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Í jafnréttislögum, lögum um jafna stöðu
og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008,
er sérstaklega fjallað um jafnréttismál í
sveitarfélögum. Samkvæmt 12. gr. lag-
anna skulu sveitarstjórnir skipa jafnréttis-
nefndir sem fjalla um jafna stöðu og
jafnan rétt kvenna og karla innan
viðkomandi sveitarfélags. Þetta eiga
sveitarstjórnir að gera að loknum
sveitarstjórnarkosningum. Hlutverk jafn-
réttisnefnda sveitarfélaga er margþætt.
Þær eiga að:
• Vera ráðgefandi fyrir sveitarstjórnir í
málefnum varðandi jafnrétti kynjanna
• Fylgjast með aðgerðum á sviði kynjajafnrétt-
is
• Hafa frumkvæði að aðgerðum, þar á meðal
sértækum aðgerðum, til að tryggja jafna stöðu
og jafnan rétt kvenna og karla innan sveitar-
félagsins
• Hafa umsjón með gerð jafnréttisáætlunar til
fjögurra ára

Jafnréttisáætlanir sveitarfélaga verða hér
gerðar að sérstöku umfjöllunarefni, en Jafnrétt-
isstofa er um þessar mundir að kalla eftir og
fara yfir jafnréttisáætlanir allra sveitarfélaga á
landinu. Í þessum áætlunum á að koma fram
hvernig unnið skuli að kynjasamþættingu á
öllum sviðum. Einnig þarf að gera framkvæm-
daáætlun um það hvernig leiðrétta skuli mis-
mun á stöðu kvenna og karla í sveitarfélaginu.

Kynjasamþætting

Áður en lengra er haldið er rétt að staldra
aðeins við og átta sig á því hvað kynjasamþætt-
ing er. Það eru ekki miklar upplýsingar eða
leiðbeiningar í jafnréttislögum um hvað í því
felst að vinna að kynjasamþættingu. Í
orðskýringum í 2. gr. segir að kynjasamþætting
sé „að skipuleggja, bæta, þróa og leggja mat á
stefnumótunarferli þannig að sjónarhorn kyn-
jajafnréttis sé á öllum sviðum fléttað inn í
stefnumótun og ákvarðanir þeirra sem alla
jafna taka þátt í stefnumótun í samfélaginu“.
Með öðrum orðum þá felst það í kynja-
samþættingu að vera alltaf með „kynjaglerau-
gun“ á nefinu. Spurt er ákveðinna spurninga
og ákveðinni aðferðafræði beitt við ákvarðana-
töku og stefnumótun, bæði hjá stjórnvöldum
og í atvinnulífi. Hægt er að nálgast handbækur
um kynjasamþættingu á heimasíðu Jafnréttis-
stofu, www.jafnretti.is

Jafnréttisáætlanir

Fyrirtæki og stofnanir sem hafa fleiri en 25
starfsmenn eiga að setja sér jafnréttisáætlun eða
samþætta jafnréttisjónarmið í starfsmanna-
stefnu sína. Þar á sérstaklega að kveða á um og
markmið og gerð áætlun um það hvernig tryg-
gja eigi starfsfólki tiltekin réttindi sem talin eru

upp í greinum 19. -22. í jafnréttislögunum.
Þessar kröfur eru gerðar til sveitarfélaga, jafnt
og annarra atvinnurekenda. Laus störf eiga að
vera opin fyrir konur og karla, atvinnurekendur
eiga að gera nauðsynlegar ráðstafanir til að

tryggja að konur og karlar hafi sömu möguleika
á endurmenntun og símenntun, gera á
ráðstafanir til að fólk geti samræmt starfsskyld-
ur og ábyrgð gagnvart fjölskyldu og atvinnu-
rekendur og yfirmenn stofnana eiga að gera
sérstakar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að
starfsfólk, nemar og skjólstæðingar verði fyrir
kynbundnu ofbeldi, kynbundinni áreitni eða
kynferðislegri áreitni á vinnustað, stofnun, í
félagsstarfi eða skólum.
Í skýringum með þeirri grein jafnréttislaganna

sem fjallar um jafnréttisáætlanir sveitarfélaga
segir að þar ættu að koma fram lykilupplýsingar
um stöðu kynjanna í sveitarfélaginu. Þetta gætu
verið upplýsingar um fjölda kvenna og karla í

sveitarfélaginu, menntun kynjanna og atvinnu-
þátttöku, brotið niður eftir atvinnugreinum,
svo einhver dæmi séu nefnd. Ástæðan fyrir því
að sveitarfélögum er ætlað að taka sama og
birta lykilupplýsingar er sú að það hjálpar til við
að meta stöðu kynjanna á hverjum tíma.
Nauðsynlegt er að þekkja stöðuna til að geta
áttað sig á því hvert á að stefna og hvað þarf að
gera til að komast á áfangastað.

Mikilvægi sveitarfélaga

Í lögunum er ráð fyrir því gert að jafnréttis-
nefndir sveitarfélaga sendi Jafnréttisstofu
skýrslu um stöðu og þróum jafnréttismála
annað hvert ár. Sveitarfélög hafa reyndar ekki
gert þetta að eigin frumkvæði og Jafnréttisstofa
hefur aðeins einu sinni, á gildistíma núgildandi
jafnréttislaga, haft tök á að kalla eftir þessum
skýrslum. Svörun var léleg, en sveitarfélögin
geta átt von á því að verða beðin um skýrslu
um jafnréttismálin seinna á þessu ári eða á því
næsta.
Það eru liðnir fjórir áratugir síðan fyrstu lögin

um jafnrétti kvenna og karla tóku gildi. Í þeim
lögum var ekkert fjallað um hlutverk sveitar-
félaga á sviði jafnréttismála. Í núgildandi lögum
er sveitarfélögum hins vegar ætlað viðamikið
hlutverk við það að tryggja það að markmið
jafnréttislaga um að koma á og viðhalda jafn-
rétti og jöfnum tækifærum kvenna og karla og
jafna þannig stöðu kynjanna á öllum sviðum
samfélagsins. Mikilvægt er að öll sveitarfélög
taki verkefnið alvarlega og beiti sér í þágu jafn-
réttis kynjanna. Sveitarfélögin sinna svo
margvíslegum verkefnum sem varða daglegt líf
borgaranna og ef þau vinna öll ötullega að
jafnréttismálum verður Ísland sannarlega áfram
í framvarðasveit í jafnréttismálum á heimsvísu.

Ingibjörg Elíasdóttir,
lögfræðingur á Jafnréttisstofu

Hlutverk sveitarfélaga
í jafnréttismálum

Frá öskudegi í Grunnskóla Grindavíkur.
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ið leggjum mikið upp úr því að hér í
Grindavík sé góð þjónusta, hvort heldur

litið er til opinberrar þjónustu eða þjónustu á
vegum einkaaðila. Í Járngerði er umfjöllun
um árlega könnun Gallup á þjónustu meðal
19 sveitarfélaga á Íslandi. Grindavíkurbær tók
þátt vegna ársins 2014 og aftur núna vegna
ársins 2015. Afar ánægjulegt er að sjá að við
hækkum á flestum mælikvörðum. Þegar á
þjónustu sveitarfélagsins á heildina er litið
hækkum við okkur um 7 sæti, úr því 12 í 5.
Sem við getum verið afar stolt af. Starfsfólk
Grindavíkurbæjar leggur sig fram um að gera
vel. Það eru líka tækifæri til úrbóta, og erum
við að vinna í þeim. Þar er helst litið til
þjónustu við eldri borgara og ánægju með
svörun og afgreiðslu mála. Ánægja með
þjónustu grunnskólans er vaxandi, og munum
við halda áfram á þeirri braut sem vörðuð var
með úrbótaáætlun skólans. Í mars verður
haldinn íbúafundur um þjónustu við eldri
borgara, og stjórnendur hafa þegar gripið til
ráðstafana til að auka hraða við svörun og af-
greiðslu erinda.

Þjónusta ríkisins ekki nógu góð

Alveg á sama hátt og við gerum
kröfur til okkar sjálfs, þá gerum
við kröfur til annarra þjónustu-
veitenda. Í könnuninni kemur
fram að Grindvíkingar vilja bæta
heilbrigðisþjónustu í bænum, en
hún er rekin af Heilbrigðisstofnun
Suðurnesja. Grindavíkurbær hefur
um árabil lýst yfir áhuga á því að
taka yfir rekstur hjúkrunarheimil-
sisins í Víðihlíð og
heimahjúkrunar, án þess að þær
viðræður við ríkið hafi borið árangur.
Grindvíkingar gera líka athugasemdir við
samgöngumál, og vísa þá fyrst og fremst til

Grindavíkurvegar. Sá vegur er fjölfarnasti
ferðamannvegur landsins, en um 1 milljón
gesta fer árlega í Bláa Lónið. Ríkið hefur
miklar tekjur af ferðaþjónustu í Grindavík,
sem eðlilegt er að gera kröfu um að skili sé til
viðhalds og uppbyggingar helstu innviða. Svo
sem Grindavíkurvegar. Jafnframt gera Grind-
víkingar athugasemdir við skort á vetrar-
þjónustu á Suðurstrandarvegi milli

Reykjanessvita og Þorlákshafnar.

Þjónusta einkaaðila vaxandi
með auknum íbúafjölda og

ferðamönnum

Íbúar í Grindavík eru rúmlega
3.100. Þar að auki fara að jafnaði
um 2.000 ferðamenn um bæinn
daglega. Við íbúarnir, og okkar
gestir, gerum kröfur um góða
þjónustu. Undirritaður hefur átt
fundi og símtöl með nokkrum

þjónustuaðilum í bænum og óskað eftir
breytingum á þjónustunni. Bæði vörufram-
boði og opnunartíma. Skemmst er frá að

segja að Nettó brást vel við þeim óskum og
hefur þegar aukið opnunartíma og gert
breytingar í versluninni. Vínbúðin hefur jafn-
framt tilkynnt að í sumar verði gerð tilraun
með aukinn opnunartíma á föstudögum og
laugardögum. Mikið hefur verið kvartað yfir
því að þjónusta olíufélaganna sé lítil og
vöruframboð takmarkað. Olíufélögin hafa því
miður ekki enn verið tilbúin að bæta þá
þjónustu við íbúa og ferðamenn, þó þau séu í
gríðarlega miklum viðskiptum við útgerðar-
félög í Grindavík. Við íbúar verðum að
standa saman um að þrýsta á þá aðila sem
ekki standa sig, um að bæta þjónustuna.
Undanfarin misseri hefur þjónusta við ferða-
menn farið vaxið hratt í bænum, en sá vöxtur
gagnast íbúum líka vel. Gistirými í Grindavík
eru um 170, hér eru 10 veitingastaðir og mjög
vaxandi verslun og þjónusta.
Það er afar mikilvægt að þjónustuveitendur í
vaxandi sveitarfélagi eins og Grindavík séu
vakandi fyrir óskum og þörfum viðskiptavina
sinna og bregðist skjótt við í breyttum
aðstæðum.

Róbert Ragnarsson, bæjarstjóri
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Vaxandi þjónusta í vaxandi bæ

Margrét Sighvatsdó-ir
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- Að jafnaði eru rúmlega 5.000 manns í Grindavík á degi hverjum.

EINU SINNI VAR...
Gamla myndin að þessu sinni er af nemendum
tónlistarskólans í Grindavík veturinn
1973-1974.
Sitjandi á gólfi frá vinstri: Rebekka
Jórmundardóttir, Eyrún Eyjólfsdóttir og
Hrönn Jónsdóttir. Pétur Gunnarsson á
píanóinu.
Standandi frá vinstri: Svanhvít Pálsdóttir,
Anna María Sigurðardóttir, Hugrún
Eyjólfsdóttir, Jóhanna Alfreðsdóttir, Inga
Runólfsdóttir, Dagbjartur Willardsson, Gerður
Sigríður Tómasdóttir, Diana Von Ancken og
Kristín Pálsdóttir.



4

Endurnýjun stálþilsins við Miðgarð hefur
verið í farvatninu núna um nokkurt skeið.
Hafnarstjóri, hafnarstjórn, bæjarfulltrúar
og þingmenn hafa haldið málinu á lofti
og bent á þörfina á endurnýjun enda
viðlegukanturinn kominn á aldur og um
25% af öllu viðleguplássi Grindavíkur-
hafnar. Fyrirhugaðar framkvæmdir við
Miðgarð verða þær stærstu í Grindavíkur-
höfn um árabil. Útboð á verkinu verður
væntanlega undir vor en reikna má með
að verkið taki nokkur ár.
Við heyrðum í Sigurði A. Kristmundssyni,

hafnarstjóra, og spurðum hann um stöðuna á
málinu:

„Ég vonast til að síðar á þessu ári hefjist
langþráðar framkvæmdir við stálþil og endur-
nýjun Miðgarðs hér í höfninni. Með endur-
nýjun þeirrar bryggju stígum við stórt skref í
að bæta enn frekar þjónustu hafnarinnar til
framtíðar,“ segir Sigurður.
Talsverð aukning varð í löndun sjávarafla í

Grindavíkurhöfn á síðasta ári, miðað við fyrri
ár og leita þarf aftur til ársins 2007 til að finna
hærri tölur um landaðan afla. Sigurður segir að
margir samverkandi þættir komi hér við sögu.
Bæði laði höfnin að sér fleiri viðskiptavini og
svo hafa heimamenn aukið sín umsvif.
„Það hafa fleiri útgerðir séð sér hag í að landa

hjá okkur og skýringuna er einnig að finna í
auknum aflaheimildum. Einnig hefur það haft
áhrif til góðs fyrir okkur að Vísir hf. flutti
fiskvinnslu sína hingað til Grindavíkur og það
hefur gert að verkum að fleiri bátar hafa land-
að hér á þeirra vegum. Haustin eru okkur oft
erfið sökum þess hve langt er á miðin og
óhagstætt að sigla langar leiðir með aflann, þá
er það ánægjuefni að vita til þess að langflestir
útgerðaraðilar í Grindavík reyna eftir fremsta
megni að landa heima. Veðufar og fjarðlægð á
miðin, kvótastaða og gangurinn í fiskveiðum
er auðvitað stóru póstarnir á því hversu mikið
er landað hér á ári.“

Ekki má vanmeta mikilvægi Miðgarðs

„Miðgarður er ein af mikilvægustu bryggj-
unum hjá okkur, enda um 25% af heildarlengd
viðlegukanta í höfninni og á miðsvæði hennar“,
segir Sigurður og heldur áfram:
„Eins og útgerð fiskiskipa er háttað í dag er

mikilvægt að þau fái mjög skjóta og góða
þjónustu og til þess að það markmið náist sem
best þurfa hafnarmannvirkin að fylgja
þróuninni eftir. Með nýjum Miðgarði stígum
við þetta skref. Þetta er mikið fagnaðarefni,
bæði fyrir útgerðir hér í Grindavík sem og aðra
sem nýta sér okkar þjónustu.“

Sigurður segir að fleiri framkvæmdir séu í
undirbúningi á hafnarsvæði.
„Víða um land hafa risið og eru að rísa nýjar

frystigeymslur enda mikilvægir hlekkir í starfi

sjávarútvegsfyrirtækja. Á uppfyllingu við hafn-
arsvæðið í Grindavík er gert ráð fyrir
frystigeymslu. Ég skynja að það er vaxandi
áhugi á að hér rísi frystigeymsla við höfnina og
ég vonast til að þess verði ekki langt að bíða.

Lóð fyrir hana er nánast tilbúin og bíður þess
að áhugasamir aðilar hrindi slíku verkefni í
framkvæmd enda verður frumkvæðið að koma
þaðan,“ sagði Sigurður að endingu.

Framkvæmdir he4ast
við Miðgarð í ár

Myndin af
Miðgarði var tekin
fyrir nokkrum árum.
Fram undan eru miklar
framkvæmdir við
bryggjukantinn sem er
lífæð Grindavíkurhafnar.

Atvinna - Starfsmaður í
þjónustumiðstöð

Grindavíkurbær óskar eftir starfsmanni í þjónustumiðstöð. Leitað er að
metnaðarfullum og traustum einstakling, sem hefur áhuga á fjölbreyttum
verkefnum. Um tímabundið starf er að ræða til 1. janúar 2017, með
möguleika á framlengingu.
Verksvið og ábyrgð
• Umsjón með viðhaldi á smávélum.
• Minniháttar viðhald á bílum þjónustumiðstöðvar. t.d. olíuskipti o.fl.
• Minniháttar viðhald á vatns- og fráveitu.
• Ýmis viðhaldsvinna innan stofnanna bæjarins.
• Önnur tilfallandi störf í þjónustumiðstöð, m.a. afleysingar á þjónustubifreið,
viðhald á opnum svæðum, snjómokstur o.fl.
Hæfniskröfur
• Starfsreynsla frá sambærilegum verkefnum sem nýst getur í starfi.
• Þekking og reynsla af því að vinna með og viðhalda vélum
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Bílpróf og vinnuvélaréttindi.
• Rík þjónustulund við íbúa bæjarins. Lipurð í mannlegum samskiptum.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga
og Starfsmannafélags Suðurnesja. Umsækjandi þarf að vera reiðubúinn að
ganga bakvaktir skv. bakvaktarkerfi Þjónustumiðstöðvar. Umsækjandi þarf
að vera með hreint sakavottorð og skila því inn þegar þess er óskað.
Konur, jafnt sem karlar, eru hvattar til að sækja um starfið.
Umsóknareyðublöð fyrir starfið skal nálgast á heimasíðu Grindavíkurbæjar:
www.grindavik.is/eydublod (smella á Umsókn um starf).
Senda skal umsóknir til Sigmars B. Árnasonar byggingafulltrúa á
bygg@grindavik.is, eða skila í afgreiðslu Grindavíkurbæjar Víkurbraut 62,
eða senda á póstfangið: Grindavíkurbær. „Starfsmaður í þjónustu-
miðstöð" Víkurbraut 62, 240 Grindavík.
Umsóknarfrestur er til og með 14. mars nk.
Nánari upplýsingar veitir byggingafulltrúi í síma 420 1109.
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Í landi Grindavíkur er hluti Auðlinda-
garðsins. Samfélags sem hefur byggst
upp í grennd við orkuver HS Orku í
Svartsengi og á Reykjanesi. Auðlinda-
garðurinn skapar fjölda fjölbreyttra starfa
og hefur vaxið ört á síðustu misserum. Al-
bert Albertsson, hugmyndasmiður HS
Orku, segir okkur frá hugsuninni á bak
við Auðlindagarð HS Orku og næstu
skrefum.

Albert var fyrst spurður að því hvað er Auðlinda-
gaður og hver er hugmyndin á bak við Auðlinda-
garðinn?
„Í kringum orkuver HS Orku í Svartsengi og

á Reykjanesi hefur byggst upp fjölbreytt starf-
semi sem nýtir afurðir, auðlindastrauma, frá
orkuverunum. Starfsemin hefur fengið nafnið
Auðlindagarður, en þar má meðal annars finna
Bláa lónið, snyrtivöruframleiðendur, líftækni-
fyrirtæki og fiskeldi.

