuðum gamla leik-
skólann sem æfingaaðstöðu fyrir tónlistakrakkana, kom-
um þar upp ljósmyndaaðstöðu og málaraaðstöðunni, auk 
góðrar setustofu var kátt í höllinni. Það sem gleður manns 
gamla hjarta er að sjá þessa krakka vera að standa sig í líf-
inu, nokkra komna langt í sinni grein og rifja upp þegar þau 
voru þarna öllum stundum að vesenast í öllu mögulegu og 
ómögulegu.

Helduru að unglingar í dag séu ólíkir unglingum þá? Ef já, 
hvernig þá?
Unglingar eru og verða alltaf í grunninn eins, auðvitað marg-
breytileg og sérstök hvert og eitt, umhverfi þeirra breytist 
og aðstæður þeirra í þjóðfélaginu eru mismunandi en í 
grunninn held ég að þau verði alltaf eins.

Skemmtilegar staðreyndir frá Þrumunni?
Það er staðreynd að gott félagsstarf er alltaf þroskandi, ekki 
bara fyrir börn og unglinga heldur einnig þá sem vinna við 
félagsstarf enda var gott starfsfólk í Þrumunni. 
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Núna færð þú loksins tækifæri til þess að fá betri innsýn inn í 
það frábæra starf sem í boði er fyrir unglinga Grindavíkur.

Miðvikudaginn 9. nóvember ætla unglingar Þrumunnar að bjóða 
bæjarbúa velkomna í 30 ára afmæli Þrumunnar  
frá kl. 18.00-22.00.

Auðvitað verður afmæliskaka á staðnum, hægt verður að skoða 
gamlar myndir úr Þrumunni, óvæntir gestir kíkja í heimsókn, 
farið verður í margvíslegar keppnir þar sem nemenda- og 

Þrumuráð hafa skorað á hina ýmsu bæjarbúa og margt, margt 
fleira.

Unglingar Þrumunnar skora á ÞIG til að mæta. Komdu 
og kíktu á aðstöðuna og þú getur jafnvel tekið 1-2 leiki í 

borðtennis, FIFA, þythokkí, fúsball eða jafnvel Kassa. 

Við viljum sjá sem flesta Grindavíkinga mæta. 
Gamla unglinga, frænkur, frændur, afa, ömmur, 
mömmur, pabba og systkini.

Hlökkum til að sjá ykkur

30 ÁRA AFMÆLI 
ÞRUMUNNAR