Hugsunin og skilgreiningin á bak við
Auðlindagarð HS Orku á sér liðlega tuttugu ára
sögu og er meðal annars sótt í líferni indíána
Norður-Ameríku og kröpp kjör íslenskra fjöl-
skyldna á fyrri hluta nítjándu aldar. Í Auðlinda-
garðinum er unnið eftir kjörorðinu „Samfélag
án sóunar“. Í því felst að nýta beri allar þær
auðlindir sem streyma inn og út úr garðinum
til fullnustu og á sem ábyrgastan hátt.
Með Auðlindagarðinum viljum við vekja fólk

til umhugsunar um þær verðmætu auðlindir
sem við eigum og okkur er treyst fyrir og tryg-
gja að þær endist kynslóð fram af kynslóð. Að
okkar mati rímar þetta vel við auðlindastefnu
Grindavíkur. Fjölnýting jarðhitaauðlinda sem
sveitarfélagið býr yfir kemur til með að skapa
grundvöll að fjölbreyttu atvinnulífi og gefa
sveitarfélaginu aukið sóknarfæri til atvin-
nuþróunar. Auðlindagarðurinn stuðlar að fjöl-

nýtingu í næsta nágrenni við orkuvinnsluna
sem leiðir af sér að verðmætasköpunin verður
til innan sveitafélagsins.“
Hver er sérstaða Auðlindagarðsins?

„Auðlindagarðurinn okkar er sá eini í
heiminum, sem við þekkjum til, sem hefur
byggst upp í kringum jarðvarma. Þar gefur
hver háhitahola marga tekjustrauma, sem
myndast við sölu rafmagns, hitaveituvatns,
jarðhitavökva, grunnvatns, gufu og koltví-
sýrings, svo eitthvað sé nefnt. Einnig fást tekjur
af afleiddri starfsemi svo sem hótelrekstri,
ráðstefnum og fræðsluferðamennsku. Þessi
upptalning er ekki tæmandi á nokkurn hátt og
mun væntanlega bætast á listann á næstu árum,
sem er verðugt, ögrandi og spennandi
verkefni.“
Hvaða starfsemi er í Auðlindagarðinum?
„Starfsemi Auðlindagarðsins er afar fjölbreytt.

Í Svartsengi er Bláa lónið stór hluti starf-
seminnar, en baðsvæðið, lækningalindin og
vöruframleiðsla þeirra er samofin orku-
vinnslunni. Carbon Recycling International er
einnig með starfsemi þar og nýtir koltvísýring

(CO2) frá orkuverinu til framleiðslu á metanóli
(tréspritti) til íblöndunar í eldsneyti. Þá ber að
nefna ORF Líftækni sem framleiða prótein
sem notað er til líf- og læknisfræðirannsókna
sem og framleiðslu á snyrtivörum. Við teljum
líka hótelrekstur, ferðamannaiðnaðinn og allt
það þekkingarsamfélag sem þrífst á svæðinu
sem hluta af Auðlindagarðinum.
Það sama hefur gerst í kringum virkjunina á

Reykjanesi. Þar hafa fyrirtæki komið sér fyrir,
nýtt sér afurðir jarðhitavinnslunnar og þannig
skapað Auðlindagarð. Háþrýstigufa er nýtt til
þurrkunnar á fiski, Stolt Sea Farm nýtir volgan
hreinan kælisjó (35°C) frá eimsvölum virkjun-
arinnar til eldis á hitabeltisfiski og þar fram eftir
götunum. Möguleikarnir á þessum svæðum eru
hvergi nærri tæmdir og áhuginn er mikill.“

Hvað starfa margir í Auðlindagarðinum?
„Síðastliðinn vetur fengum við GAMMA

ráðgjöf til að gera úttekt á hagrænum áhrifum
Auðlindagarðsins. Þessi úttekt leiddi í ljós að
störf inna Auðlindagarðsins eru um 600 en þar
að auki má rekja fjölda afleiddra starfa til starf-
seminnar. Þetta er áhugavert í því samhengi að
einungis 35 starfmenn starfa við orkuvinnsluna
sjálfa. Störf innan garðsins eru mjög fjölbreytt
og krefjast oft sérþekkingar s.s. háskóla-, iðn-
eða framreiðslumenntun. Hátt menntunar- og
þjónustustig skilar sér í því að meðallaun í
Auðlindagarðinum eru hærri en almennt á
Reykjanesskaga og á landinu öllu.“
Hver eru næstu skref hjá HS Orku?
„Við erum að horfa til þess að auka fram-

leiðslugetu fyrirtækisins. Þar erum við annars
vegar að horfa til stækkunar á Orkuverinu á
Reykjanesi og einnig til Eldvarpa, auk annarra
verkefna. Eldvörp eru mjög spennandi kostur
þar sem við höfum lagt mikla áherslu á að stíga
varlega til jarðar og reyna að taka mið af öllum
sjónarmiðum. Öllum ferlum hefur verið fylgt í
þaula og það er mikið kappsmál fyrir fyrirtækið
að ef af verður að rask verði sem minnst og
orkuvinnslan og umhverfið fari vel saman.
Orkuver HS Orku sýna að þetta er vel
mögulegt,“ sagði Albert að lokum.

Svartsengi. Mynd: Oddgeir Karlsson.

Auðlindagarður í
Grindavík og nágrenni

Albert Guðmundsson, aðstoðar-
forstjóri HS Orku og hugmynda-

smiður um auðlindagarð.
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Myndalistakonan Helga Kristjánsdóttir
hefur verið útnefnd bæjarlistamaður
Grindavíkur 2016 en þetta er í annað sinn
sem þessi nafnbót er veitt. Helga er fædd
og uppalin í Grindavík en þrátt fyrir að
hafa alltaf haft mikinn áhuga á listsköpun
þá lá leið hennar ekki beint í málaralist-
ina, en hún tók sér ýmislegt fyrir hendur
áður en málverkin urðu hennar aðalstarf.
Helga er fædd árið 1961 og uppalinn hér í

Grindavík. Margir Grindavíkingar hafa eflaust
farið í klippingu til Helgu en hún starfaði sem
hárgreiðslukona í ein 17 ár og er raunar með
kennsluréttindi í faginu. Þar áður starfaði hún
í nokkur ár sem sjúkraliði. Hún hóf nám í
myndlist árið 1995 í Myndlistarskóla Kópavogs
en árið 2002 má segja að ferill hennar sem list-
málara hafi loks hafist fyrir alvöru þegar hún
flutti til Barcelona og lærði þar málaralistina í

Escola Masssana centre d'Art Disseney.
Síðan hún útskrifaðist frá Barcelona hefur

Helga helgað sig málaralistinni en hún hefur
komið sér vel fyrir á vinnustofu sinni við
Vörðusund 1. Þar er frábær aðstaða, hvort sem
það er fyrir sýningar, námskeið og auðvitað
vinnu. Þar hanga verk eftir Helgu á veggjum,
mörg hver afar stór og glæsileg, en hún heldur
reglulega sýningar á vinnustofunni og þá eru
gestir alltaf velkomnir.
Helga hefur í gegnum tíðina haldið nokkur

námskeið á vinnustofu sinni og hefur hún tekið

á móti erlendum listmálurum sem dveljast þá í
Grindavík til lengri eða skemmri tíma, mála,
halda námskeið og sýningar. Þegar þessi grein
var unnin var hinn úkraínski Serhiy Savchenko
væntanlegur til Grindavíkur daginn eftir. Ser-
hiy hefur komið reglulega til Grindavíkur um
árabil og myndað góð tengsl við Grindavík,
Grindvíkinga og raunar fólk um allt land. Í
fyrra fór Helga með 14 konur á námskeið hjá
honum í Slóvenínu þar sem unnið var með
grafík og í kjölfarið var henni boðið að koma
og sýna á sýningunni International Art Sym-
posium, en þetta var 22. árið sem sýningin er
haldin og þátttakendur voru frá 16 mismunandi
löndum.
Þeir sem hafa fylgst með ferli Helgu hafa veitt

því eftirtekt hvernig stíllinn hennar hefur
þróast og breyst en Helga segir sjálf að það sé
vegna þess að hún sé alltaf að læra nýjar
aðferðir og hún er óhrædd við að prufa sig
áfram. Hún sækir innblásturinn í myndirnar
sínar mest í náttúruna í kringum Grindavík,
sem og náttúruöflin. Á vinnustofu hennar tók
á móti blaðamanni gríðarstór hundur sem var
þó ljúfur sem lamb, Rómeó að nafni. Helga
segist fara mikið í göngur með Rómeó og fær
þá mikinn innblástur úr umhverfinu, en hún
segir bæði landslagið og veðrið í Grindavík vera
endalausar uppsprettur hugmynda.
Helga segir það mikinn heiður að vera valinn

bæjarlistamaður Grindavíkur og er mjög
þakklát fyrir þann áhuga sem bæjarbúar hafa
sýnt verkum hennar. Aðspurð um hvað sé svo
framundan hjá henni segist Helga alltaf vera
með nokkur verk í vinnslu, af ýmsum stærðum
og gerðum. Hún málar helst alla daga. Helga
hefur verið að vinna svolítið með grafík undan-
farið og næsta skref er að eignast eigin grafík-
pressu. Helga hefur nýlokið sýningu í Domus
Medica og var einnig með sýningu á Ljósanótt
í Reykjanesbæ sem var mjög vel sótt. Næsta
skipulagða sýning verður svo á Dýrfirðinga-
dögum á Þingeyri í sumar.
Helga verður með opið hús á vinnustofu sinni

við Vörðusund 1 seinni helgina í Menningar-
viku, þ.e. föstudag og laugardag.

Óhrædd að
prófa mig
áfram
- segir Helga Kristjánsdó.ir, Bæjarlistamaður Grindavíkur 2016



Bæjarstjórn Grindavíkurbræjar hefur
samþykkt reglur um samskipti leik-,
grunn- og tónlistarskóla í Grindavík við
trúar- og lífsskoðunarfélög. Reglur þessar
grundvallast á þeim viðmiðum sem fram
koma í tillögu starfshóps mennta- og
menningarmálaráðuneytisins, sem
skipaður var 4. október 2012. Biskups-
stofa, Heimili og skóli, Kennarasamband
Íslands, Samband íslenskra sveitarfélaga
og Siðmennt áttu fulltrúa í hópnum, auk
fulltrúa ráðuneytisins.
Reglurnar eru eftirfarandi:

1. Hlutverk skóla er m.a. að fræða nemendur
um ólík trúarbrögð og lífsskoðanir samkvæmt
gildandi aðalnámskrá og námsefni.

2. Trúar- og lífsskoðunarfélög stunda ekki
starfsemi sína innan veggja skóla bæjarins á
skólatíma. Þetta á við allar heimsóknir í lífs-
skoðunar- og trúarlegum tilgangi og dreifingu á
boðandi efni. Með boðandi efni er átt við hluti
sem gefnir eru eða notaðir sem hluti af
trúboði, það er tákngripir, fjölfölduð trúar- og
lífsskoðunarrit, bækur, hljóðrit, prentmyndir og
kvikmyndir.

3. Heimsóknir á helgi- og samkomustaði trúar-
og lífsskoðunarfélaga á skólatíma grunnskóla
skulu eiga sér stað undir handleiðslu kennara

sem liður í fræðslu um trú og lífsskoðanir,
samkvæmt gildandi lögum og aðalnámskrá. Þar
sem ekki er sérstaklega getið um vettvangs-
heimsóknir leikskólabarna á helgi- og sam-
komustaði trúar- og lífsskoðunarfélaga sem lið
í fræðslu um trú og lífsskoðanir í aðalnámskrá
leikskóla er eðlilegt að miða fjölda slíkra heim-
sókna við það sem fram kemur í aðalnámskrá
grunnskóla til að gæta samræmis milli
skólastiga.

4. Heimsóknir í kirkjur í tengslum við
stórhátíðir kristninnar telst hluti af fræðslu um
trúarhátíðir og menningarlega arfleifð
þjóðarinnar. Gæta þarf þess að foreldrar og
skólaráð séu upplýstir tímanlega um námstil-
högun, námsefni og vettvangsferðir.

5. Skólastjóri/kennari grunnskóla geta boðið
fulltrúum trúar- eða lífsskoðunarfélaga að
heimsækja kennslustundir í trúar-
bragðafræði/lífsleikni sem lið í fræðslu um trú
og lífsskoðanir samkvæmt gildandi aðal-
námsskrá og námsefni. Heimsóknin fer fram
undir handleiðslu kennara.

6. Forðast skal eftir fremsta megni að nemend-
ur og foreldrar séu settir í þá aðstöðu að þurfa
að gera grein fyrir lífsskoðunum sínum.

7. Skólayfirvöld beina því til trúar- og lífs-
skoðunarfélaga að þau skipuleggi fermingar-
fræðslu og barnastarf með það að leiðarljósi
að það trufli ekki lögbundið skólastarf um
skemmri eða lengri tíma.

8. Ef áfall verður í skólum er unnið samkvæmt
samþykktri áfallaáætlun viðkomandi skóla.

9. Um almenna kynningu eða auglýsingar á
starfsemi trúfélaga í skólum skulu gilda sömu
reglur og um kynningu annarra félagasamtaka.

Reglur um samskipti skólastofnana
við trúar- og lífsskoðunarfélög
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Metnaður Grindavíkurbæjar í félagslegri
heimaþjónustu stendur til þess að efla
þjónustu við fullorðið fólk sem á henni
þurfa að halda , hvort sem þarfirnar eru
til komnar vegna öldrunar, fötlunar eða
örorku, með það að leiðarljósi að auka
lífsgæði þess og gera því kleift að búa
lengur í heimahúsi.. Er kvöld- og helgar-
þjónusta einn liður í þeirrri þjónustu-
eflingu.
Samkvæmt almennri stefnumótun í

málefnum aldraðra og fatlaðra skal miða að
því að fullorðið fólk með sérþarfir geti búið
sem lengst á eigin heimili. Á eigin heimili er
betri aðstaða til samskipta við fjölskyldu og
vini sem skiptir miklu máli fyrir hinn
aldraða/fatlaða. Á heimavelli er hann
öruggur og þar ræður hann. Aðstæður allar
og umhverfi er kunnuglegt, allar minningar-
nar sem tengdar eru heimilinu og félagsleg
tengsl bæta tilfinningu fyrir öryggi og stjórn
á eigin lífi.
Markmið okkar sem vinnum með fullorðið

fólk með sérþarfir er að kanna hvernig bæta
megi aðstæður og styrkja félagsnet hins al-
draða/fatlaða svo að hann geti búið við sem

eðlilegastar aðstæður. Einnig er það hlutverk
okkar að samhæfa þá þjónustu sem þjón-
ustunotendur þarfnast, styðja þá og aðstand-
endur þeirra til að þjónustunotendur geti
búið sem lengst heima og koma á breyt-
ingum sem geta bætt lífsgæði þeirra, með
það fyrir augum að geta gripið inn í þegar
erfiðleikar, sem tengjast veikindum og
minnkandi getu, steðja að. Verkefni okkar er
meðal annars að tryggja undirstöður fyrir
velferð þjónustunotenda, aðstoða þegar
kreppir að og auka hæfni þjónustunotanda
til að takast á við erfiðleika sína og þær
aðstæður sem kunna að skapast í kjölfar
þeirra. Það er ljóst að mikilvægt er að mæta
þjónustunotanda þar sem hann er staddur og
hjálpa honum til sjálfshjálpar þegar það á
við.
Spennandi tímar eru framundan hjá okkur í

áframhaldandi skipulagningu og þróun í
þjónustu fyrir fullorðið fólk með sérþarfir.
Með því að innleiða kvöld- og helgar-
þjónustu verður þjónusta við fullorðin fólk
með sérþarfir betri en áður. Kvöld- og
helgarþjónusta er fyrir alla þá sem,
samkvæmt einstaklingsbundnu mati á þörf,

þurfa á félagslegri heimaþjónustu að halda
utan dagvinnutíma. Kvöld- og helgar-
þjónusta mun verða í formi innlits og
stuttrar viðveru og er miðuð að þeim hópi
sem stendur hve höllustum fæti félagslega.
Þegar þetta er í höfn verður þetta þjónustu-
form til fyrirmyndar og er ég full tilhlökk-
unar fyrir þessu verkefni.

Stefanía Jónsdóttir
forstöðumaður Heimaþjónustudeildar

Aukin þjónusta við eldri
borgara og fólk með sérþarfir
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Haldið í fundarsal bæjarstjórnar í fjögur skipti. Miðvikudaga
kl. 19:00-21:00 dagana 6. apríl, 13. apríl, 20. apríl og 27. apríl

Hvernig er hægt að:
• Koma í veg fyrir hegðunarerfiðleika?
• Hjálpa börnum að þróa með sér öryggi,

sjálfstæði og jákvæðni?
• Auka eigin styrkleika og færni í

foreldrahlutverkinu?
• Nota aga á jákvæðan og árangursríkan hátt?
• Kenna börnum æskilega hegðun?
• Takast á við venjuleg vandamál í uppeldi?
Leiðbeinendur:
Hanna Dorothéa Bizouerne skólasálfræðingur
og Sigurlína Jónasdóttir leikskólaráðgjafi og
sérkennari.

Þátttökugjald er kr. 3000
fyrir fjölskyldu
Innifalin eru námskeiðs-
gögn og Uppeldisbókin.

Upplýsingar og skráning:
ingamaria@grindavik.is

Uppeldi sem virkar
- færni til framtíðar

Foreldranámskeið vorið 2016 fyrir foreldra
0-7 ára barna í Grindavík



Listasmiðja fyrir börn
5 ára og eldri

Athygli er vakin á því að kl. 13:00-15:00
laugardaginn 19. mars verður Listasmiðja
fyrir börn í Hópsskóla undir yfirskriftinni
HEITT OG KALT. Miðað er við 5 ára og
eldri. Þátttakendur eru beðnir um að skrá
sig á netfangið halldorag@grindavik.is
í síðasta lagi miðvikudaginn 16. mars. Við
ætlum að vera skapandi og búa til listaverk
með myndlist, tónlist og ljósum.
Umsjónarmenn: Kristín E. Pálsdóttir,
Halldóra G. Sigtryggsdóttir, Rebekka Rós
Reynisdóttir, Ásrún Kristinsdóttir, og
fleiri.
Listasmiðjan var haldin í fyrsta sinn í
Menningarvikunni í 2014 á 40 ára kaup-
staðarafmæli bæjarins og tókst frábærlega
vel. Því var ákveðið að endurtaka leikinn í
fyrra og aftur í ár. Margar hendur vinna létt
verk og er það ósk aðstandenda að þeir
foreldrar sem hafa tök á, komi með börn-
unum í Listasmiðjuna og aðstoði, ef
kostur er.

Menningarvika er árlegur viðburður í
Grindavík, þar kemur saman fólk með áhuga
fyrir handverki, sköpun, listum og mat. Þessi
hátíð verður dagana 12.-20. mars n.k. Var
hátíðin fyrst sett á dagskrá vorið 2009 og
mæltist vel fyrir meðal Grindvíkinga. Henni
hefur vaxið fiskur um hrygg með fjölbreyttu
úrvali af námskeiðum fyrir fólk á öllum aldri
og listaviðburðum um allan bæ. Bærinn hefur
lagt sig fram um að bjóða unga fólkinu okkar
upp á skemmtileg námskeið, þar má nefna
námskeið í elektrónískri tónlistargerð,
myndasögu og ljósmyndun. Fjöldi annarra
námskeiða er í boði s.s silfursmíði, gler-
mósaík, textíl og viðhald gamalla húsa.
Fyrirtæki í Grindavík hafa verið duglega að
vera með menningarviðburði, sumir eru til
sýnis allt árið um kring eins og sýningin sem
Þorbjörn hf. setti upp í gluggum fyrirtækisins.
Þar má sjá skrifstofuna eins og hún var, einnig
hafa þeir sett upp sýningu á fiskvinnslu í glug-
gum Veiðafæraþjónustunnar. Bryggjan,
Salthúsið og Brúin hafa verið með menningar-
viðburðum allt árið um kring, þar hafa stigið á
stokk tónlistarfólk, rithöfundar og svo aðrir
sem hafa eitthvað skemmtilegt til málanna að

leggja.
Í gegnum tíðina hefur verið
hér öflugt menningarlíf
með stofnun á kvenfélags-,
leikfélags- og slysavarna-
deildar, þessi félög hafa
verið dugleg að halda fjöl-
breytta viðburði í Grindavík.
Eigum við margar skemmtilegar minningar
þeim að þakka s.s. tónlistar-, leiklistar- og
annarra skemmtanna.
Með stofnun handverkfélagsins Greipar hefur
listafólk bæjarins fengið tækifæri til að koma
saman og stunda list sína ásamt því að sjá
hvað aðrir eru að gera. Félagið hefur verið
duglegt að vera með sýningar á viðburðum á
vegum bæjarins, eins hefur fólki verið
velkomið að koma í kaffi og sjá hvað fer fram
í húsnæði þess að Skólavegi.
Minja og sögufélag var stofnað á haust-
mánuðum 2013 og hefur verið öflugt í að
safna munum, myndum og varðveita
menningu okkur, félagið er með aðstöðu á
efri hæðinni í Kvennó og er opið á
miðvikudagskvöldum frá kl 20-22. Þar er hægt
að skoða muni sem félagið hefur verið að

safna en meðal þeirra eru sýningarvélar sem
voru notaðar í Kvennó og Festi á sínum tíma,
félagið á orðið yfir þúsund muni og enn fleiri
myndir sem þeir eru með til sýnis á Facebook-
síðu sinni. Félagið festi kaup á einni af elstu
sjóverbúðum á Suðurnesjum með aðstoð
fyrirtækja í Grindavík og takmarkið að gera
það upp í upprunalegt horf og vera með
sýningu á þeim munum sem félagið á.
Grindavík er í þriðja sæti af 19 stærstu sveitar-
félögum landsins í könnun Gallups þegar
kemur að ánægju með menningarmál. 73%
aðspurðra eru ánægðir eða mjög ánægðir með
hvernig sveitarfélagið sinnir menningar-
málum. Við megum vera stolt af okkar fólki
sem leggur sig fram um að varðveita
menningararfleið okkar með viðburðum á
borð við Sjóarann síkáta og Menningarvikuna
sem er með mjög fjölbreyttu sniði í ár.
Grindvíkingar verum dugleg að mæta á
námskeið, sýningar og viðburði vikunnar og
bjóðum ættingjum og vinum að njóta hennar
með okkur.

Þórunn Alda Gylfadóttir
Formaður frístunda- og

menningarnefndar

Varðveitum menningararfleifðina

MENNING
er mannsins gaman

12.-20. mars 2016

Menningarvika Grindavíkur er nú haldin í
áttunda sinn og hefur dagskráin líklega
aldrei verið fjölbreyttari. Formleg setning
hátíðarinnar verður í Grindavíkurkirkju
laugardaginn 12. mars kl. 17:00. Að þessu
sinni er lögð mikil áhersla á handverk í
sem víðasta skilningi þess orðs og verður
m.a. handverksmarkaður í Gjánni sunnu-
daginn 13. mars og er áhuginn slíkur að
biðlisti er að komast inn.
Sem fyrr er uppistaðan í Menningarvikunni

framlag heimafólks auk þess sem fjöldi lands-
þekktra tónlistarmanna, listamanna og

skemmtikrafta heimsækja Grindavík. Menning-
arvikunni hefur verið vel tekið undanfarin ár.
Allir leggjast á eitt við að bjóða upp á fjöl-
breytta og skemmtilega dagskrá. Tónleikar,
skemmtanir, frásagnir, sýningar og uppákomur
út um allan bæ.
Grindvíkingar eru hvattir til þess að nýta sér

tækifærið og fjölmenna á menningar-
viðburðina.

Menningarvikan er skipulögð af Þorsteini
Gunnarssyni, sviðsstjóra frístunda- og menn-
ingarsviðs.

MMeennnniinnggaarrvviikkaa
haldin í áttunda sinn
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Sæmd er hverri þjóð að eiga sægarpa enn,
ekki var að spauga með þá Útnesjamenn.
Söngvaskáld á Suðurnesjum er tón-
leikaröð sem vakið hefur verðskuldaða
athygli og verða haldnir tónleikar til
heiðurs Sigvalda Kaldalóns í Grindavíkur-
kirkju sunnudaginn 13. mars kl. 17:00.
Miðaverð er 1.500 kr. og selt við inn-
ganginn. 
Sigvaldi Kaldalóns færði okkur hið þekkta lag

Suðurnesjamenn en hann starfaði sem héraðs-
læknir Keflavíkur og bjó um 16 ára skeið í
Grindavík. Eftir hann liggur fjöldi tónsmíða
sem flestir þekkja og má þar nefna Hamraborg-
in, Á sprengisandi og Ísland ögrum skorið.
Elmar Þór Hauksson og Arnór B. Vilbergsson
færa okkur þessi þekktu íslensku sönglög og
Dagný Gísladóttir segir frá árunum á Suður-
nesjum.

Tónleikarnir eru liður í tónleikaröðinni
Söngvaskáld á Suðurnesjum en markmið þeirra
er að kynna ríka tónlistarhefð og söngvaskáld
af  Suðurnesjum.
Sigvaldi Kaldalóns (Stefánsson) (13. janúar

1881 - 23. júlí 1946) var íslenskt tónskáld og
læknir. Eitt þekktasta lag hans er Ísland ögrum
skorið.
Sigvaldi nam læknisfræði við Læknaskólann í

Reykjavík og hélt að því loknu í framhaldsnám
til Kaupmannahafnar. Þar kynnti hann sér dan-
ska og erlenda tónlist. Í Kaupmannahöfn
kynntist hann einnig verðandi eiginkonu sinni,
Karen Margrethe Mengel Thomsen. Þegar
heim kom fékk hann veitingu fyrir læknishéraði

við Inn-Djúpið og bústað á Ármúla í
Nauteyrarhreppi nálægt Kaldalóni. Hann
hreifst mjög af  náttúrunni þar í kring og tók
síðar upp ættarnafnið Kaldalóns. Frostavet-
urinn mikla 1917-18 veiktist Sigvaldi af  tauga-
veiki og náði sér aldrei almennilega eftir það.
Hann dvaldist á Vífilstaðahæli og fór síðan utan
til Kaupmannahafnar á heilsuhæli. Þegar
honum hafði batnað sótti hann um Flatey-
jarhérað og var veitt það. Þar samdi hann lagið
við ljóð Eggerts Ólafssonar, Ísland ögrum
skorið og þar söng Eggert Stefánsson óperu-

söngvari, bróðir hans það fyrst opinberlega.
Þar var hann þar til hann fluttist í Kefla-
víkurhéraðið. Sigvaldi var læknir við héraðs-
læknisembættið í Keflavík árin 1929-45,
búsettur í Grindavík.
Sigvaldi Kaldalóns var yfirleitt mjög hógvær í

garð laga sinna en um Ísland ögrum skorið,
sem er eitt þekktasta lag hans, sagði hann þó
að það ætti eftir að verða þjóðsöngur Íslands.
Minnisvarði um Sigvalda er við Kvennó en Sig-
valdi bjó og starfaði í Grindavík í 16 ár frá 1929
til 1945.

Sæmd er hverri þjóð
að eiga sægarpa enn
- Tónleikar í Grindavíkurkirkju
til heiðurs Sigvalda Kaldalóns.

Guðni Már Henningsson útvarpsmaður
á  Rás 2 undanfarin 22 ár verður með
málverkasýningu á Salthúsinu í Menn-
ingarvikunni. Guðni Már leitar í tón-
listina í verkum sínum enda hefur hann
stjórnað fjöldamörgum tónlistarþáttum í
útvarpinu. Hvert málverk ber nafn eins
af  uppáhaldslögum hans erlendum.
Áður hefur Guðni Már sýnt á eftirtöldum
stöðum:
Bókasafn Hveragerðis apríl 2014 (sam-
sýning með Mariu Ylfu Lebedeva)
NLFÍ Hveragerði júni 2014 (samsýning
með Mariu Ylfu Lebedeva)
Gallerí Hvítá ágúst 2014 (samsýning
með Mariu Ylfu Lebedeva)
Langaholt Snæfellsnesi október  2014
(samsýning með Mariu Ylfu Lebedeva)
Von og Bjargir Reykjavík mars 2015.
Ljósanótt Reykjanesbæ 2015

Menningarhúsið Bjarg Dalvík október
2015
Hornið Reykjavík desember 2015

Nú er röðin komin að Grindavík.
Sýningin verður opnuð 5. mars kl.16.00
og mun hljómsveitin KLASSART spila
við opnunina. Opið verður svo alla 
Menningarvikuna á opnunartíma
Salthússins.
Nafn sýningarinnar; Pen in my heart er
sótt í texta Rolling Stones, It´s only rock
and roll (but I like it).
Guðni Már stefnir á að sýna í öllum
bæjunum á Reykjanesi en sjálfur er hann
búsettur í Vogum á Vatnsleysuströnd.
Grindvíkingar eru hvattir til þess að
skoða þessa skemmtilegu sýningu hjá
útvarpsmanninum geðþekka.

Guðni Már útvarpsmaður með
málverkasýningu á Salthúsinu
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„Við eigum samleið - Lögin sem allir
elska“ er yfirskrift tónleika sem söng-
vararnir góðkunnu Sigga Beinteins,
Jogvan og Guðrún Gunnars verða með í
Grindavíkurkirkju föstudaginn 18. mars
n.k. kl. 20:00. Tónleikarnir hafa fyllt hafa
Salinn í Kópavogi fimm sinnum og seldist
upp á skömmum tíma á þá alla.
Á tónleikunum er létt og afslöppouð stemn-

ing, því ekki aðeins syngja þau lögin sem allir
þekkja og elska, heldur segja þau skemmtilegar
sögur úr bransanum og síðast en ekki síst gera
þau stólpa grín hvert að öðru.

Hérna eru á ferðinni einstaklega ljúfir og
skemmtilegir tónleikar með gömlu góðu lög-
unum. Á dagskránni eru meðal annars lögin
Heyr mína bæn, Ég er komin heim, Til eru fræ,
Kata rokkar, Ég veit þú kemur, Dagný ásamt
fleiri perlum úr íslenskri dægurlagasögu. Þetta
eru tónleikar sem enginn tónlistarunnandi ætti
að láta fram hjá sér fara. Með þeim á píanó
leikur snillingurinn Karl Olgeirsson.
Fyrir tveimur árum byrjuðu þau Jogvan H

ansen, Sigga Beinteins og Guðrún Gunnars-
dóttir að syngja saman gömlu góðu lögin sem

þau heyrðu í útvarpinu í æsku.  Það er að segja
Sigga og Guðrún, því Jogvan ólst upp í
Færeyjum og hefur því verið að upplifa flest
þessara laga í fyrsta skipti.  En engu að síður
náðu þau öll þrjú svona ljómandi vel saman í
flutningi þessara gömlu dægurlaga, að þau hafa
ekki stoppað síðan.
„Viðtökurnar hafa verið svo ótrúlega góðar

að það hefur selst upp í hvert einasta skipti í
Salnum. Það er alveg greinilegt að fólk vill
heyra þessar perlur og þær eru sjaldan fluttar
live, við þrjú hreinlega elskum að syngja þetta
efni,” segir Sigga.
Jogvan segir að hann sé búinn að taka ástfóstri

við þessi lög, hann sé líka gömul sál og líki vel
að syngja gamla standarda.  „Ég á td ekki orð
yfir hversu fallegt lag Dagný er eftir Sigfús

Halldórsson, þetta er bara eitthvað fallegasta
lag sem ég hef  heyrt og ég er strax farin að spá
í að gefa það út á færeysku". 
Jogvan tekur svo fram hlæjandi að ástæðan
fyrir því að hann var tekinn með í hópinn sé
sennilega sú að ná meðalaldri sönghópsins
aðeins niður, og við þessi orð taka þau öll þrjú
bakföll úr hlátri.
„Við gerum stólpagrín að okkur sjálfum bæði

á sviði og utan sviðs, “ segir Guðrún.  
„Ég held að það sem hafi gert þessa tónleika

svona vinsæla er léttleikinn sem svífur yfir, við
segjum sögurnar á bak við lögin í bland við
sögur af  okkur sjálfum og höfum svo innilega
gaman að hvert öðru”.

Miðaverðið er 4.500 kr. og selt við inn-
ganginn.

Norræna félagið í Grindavík, sem var
endurvakið í fyrra, tekur þátt í Menn-
ingarvikunni annað árið í röð með því að
skipuleggja danskan dag í Kvikunni
sunnudaginn 20. mars kl. 16:00.
Dagskráin er í tilefni Norræna dagsins á
Íslandi. Að þessu sinni verður kynning á
danskri menningu og tónlist. Danska
leik- og söngkonan og skemmtikraft-
urinn Charlotte Böving ásamt
undirleikaranum Pálma Sigurhjartarsyni 

skemmta gestum með söng og gríni sem
þau fluttu fyrir Jóakim prins og Maríu
prinsessu í Norræna húsinu í fyrra og
sló í gegn. Rósa Signý Baldursdóttir
kennari segir frá möguleikum í 
dönskum lýðháskólum en hún hefur sótt
námskeið í skóla á Skals og í Ry á Jót-
landi.  Þá verður kynning á Danmörku
og hvað nágrannar okkar hafa upp á að
bjóða. Aðgangur ókeypis og allir
velkomnir!  

Charlotte Böving og Rósa á
dönskum degi í Kvikunni

Sigga Beinteins, Jogvan og Guðrún Gunn-
ars flytja gömlu perlurnar sem allir elska

Charlotte ásamt Ingvari Sigurðssyni leikara en
þau léku aðalhlutverkin í myndinni Hross í oss
sem vakti mikla athygli.

Halldór Ingi
sýnir í Kvikunni
Halldór Ingi Emilson verður með mál-
verkasýningu í Kvikunni í Menningar-
vikunni en hann er búsettur í Grindavík.
Halldór Ingi er 33ja ára og stundaði myndlista-
nám við Myndlistadeild Fjölbrautarskólans í
Breiðholti og lauk stútentsprófi þaðan. Stund-
aði síðan nám í listfræði við. Háskóla Íslands
árið 2005-6. Halldór hefur teiknað og málað
frá barnsaldri. Verk hans eru gjarnan innblásin
af  íslenskri náttúru. Kemur víða fram næmni
hans á stórkostlega liti náttúrunnar og samspil
skugga og ljóss. Hann málar gjarnan myndir
sínar á staðnum. Stillir upp trönunum og málar
þær fyrirmyndir sem hann heillast af  í nát-
túrunni. Halldór hefur líka stundað nám í tón-
list við Tónlistaskóla FÍH og er eins og
tónlistin komi oft fram í blæbrigðum mynd-
anna. Halldór hefur haldið einkasýningu í
Reykjavík. Sýningin verður opin á opnunartíma
Kvikunnar, 12. og 13. mars og 19. og 20. mars.
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Grindvíkingar og Vestmannaeyingar hafa
ávallt tengst sterkum böndum enda 
myndarleg sjávarútvegspláss, öflugir
íþróttabæir og menningin blómstrar á
báðum stöðum.  Í Menningarvikunni
fáum við góða heimsókn frá Vestman-
naeyjum þegar sönghópurinn Blítt og létt
mætir og verður með Eyjakvöld á Salthús-
inu laugardaginn 12. mars næstkomandi. 
Þar verða leikin Eyjalög og textum varpað á

skjá fyrir almenning til að syngja með. Eyjalög-
in eru dýrmætur menningararfur sem halda
verður á lofti til framtíðar. 

Sönghópurinn Blítt og létt var Bæjarlista-
maður Vestmanneyja 2015. Hópinn skipa
valinkunnir Vestmannaeyingar eins Finnur á
nikkunni, Óli í Laufási, Simmi og Unnur í
Viking, Diddi í Logum, Biggi Nielsen, Davíð í
Tölvun, Grímur kokkur, Páll Viðar, Tóti í Dans
á Rósum og Helgi Tórshamar. Fjölmargir aðrir
valinkunnir einstaklingar hafa síðan leikið og
sungið með hópnum og aldrei að vita nema
Grindvíkingar verði þar á meðal.

Hópurinn hefur staðið fyrir svokölluðum
Eyjakvöldum mánaðarlega í nokkur ár.  Ávallt
hefur verið húsfyllir. Að sögn Davíðs
Guðmundssonar, eins af  forsprökkum Blítt og
létts, myndast ávallt góð stemmning. Allir geta
sungið með því textinn er á skjánum og því
getur hver og einn sungið með sínu nefi. Inn á
milli eru sagðar skemmtilegar Eyjasögur sem
tengjast lögunum á einn eða annan hátt.
Sönghópurinn hefur slegið í gegn undanfarin

ár og spilað í Hörpunni, í ráðherraveislu og
fleiri opinberum stöðum.  Eyjalögin, t.d perlur
þeirra Oddgeirs Kristjánssonar og Ása í bæ eru
dýrmætur menningararfur sem Eyjamenn eru
duglegir að halda ál ofti. Blítt og létt hefur lagt
sín lóð á vogarskálarnar til að svo megi verða.
Færeyingar hafa fengið að njóta ljúfra tóna
hópsins og í náinni framtíð stendur til að halda
vestur um heim og kynna Eyjalögin þar.
Miðaverð er 2.500 og er selt við innganginn.

Það verður stór stund fyrir brottflutta
Grindvíkinginn Rúnar Þór Þórðarson frá
Bræðratungu þegar hann opnar
málverkasýningu í Menningarvikunni í
Framsóknarhúsinu. Rúnar Þór, sem
verður 65 ára í ár, opnar þá sýna fyrstu
einkasýningu en hann hefur áður tekið
þátt í þremur samsýningum.

„Það er smá kvíði í manni en það verður
gaman að sjá hvernig tekið verður á móti brott-
fluttum Grindvíkingi,“ segir Rúnar Þór og hlær.
Hann sýnir aðallega myndir af  bátum og frá
landslagi í Grindavík, hann málar bæði á striga
og krossviðsplötur.
„Mér var hent út af  vinnumarkaðinum og

byrjaði að fikta við þetta fyrir fimm árum eða
svo. Í tvö ár var ég hjá Hlutverkasetrinu og þar
var myndlistakona sem var að kenna og sótti

ég tíma hjá henni í tvö ár. Við vorum fjögur
sem stofnuðum svo saman myndlistaklúbb,
leigðum okkur sal og þar höfum við málað frá
tíu til þrjú einhverja daga í viku. Klúbburinn er
enn starfandi,“ segir Rúnar Þór.
Römm er sú  taug og um leið og hann tók

pensilinn í hönd leitaði hugurinn strax á
heimaslóðir í Grindavík með viðfangsefni. 
„Ég er uppalinn í Grindavík, stundaði sjóinn

og var í slorinu. Um leið og ég fór að mála
komu æskuslóðirnar strax fram. Ég á fullt af
skyldfólki í Grindavík og því verður gaman að
koma þangað og halda sína fyrstu
einkasýningu,“ sagði Rúnar Þór.
Sýningin verður opin frá laugardeginum 12.

mars til föstudagsins 19. mars í Framsókn-
arhúsinu við Víkurbraut.

Blí5 og lé5 hópurinn frá Eyjum 
með gömlu og góðu Eyjalögin

Rúnar Þór frá Bræðratungu
með sína fyrstu einkasýningu

Það er alltaf  líf  og fjör þegar Blítt og létt hópurinn flytur Eyjalögin.



HHAANNDDVVEERRKKSSHHÁÁTÍÐ  Í  GJÁNNI
sunnudaginn 13. mars frá kl. 13:00-18:00. 

Um 30 aðilar frá Grindavík og víðar sýna og selja 
fjölbreytt handverk. Kaffi og meðlæti á staðnum. 

Á meðal sýnenda:
Árdís Sigmundsdóttir Skartgripir úr hrauni.
Rannveig Víglundsdóttir Svuntur o.fl.
Maríanna Ástmarsdóttir Treflar
Sigríður Birna Matthíasdóttir Húfur
Rósa Signý Baldursdóttir Ýmis konar textíll
Petra Rós Ólafsdóttir Ýmiskonar handverk, skrautskrift
Dijana Una Jankovic Kertastjakar og hálsmen
Ingibjörg Jakobsdóttir Slaufur
Gallery Spuni Handverk
Víking Sjávarfang Matvara
Emil Sæmar og Alda Snæbj. Glermunir
Finnbogi U Gunnlaugsson Pennar og trélist
Magnea Herborg Björnsdóttir Perlutré og rósir
JóGu-Jóhanna Ólafsdóttir Barnaföt, taubleyjur, taudömubindi
Sigurður Þorleifsson Skartgripir
Þorgerður Kjartanadóttir Skartgripir

Hildur Símonardóttir Skarpgripir
Unnur Karlsdóttir Skermar, ljós og lampar
JK-Design-skart Handunnir skartgripir
Zilfra Silfurskartgripir
Aníka Rós - tara.is  Sokkabuxur og leggings
Inga Hanna Dagbjartsdóttir Barnafatnaður
Júlía Guðrún Björnsdóttir Skartgripir
Scent of Iceland Handunnin ilmkerti úr sojavaxi. 
Kusk og Befit Fatnaður, fylgihlutir úr íslenskri ull 
Óli prik Húfur merkt á staðnum
B & G Studio Vegglímmiðar
Sól - Hönnun Kvenfatn., kjólar, leggings, slár
gunnhann design Textílvörur og skartgripir
Fínindi Skart, kertatjakar, kerti 
Vegglímmiðar og merkingar Vegglímmiðar og skreytingar
Allt merkilegt Merktar vörur

Gjáin er staðsett í nýju íþróttamiðstöðinni, Austurvegi 1-3.



HANDVERKSHHÁÁTTÍÍÐÐ  ÍÍ  GGJJÁÁNNNNII
sunnudaginn 13. mars frá kl. 13:00-18:00. 

Um 30 aðilar frá Grindavík og víðar sýna og selja 
fjölbreytt handverk. Kaffi og meðlæti á staðnum. 

Á meðal sýnenda:
Árdís Sigmundsdóttir Skartgripir úr hrauni.
Rannveig Víglundsdóttir Svuntur o.fl.
Maríanna Ástmarsdóttir Treflar
Sigríður Birna Matthíasdóttir Húfur
Rósa Signý Baldursdóttir Ýmis konar textíll
Petra Rós Ólafsdóttir Ýmiskonar handverk, skrautskrift
Dijana Una Jankovic Kertastjakar og hálsmen
Ingibjörg Jakobsdóttir Slaufur
Gallery Spuni Handverk
Víking Sjávarfang Matvara
Emil Sæmar og Alda Snæbj. Glermunir
Finnbogi U Gunnlaugsson Pennar og trélist
Magnea Herborg Björnsdóttir Perlutré og rósir
JóGu-Jóhanna Ólafsdóttir Barnaföt, taubleyjur, taudömubindi
Sigurður Þorleifsson Skartgripir
Þorgerður Kjartanadóttir Skartgripir

Hildur Símonardóttir Skarpgripir
Unnur Karlsdóttir Skermar, ljós og lampar
JK-Design-skart Handunnir skartgripir
Zilfra Silfurskartgripir
Aníka Rós - tara.is  Sokkabuxur og leggings
Inga Hanna Dagbjartsdóttir Barnafatnaður
Júlía Guðrún Björnsdóttir Skartgripir
Scent of Iceland Handunnin ilmkerti úr sojavaxi. 
Kusk og Befit Fatnaður, fylgihlutir úr íslenskri ull 
Óli prik Húfur merkt á staðnum
B & G Studio Vegglímmiðar
Sól - Hönnun Kvenfatn., kjólar, leggings, slár
gunnhann design Textílvörur og skartgripir
Fínindi Skart, kertatjakar, kerti 
Vegglímmiðar og merkingar Vegglímmiðar og skreytingar
Allt merkilegt Merktar vörur

Gjáin er staðsett í nýju íþróttamiðstöðinni, Austurvegi 1-3.
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Föstudagur 11. mars
Kl. 12:00 Salthúsið. Guðni Már Henningsson útvarps-
maður á Rás 2 með málverkasýningu. Sýningin ber heitið
Pen in my heart og er sótt í texta Rolling Stones, It´s only rock
and roll (but I like it).  Hvert málverk ber nafn eins af uppáhald-
slögum hans erlendum.
Northern Light Inn. Málverkasýning Gunnellu. Guðrún Elín
Ólafsdóttir sýnir verk sín en hún sækir efni mynda sinna í
íslenska náttúru og sögu, þar sem íslenska bóndakonan skipar
aðalhlutverkið.
Kl. 13:30 Verslunarmiðstöðin. Heilsuleikskólinn Krókur, Leik-
skólinn Laut og nemendur í 4.
bekk Grunnskóla Grindavíkur
opna sýningar á verkum 
nemenda í göngum verslun-
armiðstöðvarinnar á 1. og
2.hæð.
Krókur: Sýningin Það vex sem
að er hlúð í stigagangi og á 2.
hæð. Á sýningunni má sjá
margskonar handverk og
sameiginlegt málverk sem börnin
unnu með Helgu Kristjánsdóttur bæjarlistamanni Grindavíkur.
Einnig verður á sýningunni eitt samvinnuverk sem gestir og
gangandi taka þátt í að skapa og hugleiða í senn á meðan
sýningin stendur yfir (sjá nánar í frétt á bls. 24).
Laut: „ Grindavík með okkar augum. Elstu börn leikskólans,
Stjörnuhópur, fer í gönguferð um Grindavik. Hvert barn tekur
eina mynd að eigin vali og nefnir sína mynd.
Grunnskólinn: Nemendur í 4. bekk sýna sjálfsmyndir, verkefni
sem þau hafa unnið í samvinnu myndmenntar  og textíls.
Boðið verður upp á veitingar við opnunina. 
Kl. 18:00 Kútmagakvöld Lionsklúbbs Grindavíkur í 
íþróttahúsinu. Húsið opnar kl. 18:00 með sjávarútvegs-
sýningu. Borðhald byrjar kl. 20:00. Veislustjóri: Guðni Ágústs-
son. Grínari kvöldsins: Ari Eldjárn. Tónlistaratriði: The
Backstabbing Beatles og fleiri. Á boðstólum verður allt það
besta sem til er í sjávarfangi. Aðgöngumiðar eru seldir í
Skeljungi að Seljabót 1. 
Kl. 19:30 Konukvöld kvennakörfuboltans haldið í Eldborg.
Sala aðgöngumiða í Palóma. Landsliðskokkarnir frá Bláa Lón-
inu töfra fram dýrindis máltíð. Tískusýning í litríkum 
sumarfatnaði frá Palómu. Happdrætti. 

Laugardagur 12. mars
(Safnahelgi á Suðurnesjum
Kl. 11:00-17:00 Kvikan. Safnahelgi á Suðurnesjum. Í tilefni
Safnahelgar á Suðurnesjum er ókeypis á öll söfn, þar á meðal
Kvikuna. Allir velkomnir á opnunartíma.   
Efri hæð: Halldór Ingi Emilsson sem búsettur er í Grinda-
vík með málverkasýningu. Halldór stundaði myndlistanám
við Myndlistadeild Fjölbrautarskólans í Breiðholti og lauk 
stútentsprófi þaðan. Stundaði síðan nám í listfræði við Háskóla
Íslands árið 2005-6. Halldór hefur teiknað og málað frá barns-
aldri. Verk hans eru gjarnan innblásin af íslenskri náttúru.  

Northern Light Inn.
Málverkasýning Gunnellu.
Guðrún Elín Ólafsdóttir sýnir
verk sín en hún sækir efni
mynda sinna í íslenska 
náttúru og sögu, þar sem
íslenska bóndakonan skipar
aðalhlutverkið.
Kl. 11:00-16:00 Bókasafnið í Iðu, Ásabraut 2. Málverkasýn-
ing. 
Fannar Þór Bergsson leirlistamaður og eigandi „Leira meira“,
verður með sýningu á fígúrum sem hann hefur leirað og 
tengjast þær allar teiknimyndum á einn eða annan hátt. 
Popplistamaðurinn Hjalti Parelíus verður með sýningu á 
myndum sínum og verða einhverjar þeirra til sölu ef fólk hefur
áhuga á að næla sér í verk eftir einn af okkar áhugaverðustu
samtíma listamönnum.
Kl. 12:00-20:00 Framsóknarhúsið. Grindvíkingurinn Rúnar
Þór Þórðarson með málverkasýningu en hann sýnir aðal-
lega myndir af bátum og frá landslagi í Grindavík, hann málar
bæði á striga og krossviðsplötur. Þetta er fyrsta einkasýning
hans en áður hefur hann tekið þátt í samsýningum.
Kl. 12:00 Salthúsið. Guðni Már Henningsson útvarps-
maður á Rás 2 með málverkasýningu. Sýningin ber heitið
Pen in my heart og er sótt í texta Rolling Stones, It´s only rock
and roll (but I like it).  Hvert málverk ber nafn eins af uppá-
haldslögum hans erlendum.
Kl. 13:00-17:00 Verslunarmiðstöðin. Heilsuleikskólinn
Krókur, Leikskólinn Laut og Grunnskóli Grindavíkur sýna verk
nemenda sinna.
Kl. 13:00-17:00 Handverksfélagið Greip með sýningu á út-
skurði og málverkum í aðstöðu sinni að Skólabraut 8-10
(gömlu slökkvistöðinni) í nýjum sal. Allir velkomnir. 
Kl. 13:00-17:00 Verslunarmiðstöðin, 2. hæð (gamla
bókasafnið). Yfirlitssýning á málverkum í eigu Grinda-
víkurbæjar. Andrea Ævarsdóttir forstöðumaður bókasafnsins
hefur tekið saman helstu málverk í eigu bæjarins sem koma úr
ýmsum áttum og eru bæði eftir landsþekkta listamenn og lista-
menn heima í héraði. Á meðal málara má nefna Gunnlaug
Scheving, Jón Gunnarsson, Garðar Jökulsson, Einar Lár,
Sossu, Sigurð Hallmarsson, Bjarna Jónsson, Kjartan Guðjóns-
son, Hring Jóhannesson, Höllu Har., Sigríði Rósinkrans o.fl.

Kl. 14:00-17:00 Myndlistasýning í Verkalýðshúsinu, Víkur-
braut 46. Samsýning grindvískra málara. Anna María Reynis-
dóttir, Berta Grétarsdóttir, Lóa Sigurðardóttir, Sólveig Óladóttir
og Þóra Loftsdóttir sýna verk sín sem þær hafa málað undan-
farin misseri.



Kl. 14:00-16:00 Opið hús í Grindavíkurkirkju. 
14:00-14:30 og 15:00-15:30 StarWars og Harry Potter í kirkjunni
- Óvæntar hliðar orgelsins
Bjartur Logi Guðnason organisti kynnir orgelið fyrir gestum og
spilar skemmtileg og óvænt tóndæmi.
Kynning á Kirkjunni og starfsemi hennar, í  boði er að tendra
bænaljós, kaffi á könnunni  allir velkomnir , stórir sem smáir.
Kynning á kyrðarbæn (centering prayer): Vantar þig dýpri frið
inn í líf þitt? Vantar þig meiri gleði og umburðarlyndi eða ein-
beitingu? Þá getur kyrrðarbænin hjálpað þér. Hér er á ferð bæ-
naaðferð sem færir manneskjuna til núvitunadar, friðar og
jafnvægis auk fleirri jákvæðra þátta sem iðkendur kynnast hver
og einn. Þetta er kristileg íhugun þ.e. hugleiðslubæn. Þessi bæn
í þögn er farvegur friðar og blessunar þeim sem hana iðka. Við
göngum til bænarinnar með þann einlæga og eina ásetning að
opna, hvíla og þyggja. www.kristinihugun.is
Kynning á 12 spor – andlegt ferðalag: Vinir í bata er hópur fólks
(karla og kvenna), sem tileinka sér Tólf sporin sem lífstíl. Við
höfum verið á okkar Andlega ferðalagi með öðru fólki og hvert
með öðru og falið Guði að vera leiðsögumaðurinn. Við höfum
fundið að vinna okkar í Tólf sporunum hefur leitt lækningu og
bata inn í líf okkar og verið okkur andleg vakning. Þess vegna
langar okkur til þess að þú fáir líka að reyna bata og eitthvað
nýtt og gott inn í þitt líf og þínar aðstæður. Upplifirðu stjórnleysi í
lífi þínu og að þú ráðir ekki alltaf við aðstæður?
Hefurðu einhvern tíman velt því fyrir þér að þig langaði til
og/eða þú þyrftir á því að halda að skoða lífið þitt - hvert þú
stefnir - hverjar tilfinningar þínar eru og hvernig þú getur bætt
samskipti þín við annað fólk?  Veistu að Tólf sporin eru kjörið
verkfæri til þess arna. Við erum mörg sem getum vitnað um það
af eigin reynslu. http://www.viniribata.is/

Kl. 17:00 Formleg setning Menningarviku í 
Grindavíkurkirkju.
- Ávarp formanns bæjarráðs og formanns frístunda- og 
menningarnefndar. 
- Barnakór Grindavíkur frá c.a 1978-1981 flytur gömul lög og ný.
- Barnakór Grindavíkur 2016
- Star Wars og Harry Potter
- Nemendur úr Tónlistarskóla Grindavíkur leika.
- Útnefning Bæjarlistamanns Grindavíkur. Eftir setninguna er
gestum boðið í safnaðarheimilið í veitingar. 

18:00 Bílabíó. Minja- og sögufélagið með ljósmyndasýningu á
gafli fisverkunarfyrirtækisins Þróttar á horni Ægisgötu og Ver-
brautar, beint á móti sýningarglugga Þorbjarnar hf. Myndasýn-
ingin mun rúlla á gaflinum frá kl. 18 og fram í birtingu. Blanda af
eldri og nýrri myndum.

Kl. 20:00 Tónlistar-
skólinn (Ásabraut). 
Óp-hópurinn mun 
flytja fallega tónlist á
Galatónleikum í sal
tónlistarskóla 
Grindavíkur, Ásabraut
2. Antonía Hevesí kynnir
atriðin á skemmtilegan og lifandi hátt eins og henni einni er
lagið. Kaffi og konfekt verður á boðstólnum. Óp-hópurinn hefur
starfað síðan 2009 og hefur haldið yfir 40 tónleika sem og sett
upp fjölda sýninga frá upphafi. Söngvarar Óp-hópsins eru Egill
Árni Pálsson, Bylgja Dís Gunnarsdóttir, Hörn Hrafnsdóttir og
Rósa-lind Gísladóttir, píanóleikari er Antonía Hevesí. Aðgangs-
eyrir er aðeins 2.000 og athugið að ekki verður posi á staðnum.

Kl. 21:00 Salthúsið. Blítt og létt hópurinn frá Vestmanna-
eyjum flytur öll bestu Eyjalögin í þjóðhátíðarstíl. Þar verður
vakin upp þessi einstaka Eyjastemning og sönggleði sem
sönghópurinn BLÍTT OG LÉTT hefur leitt í Eyjum og víðar 
undanfarin misseri. Ávallt hefur verið fullt út úr dyrum á þessum
kvöldum. Eyjalögin fallegu eru í aðalhlutverki, textum varpað á
vegg svo allir geta sungið með. Verð: 2.500 krónur. Miðar seldir
við hurðina. Hvetjum fólk til að mæta tímanlega.

Sunnudagur 13. mars 
Safnahelgi á Suðurnesjum
Kl. 11:00 Grindavíkurkirkja. Æskulýðsmessa. Barnakór 
Grindavíkur syngur. Börn og unglingar  taka þátt í messunni.
Allir velkomnir 
Kl. 11:00-17:00 Safnahelgi á Suðurnesjum. Í tilefni Safna-
helgar á Suðurnesjum er ókeypis á öll söfn, þar á meðal
Kvikuna. Allir velkomnir
á opnunartíma. 
Efri hæð: Halldór Ingi
Emilsson sem búsett-
ur er í Grindavík með
málverkasýningu.
Halldór stundaði 
myndlistanám við 
Myndlistadeild Fjöl-
brautarskólans í
Breiðholti og lauk 
stútentsprófi þaðan. 
Stundaði síðan nám í listfræði við Háskóla Íslands árið 2005-6.
Halldór hefur teiknað og málað frá barnsaldri. Verk hans eru
gjarnan innblásin af íslenskri náttúru.   
Northern Light Inn. Málverkasýning Gunnellu. Guðrún Elín
Ólafsdóttir sýnir verk sín en hún sækir efni mynda sinna í 
íslenska náttúru og sögu, þar sem íslenska bóndakonan skipar
aðalhlutverkið.
Kl. 12:00-20:00 Framsóknarhúsið. Grindvíkingurinn Rúnar
Þór Þórðarson með málverkasýningu en hann sýnir aðallega
myndir af bátum og frá landslagi í Grindavík, hann málar bæði á
striga og krossviðsplötur. Þetta er fyrsta einkasýning hans en
áður hefur hann tekið þátt í samsýningum. 

Kl. 13:00-18:00 Handverkshátíð í Gjánni (nýja samkomu-
salnum í íþróttamiðstöðinni). Rúmlega 30 handverksaðilar,
bæði frá Grindavík og víða að, sýna og selja handverk í
fremstu röð. Þar má nefna skartgripi, svuntur, trefla, ýmsar 
prjónavörur, húfur, textíl, skrautskrift, kertastjaka, hálsmen, 
slaufur, glermuni, penna, perlutré, barnafatnað, ilmkerti, 
íslenska ull, kjóla, vegglímmiða og margt fleira. Ókeypis
aðgangur. Kaffi og kökur fyrir gangandi og gesti. Missið ekki af
þessu einstaka tækifæri.



Kl. 13:00-16:00 Bókasafnið í Iðu, Ásabraut 2. Málverkasýn-
ing. Fannar Þór Bergsson leirlistamaður og eigandi Leira
meira, verður með sýningu á fígúrum sem hann hefur leirað og
tengjast þær allar teiknimyndum á einn eða annan hátt. Popp-
listamaðurinn Hjalti Parelíus verður með sýningu á myndum
sínum og verða einhverjar þeirra til sölu ef fólk hefur áhuga á
að næla sér í verk eftir einn af okkar áhugaverðustu samtíma
listamönnum.
Kl. 13:00-17:00 Verslunarmiðstöðin. Heilsuleikskólinn
Krókur, Leikskólinn Laut og Grunnskóli Grindavíkur sýna verk
nemenda sinna. 
Kl. 13:00-17:00 Handverksfélagið Greip með sýningu á út-
skurði og málverkum í aðstöðu sinni að Skólabraut 8-10
(gömlu slökkvistöðinni) í nýjum sal. Allir velkomnir. 
Kl. 13:00-17:00 Verslunarmiðstöðin, 2. hæð (gamla
bókasafnið). Yfirlitssýning á málverkum í eigu Grindavíkur-
bæjar. Á meðal málara má nefna Gunnlaug Scheving, Jón
Gunnarsson, Garðar Jökulsson, Einar Lár, Sossu, Sigurð 
Hallmarsson, Bjarna Jónsson, Kjartan Guðjónsson, Hring 
Jóhannesson, Höllu Har., Sigríði Rósinkrans o.fl. 
Kl. 13:00-17:00 Myndlistasýning í Verkalýðshúsinu, Víkur-
braut 46. Samsýning grindvískra málara. Anna María Reynis-
dóttir, Berta Grétarsdóttir, Lóa
Sigurðardóttir, Sólveig Óladóttir og
Þóra Loftsdóttir sýna verk sín sem
þær hafa málað undanfarin 
misseri.
Kl. 13:00 Salthúsið. Guðni Már
Henningsson útvarpsmaður á
Rás 2 með málverkasýningu.
Sýningin ber heitið Pen in my heart
og er sótt í texta Rolling Stones,
It´s only rock and roll (but I like it).
Hvert málverk ber nafn eins af 
uppáhaldslögum hans erlendum.

Kl. 17:00 Grindavíkurkirkja. Söngvaskáld á Suðurnesjum:
Sigvaldi Kaldalóns. Sigvaldi Kaldalóns færði okkur hið þekkta
lag Suðurnesjamenn en hann starfaði sem héraðslæknir 
Keflavíkur og bjó um 16 ára skeið í Grindavík. Eftir hann liggur
fjöldi tónsmíða sem flestir þekkja og má þar nefna Hamra-
borgin, Á Sprengisandi og Ísland ögrum skorið. Elmar Þór
Hauksson og Arnór B. Vilbergsson færa okkur þessi þekktu
íslensku sönglög og Dagný Gísladóttir segir frá árunum á
Suðurnesjum. Tónleikarnir eru liður í tónleikaröðinni 
Söngvaskáld á Suðurnesjum en markmið þeirra er að kynna
ríka tónlistarhefð og söngvaskáld af Suðurnesjum. 
Miðaverð er 1.500 kr. og selt við innganginn.

18:00 Bílabíó. Minja- og sögufélagið með ljósmyndasýningu á
gafli fisverkunarfyrirtækisins Þróttar á horni Ægisgötu og Ver-
brautar, beint á móti sýningarglugga Þorbjarnar hf. Mynda-
sýningin mun rúlla á gaflinum frá kl. 18 og fram í birtingu.
Blanda af eldri og nýrri myndum.
Kl. 18:00 Ljóðakvöld á Geo hótel. Allt milli hafs og himins.
Félagar úr Ritlistarhópi Kópavogs lesa úr verkum sínum en
þessi hópur hefur víða
komið við og vakið
athygli. Höfundarnir
eru: Anna Karin
Júlíussen, Eyþór Rafn
Gissurarson, Hrafn
Andrés Harðarson,
Margrét Jóelsdóttir og
Sigríður Helga 
Sverrisdóttir.

Mánudagur 14. mars
Kl. 08:00 Morgunsöngur í Hópsskóla. Hvetjum gesti og 
gangandi til að líta við og syngja með. 
Kl. 10:00-18:00 Bókasafnið í Iðu, Ásabraut 2. Málverkasýn-
ing. Fannar Þór Bergsson leirlistamaður
og eigandi „Leira meira“, verður með
sýningu á fígúrum sem hann hefur
leirað og tengjast þær allar teiknimynd-
um á einn eða annan hátt. Popplista-
maðurinn Hjalti Parelíus verður með
sýningu á myndum sínum og verða
einhverjar þeirra til sölu ef fólk hefur
áhuga á að næla sér í verk eftir einn af okkar áhugaverðustu
samtíma listamönnum.
Northern Light Inn. Málverkasýning Gunnellu. Guðrún Elín
Ólafsdóttir sýnir verk sín en hún sækir efni mynda sinna í 
íslenska náttúru og sögu, þar sem íslenska bóndakonan skipar
aðalhlutverkið.
Kl. 10:00-18:00 Verslunarmiðstöðin. Heilsuleikskólinn
Krókur, Leikskólinn Laut og Grunnskóli Grindavíkur sýna verk
nemenda sinna.
Kl. 10:00-16:00 Verslunarmiðstöðin, 2. hæð (gamla
bókasafnið). Yfirlitssýning á málverkum í eigu Grindavíkur-
bæjar. Á meðal málara má nefna Gunnlaug Scheving, Jón
Gunnarsson, Garðar Jökulsson, Einar Lár, Sossu, Sigurð 
Hallmarsson, Bjarna Jónsson, Kjartan Guðjónsson, Hring
Jóhannesson, Höllu Har., Sigríði Rósinkrans o.fl.
Kl. 13:00-16:00 Myndlistasýning í Verkalýðshúsinu, Víkur-
braut 46. Samsýning grindvískra málara. Anna María Reynis-
dóttir, Berta Grétarsdóttir, Lóa Sigurðardóttir, Sólveig Óladóttir
og Þóra Loftsdóttir sýna
verk sín sem þær hafa
málað undanfarin 
misseri.
Kl. 13:30-14:30 
Miðgarður. Minja- og
sögufélagið sýnir við-
tal við Jón á Skála
sem birtist á ÍNN.
Þættirnir eru fjórir.
Kl. 14:00-16:00 Hand-
verksfélagið Greip
með sýningu á út-
skurði og málverkum í
aðstöðu sinni að
Skólabraut 8-10 (gömlu slökkvistöðinni) í nýjum sal. Allir
velkomnir. 
Kl. 14:00-17:00 Bókasafnið. Námskeið og innsýn í mynda-
sögugerð. Jean Posocco með innsýn í myndasögugerð
fyrir 10 ára og eldri. Þátttaka er ókeypis, ekki þarf að skrá
sig heldur mæta á bókasafnið. Jean hefur kennt mynda-
sögugerð á eigin vegum og í Myndlistaskóla Reykjavíkur. Hann
er einn af hvatamönnum myndasöguútgáfu á Íslandi í dag og
er maðurinn á bakvið Frosk Útgáfu sem nýlega tók upp þráðinn
á útgáfu Viggó Viðutan sem og sögunum um Ástrík og Steinrík.
Jean er franskur en hefur búið á landinu í nær 30 ár og fer
námskeiðið fram á íslensku.
Kl. 17:00-22:00 Framsóknarhúsið. Grindvíkingurinn Rúnar
Þór Þórðarson með málverkasýningu en hann sýnir aðal-
lega myndir af bátum og frá landslagi í Grindavík, hann málar
bæði á striga og
krossviðsplötur. Þetta
er fyrsta einkasýning
hans en áður hefur
hann tekið þátt í
samsýningum. 
Kl. 17:30-18:15
Tónlistarskólinn í
Iðu: Kaffi-
húsaskemmtun.
Nemendur og 
kennarar tónlist-ar-
skólans stíga á stokk
og flytja fjölbreytt lög
fyrir gesti og 
gangandi. Allir
velkomnir.



18:00 Bílabíó. Minja- og sögufélagið með ljósmyndasýningu á
gafli fisverkunarfyrirtækisins Þróttar á horni Ægisgötu og Ver-
brautar, beint á móti sýningarglugga Þorbjarnar hf. Mynda-
sýningin mun rúlla á gaflinum frá kl. 18 og fram í birtingu.
Blanda og eldri og nýrri myndum.
Kl. 16:00 og 21:00. Félagsmiðstöðin Þruman. Sjálf-
styrkinganámskeið fyrir ungmenni. Hvað vil ég gera? Hvað
finnst mér skemmti-
legt? Hvernig get ég
orðið besta útgáfan af
sjálfum/ri mér? Sjálf-
styrkingarnámskeið
fyrir 7 til 10. bekkinga
haldið í
grunnskólanum. Á
námskeiðinu verður
farið í  markmiðaset-
ningu,  skoðað
hvernig læra má af
mistökum, hvað það
þýðir að njóta augna-
bliksins  og  við skyggnumst líka inn í  framtíðardrauma okkar.
Tímasetning: Strákar eru frá kl. 16.00 til 18.30. Stelpur eru frá
kl. 18.30 til 21.00. Kennari er Sólveig Guðmundsdóttir leikkona
og leiklistarkennari. Hún hefur unnið áður með hópum af börn-
um og unglingum, bæði í Grindavík og víða um land. Hún er
hluti af leikhópunum GRAL.   Aðgangur er ókeypis. Skráning á
námskeiðið hjá Jóhanni Árna í Þrumunni.
Kl. 19:00-22:00. Félagsmiðstöðin Þruman. Námskeið í elek-
strónískri tónlistargerð fyrir nemendur frá 8. bekk og til 18
ára aldurs. Á námskeiðinu verður farið yfir helstu þætti tónlist-
arpródúseringu, þ.e.a.s hvernig á að búa til tónlist í tölvu með
tónlistarforritum eins og Ableton Live og Logic. Farið verður yfir
hvað pródúsentar gera og hvað þarf að kunna til þess að verða
pródúsent. Hvaða hljóðfæri og tæki ég nota til þess að gera tón-
list og hvaða möguleikar eru í boði í þessum geira. Námskeiðið
nýtist öllum sem hafa áhuga á tónlist (þá sérstaklega HipHop og
elektrónísk tónlist), tækni og hljóðblöndum.  Leiðbeinandi: Björn
Valur Pálsson,  The Los Angeles Recording School Aðgangur er
ókeypis. Skráning á námskeiðið er hjá Jóhanni Árna í Þru-
munni. 
19:00 Grindavíkurkirkja. Kyrrðarbæn  (Centering prayer).
Vantar þig dýpri frið inn í líf þitt? Vantar þig meiri gleði og um-
burðarlyndi eða einbeitingu? Þá getur kyrrðarbænin hjálpað þér.
Hér er á ferð bænaaðferð sem færir manneskjuna til núvitu-
nadar, friðar og jafnvægis auk fleirri jákvæðra þátta sem 
iðkendur kynnast hver og einn. Þetta er kristileg íhugun þ.e.
hugleiðslubæn. Þessi bæn í þögn er farvegur friðar og
blessunar þeim sem hana iðka. Við göngum til bænarinnar með
þann einlæga og eina ásetning að opna, hvíla og þiggja.
www.kristinihugun.is
Kl. 20:00 Gjáin. Félagsfundur hjá Kvenfélagi Grindavíkur.
Eigendur Skartsmiðjunnar með námskeið í skartgripagerð. Allir
velkomnir á fundinn.

Þriðjudagur 15. mars
Kl. 08:00 Morgunsöngur í Hópsskóla. Hvetjum gesti og 
gangandi til að líta við og syngja með. 
Kl. 10:00-12:00 Foreldramorgunn: Samvera foreldra með ung
börn í safnaðarheimilinu. Kaffi á könnunni og létt spjall,
leiksvæði fyrir börnin. Allir foreldrar og þeirra kríli velkomin.
Kl. 10:00-18:00 Bókasafnið í Iðu, Ásabraut 2. Málverkasýn-
ing. Fannar Þór Bergsson leirlistamaður og eigandi Leira meira,
verður með sýningu á fígúrum sem hann hefur leirað og 
tengjast þær allar teiknimyndum á einn eða annan hátt. Popplis-
tamaðurinn Hjalti Parelíus verður með sýningu á myndum
sínum og verða einhverjar þeirra til sölu ef fólk hefur áhuga á að
næla sér í verk eftir einn af okkar áhugaverðustu samtíma 
listamönnum.
Northern Light Inn. Málverkasýning Gunnellu. Guðrún Elín
Ólafsdóttir sýnir verk sín en hún sækir efni mynda sinna í 
íslenska náttúru og sögu, þar sem íslenska bóndakonan skipar
aðalhlutverkið.
Kl. 10:00-18:00 Verslunarmiðstöðin. Heilsuleikskólinn Krókur,
Leikskólinn Laut og Grunnskóli Grindavíkur sýna verk nemenda
sinna.

Kl. 10:00-16:00 Verslunarmiðstöðin, 2. hæð (gamla
bókasafnið). Yfirlitssýning á málverkum í eigu Grindavíkur-
bæjar. Á meðal málara má nefna Gunnlaug Scheving, Jón 
Gunnarsson, Garðar Jökulsson, Einar Lár, Sossu, Sigurð 
Hallmarsson, Bjarna Jónsson, Kjartan Guðjónsson, Hring
Jóhannesson, Höllu Har., Sigríði Rósinkrans o.fl.
Kl. 13:00-16:00 Myndlistasýning í Verkalýðshúsinu, Víkur-
braut 46. Samsýning grindvískra málara. Anna María Reynis-
dóttir, Berta Grétarsdóttir, Lóa Sigurðardóttir, Sólveig Óladóttir
og Þóra Loftsdóttir sýna verk sín sem þær hafa málað undan-
farin misseri.
Kl. 14:00-16:00 Handverksfélagið Greip með sýningu á út-
skurði og málverkum í aðstöðu sinni að Skólabraut 8-10
(gömlu slökkvistöðinni) í nýjum sal. Allir velkomnir. 

Kl. 14:00 Grunnskóli Grindavíkur. Árshátíðarleikrit elsta
stigs (nemendasýning). Sýndir verða söngleikirnir Prinsinn af
Tuvalu eftir Pálmar Örn Guðmundsson, leikstjóri Pálmar Örn
Guðmundsson og Leikhúsraunir eftir Erlu Rut Harðardóttur, leik-
stjóri er Kristín Gísladóttir. Þeim til aðstoðar eru kennararnir Ólöf
Daðey Pétursdóttir,  Halla Sveinsdóttir og Halldóra Guðbjörg
Sigtryggsdóttur, Jóhann Árni Ólafsson frístundaleiðbeinandi og
Harpa Pálsdóttir danskennari. Frá Tónlistarskólanum  koma þau
Rósalind Gísladóttir söngkennari sem æfir sönginn í Leikhús-
raunum og Arnór Sigurðarson slagverkskennari sem spilaði inn
allan undirleik. Um 50 nemendur koma að þessum tveimur
sýningum, 25 leikarar eru í Prinsinum af Tuvalu, 14 leikarar í
Leikhúsraunum og um 10 nemendur í viðbót sjá um ljós, hljóð
og búningahönnun.

Kl. 17:00-22:00 Framsóknarhúsið. Grindvíkingurinn Rúnar
Þór Þórðarson með málverkasýningu en hann sýnir aðallega
myndir af bátum og frá landslagi í Grindavík, hann málar bæði á
striga og krossviðsplötur. Þetta er fyrsta einkasýning hans en
áður hefur hann tekið þátt í samsýningum. 
18:00 Bílabíó. Minja- og sögufélagið með ljósmyndasýningu á
gafli fisverkunarfyrirtækisins Þróttar á horni Ægisgötu og Ver-
brautar, beint á móti sýningarglugga Þorbjarnar hf. Mynda-
sýningin mun rúlla á gaflinum frá kl. 18 og fram í birtingu.
Blanda og eldri og nýrri myndum.
Kl. 20:00 Kyrrðarbæn (centering prayer) í Grindavíkurkirkju.
Allir velkomnir.

Kl. 20:00 Strandminjar í hættu – lífróður – í Hópsskóla.
Minja- og sögufélagið boðar til ráðstefnu um málefni minja sem
eru í hættu vegna
ágangs sjávar eins og
Selatangar. Eyþór 
Eðvarðsson fjallar um
minjar við ströndina,
stöðu mála og hvað
hægt er að gera til að
takast á við þróunina.
Yfirskrift fyrirlesturins
heitir: Látum hendur
standa fram úr
ermum. Mikill fjöldi minja
um allt land er í stórhættu vegna sjávarrofs. Þær minjar sem
ekki síst eru í hættu eru minjar um sjávarútveg og sjósókn
Íslendinga frá landnámi og allt fram á 20. öld. Um er að ræða
gríðarlegt magn ómetnalegra menningarverðmæta sem eru nær
órannsökuð og munu að óbreyttu hverfa í sjóinn.
Einnig flytur Oddgeir Isaksení frá Minjastofnun erindi. Allir
velkomnir og hvetjum við sem flesta til að koma og fræðast um
alvarlega stöðu strandminja á Íslandi.  



Miðvikudagur 16. mars
Kl. 08:00 Morgunjóga í Hópsskóla. Hvetjum gesti og 
gangandi til að líta við og taka þátt.
Kl. 09:00-11:00 Maxímús Músíkúsarkemur í heimsókn í
Laut og Krók til að skemmta
leikskólabörnum landsins og
kynna fyrir þeim töfraheim
tónlistarinnar. Maxímús
Músíkús er án efa frægasta
tónlistarmús landsins og 
gefnar hafa verið út fjórar
bækur um Maxa þar sem
hann lendir í hinum ýmsu
tónlistarævintýrum. Kl. 9:15 á
Laut, kl. 10:15 á Króki. 
Kl. 10:00-18:00 Bókasafnið
í Iðu, Ásabraut 2.
Málverkasýning. Fannar Þór
Bergsson leirlistamaður og
eigandi Leira meira, verður
með sýningu á fígúrum sem
hann hefur leirað og tengjast
þær allar teiknimyndum á einn eða annan hátt. Popplista-
maðurinn Hjalti Parelíus verður með sýningu á myndum sínum
og verða einhverjar þeirra til sölu ef fólk hefur áhuga á að næla
sér í verk eftir einn af okkar áhugaverðustu samtíma lista-
mönnum.
Northern Light Inn. Málverkasýning Gunnellu. Guðrún Elín
Ólafsdóttir sýnir verk sín en hún sækir efni mynda sinna í 
íslenska náttúru og sögu, þar sem íslenska bóndakonan skipar
aðalhlutverkið.
Kl. 10:00-18:00 Verslunarmiðstöðin. Heilsuleikskólinn Krókur
og Leikskólinn Laut sýna verk nemenda sinna: Kl. 12:00 
Grindavíkurkirkja. Hádegissamvera- bæna og fyrirbænastund,
súpa og brauð, spjall og kaffi á eftir.  Allir velkomnir.
Kl. 13:00-17:00 Verslunarmiðstöðin, 2. hæð (gamla
bókasafnið). Yfirlitssýning á málverkum í eigu Grinda-
víkurbæjar. Á meðal málara má nefna Gunnlaug Scheving,
Jón Gunnarsson, Garðar Jökulsson, Einar Lár, Sossu, Sigurð
Hallmarsson, Bjarna Jónsson, Kjartan Guðjónsson, Hring
Jóhannesson, Höllu Har., Sigríði Rósinkrans o.fl.
Kl. 13:00-16:00 Myndlistasýning í Verkalýðshúsinu, Víkur-
braut 46. Samsýning grindvískra málara. Anna María Reynis-
dóttir, Berta Grétarsdóttir, Lóa Sigurðardóttir, Sólveig Óladóttir
og Þóra Loftsdóttir sýna verk sín sem þær hafa málað undan-
farin misseri.
Kl. 13:30 Miðgarður. Minja-
og sögufélagið stendur fyrir
myndbandssýningu á viðtali
sem Guðbergur Bergsson tók
við Völu á Skála sem náði
100 ára aldri.
Kl. 14:00-16:00 Handverks-
félagið Greip með sýningu
á útskurði og málverkum í
aðstöðu sinni að Skólabraut
8-10 (gömlu slökkvistöðinni) í
nýjum sal. Allir velkomnir. 
Kl. 17:00-22:00 Framsókn-
arhúsið. Grindvíkingurinn Rúnar Þór Þórðarson með
málverkasýningu en hann sýnir aðallega myndir af bátum og
frá landslagi í Grindavík, hann málar bæði á striga og
krossviðsplötur. Þetta er fyrsta einkasýning hans en áður hefur
hann tekið þátt í samsýningum. 
18:00 Bílabíó. Minja- og sögufélagið með ljósmyndasýningu á
gafli fisverkunarfyrirtækisins Þróttar á horni Ægisgötu og Ver-
brautar, beint á móti sýningarglugga Þorbjarnar hf. Mynda-
sýningin mun rúlla á gaflinum frá kl. 18 og fram í birtingu.
Blanda og eldri og nýrri myndum.
Gallery Spuna að Gerðavöllum 17 (handavinnuverslun í
Grindavík) býður upp á Gimbu námskeið. Leiðbeinandi er
Katrín Kristjánsdóttir  frá Borðeyri. Þetta verða eru 3 skipti alls;
16. og 30. mars og 6. apríl. ca 2 – 2.5 klst í senn. Fjöldi nem-
enda sem teknir eru inn 8 – 10.  Þátttaka skráist í Gallery
Spuna, sími 424 6500 eða á netfangið info@galleryspuni.is.
Verð pr. mann 18.500 kr. 

Kl. 18:00 – 21:00 Grænmeti – Salat – Krydd og kryddjurtir.
Örn Garðars matreiðslumeistari á Soho Catering heldur
námskeið í bragðmiklum grænmetisréttum, nemendur fá að
spreyta sig sjálfir og taka afraksturinn með sér heim. Björk
Sverrisdóttir heimilisfræðikennari verður til aðstoðar.
Námskeiðið verður haldið  í matreiðslustofu Grunnskóla 
Grindavíkur við Ásabraut. 20 manns komast á námskeiðið. 
Fyrstir koma - fyrstir fá. Skráning á bjorksv@hive.is (sendið
nafn og kennitölu). Verð: 5.500 kr.  
Kl. 19:00-22:00 Ljósmyndanámskeið í félagsmiðstöðinni
Þrumunni. Ljósmyndanámskeið fyrir nemendur frá 8. bekk og
til 18 ára aldurs. Við setjum upp okkar eigið stúdíó og búum til
sögur með myndum. Leiðbeinendur: Eygló Gísladóttir ljós-
myndari og Móna Lea Óttarsdóttir listakona. Aðgangur er
ókeypis. Skráning á námskeiðið hjá Jóhanni Árna í Þrumunni. 
Kl. 19:00 Grindavíkurkirkja. Opin Kóræfing. Kór Grinda-
víkurkirkju  telur nú um 20 manns og flytur fjölbreytt verk.
Stjórnandi er Bjartur Logi Guðnason. Allir sem áhuga hafa á
kórsöng eða kórstörfum eru velkomnir í heimsókn til að fylgjast
með kórnum að störfum.
Kl. 20:00 Minja- og sögufélagið með opið hús á efri hæðinni
í Kvennó. Heitt á könnunni.

Kl. 20:00 Gjáin í íþróttmiðstöðinni. Grindavíkurkvöld
bókasafnsins. Tónlist, upplestur og gamanmál eins og Grind-
víkingum einum er lagið. Á meðal þeirra sem koma fram eru
Vísiskórinn, Agnar Steinarsson, Pálmar Örn Guðmundsson,
Arney Sigurbjörnsdóttir, feðginin Dagbjartur og Guðrún Lilja,
Tómas rafvirki og Guðjón Sveinsson og Sigurður Þ. Ingvason.
Kynnir: Andrea Ævarsdóttir, forstöðumaður bókasafnins.
Ókeypis aðgangur. Grindvíkingar hvattir til að mæta.

Kl. 20:00 Grunnskóli Grindavíkur. Árshátíðarleikrit elsta
stigs. BÆJARSÝNING. Sýndir verða söngleikirnir Prinsinn af
Tuvalu eftir Pálmar Örn Guðmundsson, leikstjóri Pálmar Örn
Guðmundsson og Leikhúsraunir eftir Erlu Rut Harðardóttur,
leikstjóri er Kristín Gísladóttir. Þeim til aðstoðar eru kennararnir
Ólöf Daðey Pétursdóttir,  Halla Sveinsdóttir og Halldóra 
Guðbjörg Sigtryggsdóttur,  Jóhann Árni Ólafsson frístunda-
leiðbeinandi og Harpa Pálsdóttir danskennari. Frá Tónlistar-
skólanum  koma þau Rósalind Gísladóttir söngkennari sem
æfir sönginn í Leikhúsraunum og Arnór Sigurðarson
slagverkskennari sem spilaði inn allan undirleik. Um 50 nem-
endur koma að þessum tveimur sýningum, 25 leikarar eru í
Prinsinum af Tuvalu, 14 leikarar í Leikhúsraunum og um 10 
nemendur í viðbót sjá um ljós, hljóð og búningahönnun.



Fimmtudagur 17. mars
Kl. 08:00 Morgunsöngur í Hópsskóla. Hvetjum gesti og 
gangandi til að líta við og syngja með. 
Kl. 10:00-18:00 Bókasafnið í Iðu, Ásabraut 2. Málverkasýn-
ing. Fannar Þór Bergsson leirlistamaður og eigandi Leira meira,
verður með sýningu á fígúrum sem hann hefur leirað og 
tengjast þær allar teiknimyndum á einn eða annan hátt. 
Popplistamaðurinn Hjalti Parelíus verður með sýningu á myn-
dum sínum og verða einhverjar þeirra til sölu ef fólk hefur áhuga
á að næla sér í verk eftir einn af okkar áhugaverðustu samtíma
listamönnum.
Kl. 10:00-18:00 Verslunarmiðstöðin. Heilsuleikskólinn Krókur
og Leikskólinn Laut sýna verk nemenda sinna. 
Kl. 10:00-16:00 Verslunarmiðstöðin, 2. hæð (gamla
bókasafnið). Yfirlitssýning á málverkum í eigu Grindavíkur-
bæjar. Á meðal málara má nefna Gunnlaug Scheving, Jón 
Gunnarsson, Garðar Jökulsson, Einar Lár, Sossu, Sigurð 
Hallmarsson, Bjarna Jónsson, Kjartan Guðjónsson, Hring
Jóhannesson, Höllu Har., Sigríði Rósinkrans o.fl.  
Northern Light Inn. Málverkasýning Gunnellu. Guðrún Elín
Ólafsdóttir sýnir verk sín en hún sækir efni mynda sinna í 
íslenska náttúru og sögu, þar sem íslenska bóndakonan skipar
aðalhlutverkið.
Kl. 13:00-16:00 Myndlistasýning í Verkalýðshúsinu, Víkur-
braut 46. Samsýning grindvískra málara. Anna María Reynis-
dóttir, Berta Grétarsdóttir, Lóa Sigurðardóttir, Sólveig Óladóttir
og Þóra Loftsdóttir sýna verk sín sem þær hafa málað undan-
farin misseri.
Kl. 14:00-17:00 Grindavíkurkirkja. Samvera eldri borgara kaffi,
spjall og spil.  Allir velkomnir,
Kl. 14:00-16:00 Handverksfélagið Greip með sýningu á út-
skurði og málverkum í aðstöðu sinni að Skólabraut 8-10 (gömlu
slökkvistöðinni) í nýjum sal. Allir velkomnir. 

Kl. 15:00-17:00 Bangsaskoðun á heilsugæslunni. Ertu 3-6
ára og átt slasaðan bangsa? Grindvíkingurinn Stefanía Ósk
Margeirsdóttir og fleiri hjúkrunarfræðinemar taka á móti börnum
á þessum aldri sem er velkomið að koma með veika og slasaða
bangsa. Markmið Bangsaspítalans er tvíþætt; bæði stuðla að
jákvæðu viðhorfi barna og trausti gagnvart heilbrigðisstarfsfólki,
heilbrigðisstofnunum og því starfi sem fer fram. 

Kl. 17:00-22:00 Framsóknarhúsið. Grindvíkingurinn Rúnar
Þór Þórðarson með málverkasýningu en hann sýnir aðallega
myndir af bátum og frá landslagi í Grindavík, hann málar bæði á
striga og krossviðsplötur. Þetta er fyrsta einkasýning hans en
áður hefur hann tekið þátt í samsýningum.  
18:00 Bílabíó. Minja- og sögufélagið með ljósmyndasýningu á
gafli fisverkunarfyrirtækisins Þróttar á horni Ægisgötu og Ver-
brautar, beint á móti sýningarglugga Þor-
bjarnar hf. Myndasýningin mun rúlla á
gaflinum frá kl. 18 og fram í birtingu.
Blanda og eldri og nýrri myndum.
Kl. 19:00-22:00 Námskeið í fata-
hönnun í félagsmiðstöðinni 
Þrumunni. Námskeið í fatahönnun fyrir
nemendur frá 8. bekk og til 18 ára 
aldurs. Kennarar: Sigríður Birna Matt-
híasdóttir, Studio Bercot, Paris & Ólöf
Helga Pálsdóttir, FIDM, Los Angeles.
Aðgangur er ókeypis. Skráning á
námskeiðið hjá Jóhanni Árna í Þrumunni. 

Opið til kl. 21:00 í
verslunar-
miðstöðinni. Lyfja,
Palóma og Betra hár
með ýmis tilboð í
gangi. Líf og fjör og
léttar veitingar. Heiðar
snyrtir verður á gang-
inum.

Kl. 20:00 Grunnskóli Grindavíkur. Árshátíðarleikrit elsta
stigs. BÆJARSÝNING. Sýndir verða söngleikirnir Prinsinn af
Tuvalu eftir Pálmar Örn Guðmundsson, leikstjóri Pálmar Örn
Guðmundsson og Leikhúsraunir eftir Erlu Rut Harðardóttur, leik-
stjóri er Kristín Gísladóttir. Þeim til aðstoðar eru kennararnir Ólöf
Daðey Pétursdóttir,  Halla Sveinsdóttir og Halldóra Guðbjörg
Sigtryggsdóttur,  Jóhann Árni Ólafsson frístundaleiðbeinandi og
Harpa Pálsdóttir danskennari.    Frá Tónlistarskólanum  koma
þau Rósalind Gísladóttir söngkennari sem æfir sönginn í
Leikhúsraunum og Arnór Sigurðarson slagverkskennari sem
spilaði inn allan undirleik. Um 50 nemendur koma að þessum
tveimur sýningum, 25 leikarar eru í Prinsinum af Tuvalu, 14
leikarar í Leikhúsraunum og um 10 nemendur í viðbót sjá um
ljós, hljóð og búningahönnun.

Föstudagur 18. mars
Kl. 08:00 Morgunsöngur í Hópsskóla. Hvetjum gesti og 
gangandi til að líta við og syngja með. 
Kl. 10:00-18:00 Bókasafnið í Iðu, Ásabraut 2. Málverkasýn-
ing. Fannar Þór Bergsson leirlistamaður og eigandi Leira meira,
verður með sýningu á fígúrum sem hann hefur leirað og 
tengjast þær allar teiknimyndum á einn eða annan hátt. 
Popplistamaðurinn Hjalti Parelíus verður með sýningu á 
myndum sínum og verða einhverjar þeirra til sölu ef fólk hefur
áhuga á að næla sér í verk eftir einn af okkar áhugaverðustu
samtíma listamönnum.
Kl. 10:00-18:00
Verslunar-
miðstöðin.
Heilsuleik-
skólinn Krókur,
Leikskólinn
Laut og
Grunnskóli
Grindavíkur
sýna verk 
nemenda sinna:
Kl. 10:00-16:00 Verslunarmiðstöðin, 2. hæð (gamla
bókasafnið). Yfirlitssýning á málverkum í eigu Grindavíkur-
bæjar. Á meðal málara má nefna Gunnlaug Scheving, Jón
Gunnarsson, Garðar Jökulsson, Einar Lár, Sossu, Sigurð 
Hallmarsson, Bjarna Jónsson, Kjartan Guðjónsson, Hring
Jóhannesson, Höllu Har., Sigríði Rósinkrans o.fl.
Northern Light Inn. Málverkasýning Gunnellu. Guðrún Elín
Ólafsdóttir sýnir verk sín en hún sækir efni mynda sinna í 
íslenska náttúru og sögu, þar sem íslenska bóndakonan skipar
aðalhlutverkið.
Kl. 13:00-16:00 Myndlistasýning í Verkalýðshúsinu, Víkur-
braut 46. Samsýning grindvískra málara. Anna María Reynis-
dóttir, Berta Grétarsdóttir, Lóa Sigurðardóttir, Sólveig Óladóttir
og Þóra Loftsdóttir sýna verk sín sem þær hafa málað undan-
farin misseri.



Kl. 13:00-18:00 Opið hús í vinnustofu Helgu Kristjáns-
dóttur listmálara og Bæjarlistamanns Grindavíkur 2016 að
Vörðusundi 1.
Kl. 14:00-16:00 Handverksfélagið Greip með sýningu á út-
skurði og málverkum í aðstöðu sinni að Skólabraut 8-10
(gömlu slökkvistöðinni) í nýjum sal. Allir velkomnir. 
Kl. 17:00-20:00 Framsóknarhúsið. Grindvíkingurinn Rúnar
Þór Þórðarson með málverkasýningu en hann sýnir aðal-
lega myndir af bátum og frá landslagi í Grindavík, hann málar
bæði á striga og krossviðsplötur. Þetta er fyrsta einkasýning
hans en áður hefur hann tekið þátt í samsýningum.  
18:00 Bílabíó. Minja- og sögufélagið með ljósmyndasýningu á
gafli fisverkunarfyrirtækisins Þróttar á horni Ægisgötu og Ver-
brautar, beint á móti sýningarglugga Þorbjarnar hf. Mynda-
sýningin mun rúlla á gaflinum frá kl. 18 og fram í birtingu.
Blanda og eldri og nýrri myndum.

Kl. 20:00 Grindavíkurkirkja. „Við eigum samleið – lögin
sem allir elska“ er yfirskrift tónleika sem söngvararnir
góðkunnu Sigga Beinteins, Jogvan og Guðrún Gunnars
verða með í Grindavíkurkirkju. Tónleikarnir hafa fyllt hafa
Salinn í Kópavogi fimm sinnum og seldist upp á skömmum
tíma á þá alla.   Á tónleikunum er létt og afslöppuð stemning,
því ekki aðeins syngja þau lögin sem allir þekkja og elska, 
heldur segja þau skemmtilegar sögur úr bransanum og síðast
en ekki síst gera þau stólpa grín hvert að öðru.  Hérna eru á
ferðinni einstaklega ljúfir og skemmtilegir tónleikar með gömlu
góðu lögunum. Á dagskránni eru meðal annars lögin: Heyr
mína bæn, Ég er komin heim, Til eru fræ, Kata rokkar, Ég veit
þú kemur, Dagný ásamt fleiri perlum úr íslenskri dægurlaga-
sögu. Þetta eru tónleikar sem enginn tónlistarunnandi ætti að
láta fram hjá sér fara. Með þeim á píanó leikur snillingurinn
Karl Olgeirsson. Miðaverð: 4.500 kr. Selt við innganginn.

Laugardagur 19. mars
Kl. 9:30-13:00 Tjaldsvæðishúsið. Námskeið í textílmennt.
Áhersla er lögð á að endurnýta efni, gamlar flíkur og útsaum
og búa til töskur og eða veski.  Skráning fer fram á netfanginu:
rosabaldursdottir@gmail.com eða í síma 699 8050.  Hámarks-
fjöldi er 8 manns. Verð: 2.000 kr fyrir námskeiðið.  Grunn-
efniskostnaður innifalinn.   Þátttakendur hvattir til að taka efni
með sér á námskeiðið til að vinna úr. Umsjón: Rósa Signý
Baldursdóttir, grunnskólakennari.
Kl. 10:00-12:00 Gjáin. Íbúaþing - Þjónusta við eldri 
borgara. Fundurinn er öllum opinn. Á fundinum verður fjallað
almennt um þjónustu við eldri borgara í sveitarfélaginu, hvað
vel er gert og hvað betur má fara.  Byggt verður á kynningum,
fyrirlestrum og umræðum.  
Kl. 11:00-17:00 Kvikan opin. Þrjár sýningar; Guðbergsstofa,
Jarðorka og Saltfisksýningin. 
Efri hæð: Halldór Ingi Emilsson sem búsettur er í Grindavík
með málverkasýningu. Halldór stundaði myndlistanám við
Myndlistadeild Fjölbrautarskólans í Breiðholti og lauk stútents-
prófi þaðan. Stundaði síðan nám í listfræði við Háskóla Ís-
lands árið 2005-6. Halldór hefur teiknað og málað frá
barnsaldri. Verkin eru gjarnan innblásin af íslenskri náttúru.  
Northern Light Inn. Málverkasýning Gunnellu. Guðrún Elín
Ólafsdóttir sýnir verk sín en hún sækir efni mynda sinna í
íslenska náttúru og sögu, þar sem íslenska bóndakonan
skipar aðalhlutverkið.
Kl. 13:00-17:00 Handverksfélagið Greip með sýningu á út-
skurði og málverkum í aðstöðu sinni að Skólabraut 8-10
(gömlu slökkvistöðinni) í nýjum sal. Allir velkomnir. 
Kl. 13:00-18:00 Opið hús í vinnustofu Helgu Kristjánsdót-
tur listmálara og Bæjarlistamanns Grindavíkur 2016 að
Vörðusundi 1.   

Kl. 13:00-15:00 Listasmiðja fyrir börn í Hópsskóla undir
yfirskriftinni HEITT og KALT. Verkefnið hentar vel börnum
frá  fimm ára og eldri. Þátttakendur eru beðnir um að skrá sig
á netfangið: halldorag@grindavik.is í síðasta lagi 16.mars. Við
ætlum að vera skapandi og búa til listaverk með myndlist,
tónlist og ljósum. Umsjónarmenn: Kristín E. Pálsdóttir,
Halldóra G. Sigtryggsdóttir, Rebekka Rós Reynisdóttir, Ásrún
Kristinsdóttir,  og fleiri.
Kl. 15:00-17:00
Salthúsið. Lista-
hópurinn Deeply Lost
Art Tales frumsýnir sitt
fyrsta video verk sem
fjallar um systur sem
vakna upp úr
veruleikafirrtri veröld
sinni og hvernig tvær
manneskjur geta
dregið ýmsa eiginlega
fram í hvor annarri.
Verkefnið er partur af stærri
bolta þar sem viðfangsefnið er einmitt það sama, gefðu mér
og ég gef þér. 

Kl. 15:00-21:00 Sundlaugarnótt í Grindavík. 
Ókeypis aðgangur.
- Kl. 15:00-16:00 Opið í lauginni. Kennsla í skriðsundi fyrir þá
sem vilja á vegum sunddeildar UMFG.
- Kl. 16:00-17:00 Félagar úr Kajakklúbbnum koma með 
kajaka og sýna hvernig árum og bát gefur fólki kost á að prófa
kajaka í sundlauginni. Straumbát, sjókæjak og kanó.
- Kl. 17:30-18:15 Hressileg dansspor og líkamsrækt í vatni
fyrir alla aldurshópa.  Aqua Zumba öðru nafni  Zumba sund-
laugarpartý gefur hressilegri líkamsþjálfum nýja merkingu.
Gusugangur, teygjur, snúningar, hróp, flaut, hlátur og köll
fylgja oft Aqua Zumba tímum. Kennari: Elísa Berglind,
þaulreyndur aqua zumba kennari.
- Kl. 18:30-20:00 Sundlaugardiskó fyrir unga fólkið. 
- Kl. 20:00 – 21:00 Róleg stemning. Tónlist og notaleg lýsing í
sundlauginni fyrir sundlaugargesti.

18:00 Bílabíó. Minja- og sögufélagið með ljósmyndasýningu á
gafli fisverkunarfyrirtækisins Þróttar á horni Ægisgötu og Ver-
brautar, beint á móti sýningarglugga Þorbjarnar hf. Mynda-
sýningin mun rúlla á gaflinum frá kl. 18 og fram í birtingu.
Blanda og eldri og nýrri myndum.



Kl. 20:00 Grindavíkurkirkja. Tónleikar.
Hópur öflugs tónlistarfólk, alls 13 
flytjendur sem flestir búa í, hafa búið í
eða tengjast Grindavík á einhvern hátt.
Þetta fólk kemur úr ólíkum áttum en á
það sameiginlegt að njóta þess að flytja
frábæra tónlist. Hópurinn ætlar að flytja
framsækið rokk (e. Progressive Rock),
sem átti sitt blómaskeið á áttunda
áratugnum. Flutt verða lög eftir
hljómsveitir á borð við Pink Floyd, Marill-
ion, Yes og Queen, í bland við nýrra efni.
Á meðal þeirra sem koma fram eru Tón-
listin er oft á tíðum krefjandi og óvenjuleg,
en lögin voru valin með því markmiði að hver sem er sem hefur
áhuga á tónlist geti haft gaman að. Flutt verða lög sem flestir
þekkja í bland við nokkrar „faldar perlur”. Lögin eru fjölbreytt og
hópur flytjenda eftir því. Hljómsveitarstjóri er Guðjón Sveins-
son. Þeir sem koma fram eru: Bergur Ingólfsson, Bjarni Halldór
Kristjánsson, Ellert Jóhannsson, Helgi Jónsson, Páll Jóhannes-
son, Sólný I. Pálsdóttir og Tómas Guðmundsson. Aðgangur
ókeypis. Sjá nánar frétt á bls. 25.

Sunnudagur 20. mars
Kl. 10:00-17:00 Kvikan opin. Þrjár sýningar;
Guðbergsstofa, Jarðorka og Saltfisksýningin. 
Efri hæð: Halldór Ingi Emilsson sem búsettur er í Grindavík
með málverkasýningu. Halldór stundaði myndlistanám við 
Myndlistadeild Fjölbrautarskólans í Breiðholti og lauk stú-
tentsprófi þaðan. Stundaði síðan nám í listfræði við Háskóla 
Íslands árið 2005-6. Halldór hefur teiknað og málað frá barn-
saldri. Verk hans eru gjarnan innblásin af Íslenskri náttúru.  
Northern Light Inn. Málverkasýning Gunnellu. Guðrún Elín
Ólafsdóttir sýnir verk sín en hún sækir efni mynda sinna í 
íslenska náttúru og sögu, þar sem íslenska bóndakonan skipar
aðalhlutverkið.
Kl. 11:00-12:00 Sunnudagaskóli Grindavíkurkirkju. 
Kl. 13:00-17:00 Handverksfélagið Greip með sýningu á út-
skurði og málverkum í aðstöðu sinni að Skólabraut 8-10
(gömlu slökkvistöðinni) í
nýjum sal. Allir velkomnir. 
16:00 Kvikan. Danskur
dagur á vegum Nor-
ræna félagsins í 
Grindavík, í tilefni 
Norræna dagsins á Ís-
landi. Kynning á danskri
menningu og tónlist.
Danska leik- og söng-
konan og skemmtikraft-
urinn Charlotte Böving
ásamt undirleikaranum
Pálma Sigurhjartarsyni
skemmta gestum með
söng og gríni sem þau
fluttu fyrir Jóakim prins
og Maríu prinsessu í
Norræna húsinu í fyrra
og sló í gegn. Rósa
Signý Baldursdóttir 
kennari segir frá mögu-
leikum í dönskum

lýðháskólum en hún hefur sótt námskeið í skóla á Skals og í Ry
á Jótlandi.  Þá verður kynning á Danmörku og hvað nágrannar
okkar hafa upp á að bjóða. Aðgangur ókeypis og allir 
velkomnir! 
18:00 Bílabíó. Minja- og sögufélagið með ljósmyndasýningu á
gafli fisverkunarfyrirtækisins Þróttar á horni Ægisgötu og Ver-
brautar, beint á móti sýningarglugga Þorbjarnar hf. Mynda-
sýningin mun rúlla á gaflinum frá kl. 18 og fram í birtingu.
Blanda og eldri og nýrri myndum.

Kl. 21:00 Bryggjan, tónleikar. Bjartmar Guðlaugsson 
tónlistarmaður slær botninn í Menningarvikuna með tón-
leikum. Bjarmar hefur verið einn ástsællasti lagahöfundur og
tónlistarmaður landsins og á marga stórsmelli og hefur gefið út
13 hljómplötur. Þekktustu og vinsælustu lög Bjartmars eru
vafalaust Týnda kynslóðin, Hippinn, 15 ára á föstu og
Járnkallinn. Ókeypis aðgangur.

Afsláttur í tilefni 
Menningarviku:
Verslunarmiðstöðin - Opið til kl. 22:00 fimmtudag:
Lyfja
Opið frá 10-22. 20% afsláttur af snyrtivörum og ilmum. Heiðar
Jónssson verður á ganginum og kynnir Loreal, Maybelline og
Oroblu frá kl. 17-21.
Paloma - Föt og skart  
Opið frá kl. 10-22. Léttar veitingar. Dregið verður úr kassa-
kvittunum. 3 vinningar að verðmæti 10 hver.
Betra hár:
Mánudag til föstudags verður 15% afsláttur af vörum í tilefni 5
ára afmæli Betra hárs. 
Kynning, kennsla og afsláttur a öllum járnum milli kl. 18-20. 

Minja- og myndasýning Þorbjarnar hf. 
Í gömlu fiskmóttökulúgunum við gamla salthúsið, sem nú
hýsir Veiðafæraþjónustuna ehf. við Ægisgötu (Garðvegs
megin) eru átta gluggar og einn gluggi að Hafnargötu 12, þar
sem skrifstofa fyrirtækisins er. Í þessum gluggum er sýning á
gömlum munum og myndum, sem safnast hafa upp hjá
fyrirtækinu í gegnum árin bæði tengdum fiskveiðum og
fiskvinnslu. Á flettiskjám eru sýndar gamlar myndir frá starf-
semi fyrirtækisins. Opið alla daga, allan sólarhringinn.
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Barnakór Grindavíkur 
1977-1981 kemur saman á ný

Við setningu Menningarvikunnar 12.
mars kl. 17:00 í Grindavíkurkirkju verður
stórmerkilegur tónlistarviðburður í 
Grindavík. Þá stígur Barnakór Grindavík-
ur frá árunum 1977-1981 á svið einum 35
árum síðar og tekur nokkur lög undir
stjórn Eyjólfs Ólafssonar. Alls munu um
20 meðlimir kórsins koma fram, m.a.
kemur ein gagngert frá Svíþjóð og önnur

austan af  fjörðum til þess að taka þátt.
Upphaf  endurkomunnar má rekja til þess að

í haust voru settar inn á Youtube upptökur úr
sjónvarpssal frá 1978 þar sem kórinn söng
nokkur lög fyrir Stundina okkar. Upptakan fór
fljótlega á samfélagsmiðla og vakti mikla
athygli. Þetta varð kveikjan að því að kalla
kórinn saman á ný í tilefni Menningarvikunnar.
Undirtektir voru frábærar og hefur kórinn æft
undanfarnar vikur á ný, undir stjórn Eyjólfs.
Mun kórinn flytja lög sem öll eru eftir Eyjólf.
Barnakórinn ferðaðist víða á sínum tíma, bæði

innalands og utan. Kórinn fór í ævintýraferðir
til Færeyja, Finnlands og Svíþjóðar og var
gerður mjög góður rómur að flutningi hans.

Ferðirnar vöktu mikla athygli og var talsvert
fjallað um þær í fjölmiðlum, ekki síst í Finn-
landi og Færeyjum. 
Að sögn Eyjólfs vissi hann af  upptökunum í

Ríkissjónvarpinu frá 1978. Hann falaðist eftir
þeim og gekk það eftir. Voru þær settar inn á
Youtbue og í kjölfarið fór boltinn að rúlla.

„Svo kom þessi hugmynd að endurvekja
kórinn og tóku stelpurnar svona ljómandi vel í
það. Þetta hafa verið skemmtilegur endirfundir
og yngdust allir upp um 30 til 40 ár við að hitt-
ast,” segir Eyjólfur og hlær.

Þótt hann hafi sest í helgan stein hefur hann
í nægu að snúast í tónlistinni enda ligga eftir
hann fjölmörg verk.

Barnakór Grindavíkur 1978. Efri röð  frá vinstri: Sólný Pálsdóttir, Ásdís Erna Ingimarsdóttir,
Steinunn Jónsdóttir,Dagmar Lilja Marteinsdóttir,Guðríður Einarsdóttir, Karítas Una Daníels-
dóttir, Anna María Guðmundsdóttir, Auður Katarínusardóttir,Guðrún Willards, Jóna Ágústa
Hafsteinsdóttir, Ingibjörg Þórðardóttir.
Miðröð frá vinstri : Guðríður Kristinsdóttir, Laufey Viðarsdóttir, Sigríður Jóna Katarínusar-
dóttir, Linda Björk Gísladóttir, Bjarný Sigmarsdóttir, Vilborg Róbertsdóttir, Svanhvít Sigur-
pálsdóttir, Sveinbjörg Lúðvíksdóttir, Harpa Þórðardóttir.
Neðri röð vinstri : Þórhildur Ásta Magnúsdóttir, Rósa Signý Baldursdóttir, Linda Waage,
Eyjólfur  Ólafsson , Fríða Egilsdóttir, Eyrún Eyjólfsdóttir, Eva Margrét Hjálmarsdóttir, Inga
Runólfsdóttir.

Það vex sem
að er hlúð

Sýning nemenda Heilsuleikskólans Króks, Það
vex sem að er hlúð verður í stigagangi og á 2.
hæð  í Verslunarmiðstöðinni. 
Á sýningunni má sjá margskonar handverk
sem börnin hafa skapað úr fjölbreyttum
efniviði síðustu vikur og sameiginlegt málverk
sem börnin unnu með Helgu Kristjánsdóttur
listamanni Grindavíkurbæjar. Einnig verður á
sýningunni eitt samvinnuverk þar sem gestum
og gangandi verður boðið að taka þátt í að
skapa og hugleiða í senn. Verkið heitir Það vex
sem að er hlúð og er ofin mandala. Mandala er
hringlaga veflistaverk sem stendur fyrir al-
heiminn sem heild og hefur verið notuð við
hugleiðslu í árþúsundir. Verkið er gjöf  Króks
til samfélagsins þar sem unnið er að þróunar-
verkefni í núvitund með hugleiðslum um 
þessar mundir. Hugleiðsla minnkar streitu og
eykur vellíðan sem skilar sér í meiri samhygð
meðal manna.  Gestum er boðið að vefa og
hugleiða í stutta stund á meðan verkið er í
mótun og hugsa um hvernig samfélag við
viljum búa.
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Laugardaginn 19. mars ætlar hópur öflugs tónlistarfólks að koma
saman í Grindavíkurkirkju kl. 20:00. Alls koma fram 13 flytjendur, sem
flestir búa í , hafa búið í eða tengjast Grindavík á einhvern hátt. Þetta
fólk kemur úr ólíkum áttum en á það sameiginlegt að njóta þess að
flytja frábæra tónlist.
Hópurinn ætlar að flytja framsækið rokk (e. Progressive Rock), sem átti sitt

blómaskeið á áttunda áratugnum. Flutt verða lög eftir hljómsveitir á borð við
Pink Floyd, Marillion, Yes og Queen, í bland við nýrra efni. 
Hugmyndin kviknaði hjá Sveini Ara Guðjónsyni, Sólnýju Pálsdóttur og syni

þeirra Guðjóni eftir að þau fóru í tónlistarsiglingu í Karabíska hafinu á síðasta
ári þar sem stór hópur tónlistarfólks víðsvegar að úr heiminum kom saman í
þessum tilgangi. Undirbúningur fyrir þá tónleika fór fram í gegnum veraldar-
vefinn og þegar á svið var komið voru flestir að sjást í fyrsta skipti. Fékk fjöl-
skyldan þá hugmynd eftir ferðina byggja á svipaðri hugmyndafræði og safna
saman  tónlistarfóki til að halda uppi  heiðri þessarar tónlistarstefnu. 
Tónlistin er oft á tíðum krefjandi og óvenjuleg, en lögin voru valin með því

markmiði að hver sem er sem hefur áhuga á tónlist geti haft gaman að. Flutt
verða lög sem flestir þekkja í bland við nokkrar „faldar perlur”. Lögin eru fjöl-
breytt og hópur flytjenda eftir því. Hljómsveitarstjóri er Guðjón Sveinsson.
Þeir sem koma fram eru:
Söngur:
Bergur Ingólfsson
Bjarni Halldór Kristjánsson
Ellert Jóhannsson
Helgi Jónsson
Páll Jóhannesson
Sólný I. Pálsdóttir
Tómas Guðmundsson
Gítar:
Bjarni Halldór Kristjánsson
Guðjón Sveinsson
Hljómborð:
Gísli Þór Ingólfsson
Kristján Kristmannsson
Bassi:
Sveinn Ari Guðjónsson
Trommur:
Einar Merlin Cortez

Grindvískir rokkarar 
með stórtónleika

Ellert Guðjón  
tónlistarstjóri

PállTómas

SólnýBergur

Óp-hópurinn mun flytja fallega tónlist á
Galatónleikum í sal tónlistarskóla 
Grindavíkur, Ásabraut 2, þann 12. mars
kl. 20:00. Antonía Hevesí kynnir atriðin á
skemmtilegan og lifandi hátt eins og
henni einni er lagið. Kaffi og konfekt
verður á boðstólnum.
Óp-hópurinn hefur starfað síðan 2009 og
hefur haldið yfir 40 tónleika sem og sett upp
fjölda sýninga frá upphafi. Má þar nefna
sýningarnar Verdi og aftur Verdi sem hlaut 5
stjörnur í Fréttablaðinu, Sour Angelica, barna-
óperuna Hans og Gréta, Svar Maríu, sýning
um líf  og ævi söngkonunnar Maríu Callas eins
hefur verið mikið lagt upp úr leik á tónleikum
hópsins. 
Yfir 40 gestasöngvarar hafa komið fram með

Óp-hópnum.  
Söngvarar Óp-hópsins eru Egill Árni Páls-

son, Bylgja Dís Gunnarsdóttir, Hörn Hrafns-
dóttir og Rósalind Gísladóttir, píanóleikari er
Antonía Hevesí.

Aðgangseyrir er aðeins 2.000 og athugið að
ekki verður posi á staðnum.

Hluti af  Óp-
hópnum.

Rósalind önnur
frá vinstri.

Óp-hópurinn syngur Verdi
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Annað árið í röð var Grindavíkurbær
meðal þátttakenda í þjónustukönnun
sveitarfélaga sem Capacent Gallup 
vinnur meðal 19 stærstu sveitarfélaga
landsins. 
Heilt á litið eru niðurstöður okkar jákvæðar.

Þegar litið er til þjónustu sveitarfélagsins í
heildina fer Grindavíkurbær upp um 7 sæti,
en einkunnin var 0,1 undir meðaltali 2014 en
er 0,2 fyrir ofan meðaltal 2015. Grindavík
hækkar í röðun miðað við önnur sveitarfélög
í níu tilfellum af  þrettán, og sitjum við í efstu
sætum í nokkrum flokkum. Má þar nefna
ánægju með sveitarfélagið sem stað til að búa
á, aðstöðu til íþróttaiðkunnar, þjónustu við
barnafjölskyldur og þjónustu leikskóla.
Samanburð við önnur sveitarfélög í heild má

sjá að ofan. Eins og sést á myndinni kemur
Grindavík mjög vel út í flestum þáttum.
Aðeins mældist marktæk breyting til hins
verra í einum þætti hjá okkur í ár en það er
þjónusta við eldri borgara.
Á dagskrá er íbúafundur um málefni eldri

borgara þar sem kallað verður eftir umræðu
um málefni þeirra sem og hugmyndum að úr-
bótum.

Samanburður við önnur sveitarfélög er
áhugaverður og gaman að sjá Grindavík
stökkva upp um mörg sæti í nokkrum
flokkum. Þannig erum við með hæsta skor

þegar kemur að ánægju með framboð á
atvinnu í sveitarfélaginu og stökkvum upp um
sex sæti þegar spurt er „Á heildina litið, hversu
ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með sveitarfélagið
sem stað til að búa á?" Mikil ánægja er einnig
með þjónustu við barnafjölskyldur og
hækkum við okkur þar um eitt sæti frá því í
fyrra og erum nú í 3. sæti. Þá erum við í 3.
sæti yfir ánægju með menningarmál.
Þeir tveir þættir sem verst komu út í þessari

könnun voru eins og áður sagði málefni eldri
borgara sem og hversu vel eða illa fólki finnst
starfsfólk bæjarsins hafa unnið úr erindum
þess. Það er metnaður sveitarfélagsins að veita
afburðaþjónustu í hvívetna og er nú í skoðun
hvar mögulegir flöskuhálsar geta myndast í
kerfinu og hvernig má bæta hraða og skil-
virkni þjónustu starfsmanna Grindavíkurbæj-
ar við íbúa þess.

Grindvíkurbær á réttri leið

Unnið er að eflingu á þjónustu við eldri borgara. Frá skemmtun í Miðgarði.

Grindavík: Mat á sveitarfélagi og
breyting frá síðustu mælingu
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Árið 2016 verður töluvert framkvæmdaár
hjá Grindavíkurbæ og framundan eru
ýmsar framkvæmdir á fjölmörgum
sviðum. Alls eru rúmar 450 milljónir 
áætlaðar í eignfærða fjárfestingu í
fjárhagsáætlun á þessu ári en tæpur
helmingur þeirrar upphæðar fer í viðhald
og endurnýjun á eignum sveitarfélagsins.
Meðal helstu framkvæmda eru:

Lýsing á göngustíg frá Víðihlíð
Búið er að kaupa staura sem setja á niður við
göngustíginn frá Víðihlíð að íþróttasvæði.
Fjölgun íbúða í Víðihlíð
Vinna við nýtt deiliskipulag við Víðihlíð er
farin af  stað. Borgarafundur með eldri borg-
urum verður haldinn á næstunni þar sem
farið verður yfir þær hugmyndir sem komnar
eru fram og leitað eftir tillögum frá þeim sem
munu nýta sér þjónustuna.
Endurnýjun götumyndar
Haldið verður áfram með endurnýjun 
götumyndar og gatnalýsingar í hraunum,
Staðarhrauni, Borgar og Arnar. Skipta þarf  út
ljósastaurum sem eru komnir á fimmtugs-
aldur og endurnýja gangstéttir.
Miðgarður
Framkvæmdir við endurnýjun stálþils við
Miðgarð eru að fara af  stað. Einnig þarf  að
steypa þekju bryggjunnar upp á nýtt og 
endurnýja vatns- og rafmagnslagnir.
Girðing við Víkurbraut
Girðingin efst á Víkurbrautinni, sem skilur að
Víkurbraut og Efstahraun, verður endurnýjuð
en hún er rúmlega 100 m löng.
Endurbætur á stúku
Þakklæðing á stúkunni við Grindavíkurvöll
verður endurnýjuð vegna galla.
Líkamsræktarstöð
Suðurhlið líkamsræktarstöðvarinnar (gamla
sundlaugarhúsið) verður endurnýjuð.
Nýtt íþróttahús
Hönnun nýs íþróttahús fer af  stað í ár.
Grænafánaverkefni grunnskólans
Farið verður í breytingar á sorpaðstöðu við
báðar starfstöðvar grunnskólans í tengslum
við Grænfánaverkefnið.
Göngu- og hjólastígar
Haldið verður áfram með framkvæmdir á
göngu- og hjólareiðastíg meðfram Grinda-
víkurvegi í samvinnu við Vegagerðina, HS
Orku og Bláa Lónið.
Sjómannagarður
Hafin verður vinna við útikennslusvæði í Sjó-
mannagarði. Framkvæmdir í garðinum eru
áætlun næstu ára.
Gróðursetning trjáa á opnum svæðum
Átak verður gert í gróðursetningu trjáa í
opnu svæði í þéttbýli.
Ungmennagarður
Framkvæmdir við ungmennagarðinn við
Ásabraut munu halda áfram og verður settur
strandblakvöllur í sumar.
Sparkvellir
Skipt verður um gervigras á sparkvellinum
við grunnskólann á Ásabraut og endurnýjan
gúmmíkurl á sparkvellinum við Hópsskóla.  
Breytingar á bæjarskrifstofu

Breytingum og endurbótum á húsnæði bæjar-
skrifstofa að Víkurbraut 62 hefur verið skipt
upp í tvo áfanga og mun fyrri áfanginn hefj-
ast í ár. Rýmið sem áður hýsti bókasafnið
verður sameinað skrifstofunum og nýr fund-
arsalur verður til ásamt skrifstofum og kaffi-

stofu starfsmanna.
Gatnagerð
Stefnt er að gatnagerð í Hópshverfi og iðn-
aðarsvæði við Eyjabakka til að auka framboð
á lóðum. Einnig verður malbikað á Austur-
vegi.

Mikið framkvæmt á árinu

Í ár verður hafist handa við -ölgun íbúða í Víðihlíð.

Mikil eftirvænting ríkti í 
byrjun síðasta árs en þá
stefndi í söguleg tímamót.
Þann 8. janúar 2015 kom
3.000. Grindvíkingurinn í
heiminn. Þeir urðu reyndar
tveir en þessa nótt komu
tvíburar í heiminn sem deila
því titlinum 3.000. Grind-
víkingurinn. Þeir heita Frosti
Þór og Víkingur Ingi
Steinarssynir. Foreldrar
tvíburanna eru þau Sigrún
Ísdal Guðmundsdóttir og
Steinar Nói Kjartansson.
Tvíburarnir fögnuðu eins árs
afmæli í janúar og braggast
vel.  

Frosti Þór og
Víkingur Ingi 

1 árs
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Árshátíðarleikrit Grunnskóla Grindavíkur
verða tvö í ár eins og í fyrra.Vakin er athygli
á því að bæjarsýningar verða 16. og 17. mars.

Sjöundi og áttundi bekkur sýna söngleikinn
Prinsinn af  Tuvalu eftir Pálmar Örn Guðmunds-
son og níundi og tíundi bekkur sýna söngleikinn
Leikhúsraunir eftir Erlu Rut Harðardóttur
leikkonu.  Að verkunum koma stór hópur kenn-
ara og starfsmanna.   Leikstjórar eru kennararnir
Pálmar Örn Guðmundsson og Kristín Gísladótt-
ir. Pálmar leikstýrir yngri hópnum og Kristín þeim
eldri.  Þeim til aðstoðar er Ólöf  Daðey Péturs-
dóttir. Halla Sveinsdóttir textílkennari stýrir
stórum hóp stúlkna í búningavali og sjá þær al-
farið um að hanna og sauma búningana í
Leikhúsraunum.   Jóhann Árni Ólafsson frí-
stundaleiðbeinandi í Þrumunni stýrir tæknimönn-
um og Harpa Pálsdóttir danskennari  aðstoðar við
dansatriði og Halldóra Guðbjörg Sigtryggsdóttir
myndmenntakennari aðstoðar við leikmynd. Í ár
kemur Tónlistarskóli Grindavíkur einnig að upp-
setningunni hjá eldri hópnum með þeim hætti að
Rósalind Gísladóttir söngkennari þjálfar söngv-
arana en 9 lög eru í sýningunni sýningunni og
Arnór Sigurðarson slagverksleikara spilaði inn
allan undirleik.   
Pálmar Örn Guðmundsson er innfæddur Grind-

víkingur.  Hann er umsjónakennari í  6. bekk og
flestum hér kunnur fyrir ýmis afrek á listasviðinu.
Hann er listamálari, syngur og spilar á gítar,
dansar og núna semur hann söngleik og leikstýrir.
Í grunnskóla og menntaskóla tók hann virkan
þátt í uppsetningum á hinum ýmsum leikverkum.
Kristín Gísladóttir hefur búið í Grindavík í 13 ár

og kennt við Grunnskólann síðustu 7 ár.  Hún
hefur lengi verið viðloðandi áhugaleikhúslífið,
byrjaði að leika og starfa með Leikfélagi Patreks-
fjarðar fyrir 35 árum. Hún hefur tekið þátt í
nokkrum sýningum með Leikfélaginu Hugleik og
einnig  starfaði hún í nokkur sumur með Leik-
félaginu Sýnir.  Kristín hefur einnig farið á
fjölmörg leiklistarnámskeið í gegnum tíðina, fór
m.a. á 6 vikna leiklistarnámskeið hjá Eddu
Björgvins og Gísla Rúnari árið 1998 og   í  Leik-
listarskóla Bandalags íslenskra áhugaleikfélaga í
Svarfaðardal sumarið 1999. 
Ólöf  Daðey Pétursdóttir er innfæddur Grind-

víkingur og hefur ekki tekið þátt í uppsetningu
leikrits áður.  Hún flutti heim frá New York í
sumar en hún hefur ferðast um heiminn undan-
farin ár.  Hún er með MA gráðu í þróunarfræðum
og hefur kennt við Grunnskólann frá því sl.
haust. 
Prinsinn af  Tuvalu fjallar um nýjan nemanda

sem kemur í Grunnskóla Grindavíkur. Hann
lendir óvart upp á móti krökkunum á fyrsta degi
en ekki er allt sem sýnist.
Leikhúsraunir fjallar um starfsfólk og leikara í

leikhúsi, starfsfólkið fer á hópeflisnámskeið og
frumsýnt er leikrit í leikritinu og þar gerist ýmis-
legt skemmtilegt.      

Um 50 nemendur koma að þessum tveimur
sýningum, 25 leikarar eru í Prinsinum af  Tuvalu,
14 leikarar í Leikhúsraunum og um 10 nemendur
í viðbót sjá um ljós, hljóð og búningahönnun.
Æfingar ganga vel og vonumst við til þess að bæ-
jarbúar geri sér dagamun og fjölmenni á þennan
bráðskemmtilega menningarviðburð.  

50 manns koma að árshátíðarleikritum

Yngri hópurinn ásamt
Pálmari  kennara.

Eldri hópurinn

Sýningar á árshátíðarleikritum:
15. mars kl. 14:00: Árshátíð elsta stigs.  
16. mars kl. 20:00 Bæjarsýning. 
17. mars kl. 20:00 Bæjarsýning.

Sýndir verða söngleikirnir Prinsinn af Tuvalu eftir
Pálmar Örn Guðmundsson, leikstjóri Pálmar Örn
Guðmundsson og Leikhúsraunir eftir Erlu Rut
Harðardó5ur, leikstjóri er Kristín Gísladó5ir. 
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Þann 26. ágúst lagði Halldór Lárusson
fráfarandi bæjarlistamaður upp í ferð til
vinabæjar Grindavíkur, Piteå í norður
Svíþjóð. Honum var boðið að taka þátt í
menningarhátíðinni „En mästerlig folk-
fest" sem væri hægt að þýða sem Meist-
araleg veisla, sem haldin var í tengslum
við „SM veckan" sem er sænska meist-
aramótið í vetraríþróttum. Um 60.000 
gestir heimsóttu Piteå þessa viku.
Halldór fór ásamt félögum sínum Halli

Ingólfssyni gítarleikara, Herði Inga Stefánssyni
bassaleikara og Jóhanni Ingvasyni píanóleikara.
Þeir léku á þrennum tónleikum dagana 27., 28.
og 29. janúar síðastliðinn í Kulturteltet, risa-
stjóru upphituðu tjaldi sem reist var í miðbæ
Piteå sem innihélt tónleikaaðstöðu sem tók 600
manns, veitingastað með eldhúsi o.fl. Í sama
tjaldi fór m.a. fram verðlaunaafhending á
meistaramótinu á kvöldin. Mótttökurnar sem
Halldór og félagar fengu voru vægast sagt
góðar. Við þeim blasti 7 metra hár auglýsinga-
borði með mynd af  þeim félögum en sama
borða var að sjá á ýmsum stöðum í Piteå. Peter
O. Ekberg sem heimsótti Grindavík í menning-
arvikunni 2015 átti heiðurinn af  skipulagningu
ferðar Halldórs og félaga. Gerd Sävenstedt sem
er Grindvíkingum kunnug hýsti þá félaga í húsi
niður við sjó skammt fyrir utan bæinn. 
Þeir félagar skoðuðu bæinn og tónleikahöll-

ina Acusticum sem skartar einu stærsta orgeli
Evrópu, með 9000 pípum. Að sjálfsögðu próf-
aði Jóhann Ingvason píanóleikari orgelið og var
það mögnuð reynsla að hans sögn. Einnig
kíktu þeir félagar í tónlistarháskólann sem er
einn sá besti í Svíþjóð. Þeim fannst mikið til
koma hversu vel og faglega er staðið að menn-
ingarmálum í Piteå og hversu vel Svíarnir
kunnu að meta framlag þeirra til menningar-
hátíðarinnar. Lofsamlegir dómar birtust í bæj-
arblaðinu sem og útvarpið mætti á staðinn og
tók við þá viðtal. 
Ferðin var í alla staði vel heppnuð og Halldór

og félagar í skýjunum með mótttökurnar.
Hjá forráðamönnum Piteå kom fram að sú

áætlun að blanda saman íþróttum og menningu
með þessum hætti eins og gert var í heila viku
hefði tekist frábærlega.

Bæjarlistamanni boðið til Piteå
- Menningu blandað saman við stærsta vetraríþróttamót ársins í Svíþjóð.

Halldór bæjarlistamaður fær sér vatn við morgunverðarhlaðborðið ásamt félögum
sínum frá Íslandi og fulltrúum vinabæjarins Piteå.

Frá tónleikunum í menningartjaldinu.
Halldór falinn á bak við trommusettið.

Menningartjaldið á sænsku vetrarleikunum var vinsælt. 
Þar tróðu Halldór og félagar upp.

Svíarnir
hrifnir
Í heilsíðu grein í bæjarblaði Piteå undir
fyrirsögninni „Vilt, fagurt og íslenskt"
er farið lofsamlegum orðum um tón-
leika Halldórs og félaga. Blaða-
maðurinn var afar hrifinn af  tónlistinni
og flutningi listamannanna.
Í greininni segir m.a.: 
„Rokk og sinfónía óvænt sameinuð
með hugrekki og styrk."
Höfundur segir jafnframt að það sem
kom af  sviðinu hafi verið í stíl við 
íslenskar andstæður í náttúru Íslands.  
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Tónlistarskólinn í Grindavík sinnir 
faglegu, fjo ̈lbreyttu og metnaðarfullu
tónlistaruppeldi eftir metnaðarfullri
skólanámskrá. Tónlistarsko ́linn er i ́ go ́ðu
samstarfi við foreldra og er virkur þa ́tt-
takandi í ́ nærsamfe ́laginu t.a.m. með
samstarfi við grunn- og leiksko ́la, 
öldrunarheimilið Víðihlíð, Grinda-
víkurbæ og Grindavíkurkirkju. 

Fjölbreytt námsframboð við allra hæfi 

Boðið er upp a ́ fjo ̈lbreyttar na ́msleiðir,
hljo ́ðfæri og kennsluhætti og svigrúm er veitt
til tilrauna og ny ́junga. Notkun upply ́singa-
tækni er virkur þa ́ttur i ́ na ́mi og starfi to ́nlist-
arsko ́lans. 
Tónlistarskólinn býður upp á bæði klassískt

og rytmískt tónlistarnám samkvæmt Aðal-
námskrá tónlistarskóla. Einnig er boðið upp á
tveggja ára diplómanám í hljómaleik.

Í vetur bíður tónlistarskólinn upp á
einkakennslu á fiðlu, klassískan gítar, píanó,
rafbassa, rafgítar, söng, trommur, trompet,
horn og þverflautu. Einnig er boðið upp á
hóptíma í fræðigreinum fyrir alla nemendur
skólans ásamt opnum tímum í tónlist og
tölvum í tölvuveri skólans. 
Tveggja ára nám í hljóðfæraleik er nám með

áherslu á undirleik og söng ætlað eldri nem-
endum og fullorðnum. Kennt er á flest
algengustu hljóðfæri auk söngs samkvæmt
námskrá Tónlistarskólans í Grindavík.
Mikið hefur verið lagt upp úr samspili nem-

enda bæði á sama hljóðfæri og á milli
hljóðfæra. Á vorönn var stofnuð rokk- &
popphljómsveit tónlistarskólans sem samans-
tendur af  nemendum á slagverki, gítar, píanó,
söng og fleiri hljóðfærum eftir því sem við á
hverju sinni.
Lúðrasveit er samspil nemenda á blásturs-

hljóðfæri. Bæði er kennt á blásturshljóðfæri í
einkakennslu en einnig er hægt að skrá sig ein-
ungis í lúðrasveitarnám en þá er um hóptíma
að ræða einu sinni í viku 30 mín í senn og
lúðrasveit einu sinni í viku.

Tónlistarskólinn er í samstarfi við
Grunnskólann eins og verið hefur og er öllum
6, 7 og 8 ára börnum boðið upp á forskóla-
kennslu en fer sú kennsla nú fram í húsnæði
Hópskóla. 

Tónlist og tölvur er kennt sem valgrein í 8. -
10. bekkjum grunnskólans. Í þeim tímum fá
nemendur að spreyta sig við lagasmíði og
upptökur.

Hljóðfæraval 4. og 5. bekkja er eins árs
hljóðfærakynning sem skiptist í þrjár annir.
Nemendum eru kennd undirstöðuatriði á þrjú
hljóðfæri yfir veturinn að vali nemenda.
Hljóðfæri sem eru í boði eru: píanó, fiðla,
gítar, trompet, þverflauta slagverk og söngur.
Hljóðfærakennslunni er skipt niður á þrjár
annir þannig að eftir veturinn hafa nemen-
durnir fengið að prófa 3 mismunandi
hljóðfæri. 
Kór er fyrir nemendur í 4. til 10. bekk og er

starfræktur í samstarfi við Grindavíkurkirkju,
Grunnskóla Grindavíkur og Grindavíkurbæ. 
Innritun nemenda fer að mestu fram rafrænt

í gegn um heimasíðu skólans www.grin-
davik.is/tonlistarskoli og á stikunni til vinstri
er hnappur fyrir umsóknir.

Vetrarstarf  tónlistarskólans

Þann 15. september síðastliðinn spiluðu
nemendur tónlistarskólans fyrir menntamála-
ráðherra og gesti við undirritun þjóðar-
sáttmálans um læsi.
Vikuna 21. - 25. september síðastliðinn var

foreldravika í tónlistarskólanum. Tilgangurinn
var að skapa tengsl milli forráðamanna, nem-
enda og kennara þeirra.
Fastir liðir skólans eru á sínum stað eins og

mánaðarlegir tónfundir, þar sem nemendur
skólans spila fjölbreytta og skemmtilega tón-
list. 
Þrennir jólatónleikar voru haldnir í desember

þar sem nemendur skólans spiluðu jólalög. 
Nú síðast var Dagur tónlistarskólanna

haldinn hátíðlegur laugardaginn 13. febrúar
2016 með opnu húsi og kaffihúsatónleikum.
Heitt var á könnunni og gestir og gangandi
komu og fengu sér kaffibolla eða djús og
hlýddu á nemendur tónlistarskólans sem
komu fram á heila og hálfa tímanum. Á milli

tónleika skoðuðu gestirnir skólann og kynntu
sér starfsemi hans. Húsfyllir var á öllum
fjórum tónleikunum og stóðu nemendur og
kennarar sig með prýði og voru sér og skóla
sínum til mikils sóma.

Dagur tónlistarskólanna var tekinn með
trompi og ætlunin er að hafa kaffihúsatónleika
með dægurlagaþema á Menningarvikunni nú
í mars.

Samstarf  við aðrar stofnanir

Leikskólarnir: Leikskólarnir heimsóttu tón-
listarskólann eins og undanfarin ár. Hvor leik-
skóli kemur í fjórar heimsóknir. Í þeim
heimsóknum fá börnin að prófa öll hljóðfæri
skólans og hlýða á nemendur tónlistarskólans
spila fyrir þau á ýmis hljóðfæri. Þetta eru ein-
staklega ánægjulegar heimsóknir. Nemendur
tónlistarskólans heimsækja Laut og halda tón-
fundi þar tvisvar á ári. 
Grunnskólinn: Samvinna við grunnskólann

er af  ýmsum toga og má þar nefna forskólann
sem kenndur er í Hópskóla, hljóðfærakennslu
4. og 5. bekkja og tónlist og tölvur sem er val
á unglingastigi. Tónlistarskólinn býður einnig
upp á tónlistaratriði á árshátíðum grunnskól-
ans og á stóru upplestrarkeppninni sem haldin
er að þessu sinni í Garði. Í vetur er einnig
samvinna milli skólanna við uppsetningu á
söngleikriti á unglingastigi.
Grindavíkurbær: Tónlistarskólinn kemur

að  mörgum uppákomum Grindavíkurbæjar
og má þar nefna friðargönguna, tendrun jóla-
trés, setningu Menningarviku og tónleika í
Menningarviku. Einnig t.a.m. þegar þjóðar-
sáttmáli um læsi var undirritaður og aðrar til-
fallandi uppákomur. 
Grindavíkurkirkja: Nemendur tónlistar-

skólans koma fram í æskulýðsmessu og  Tón-
listarskólinn, Grindavíkurkirkja og Grinda-
víkurbær og Grunnskólinn standa saman að
barnakór Grindavíkur og fara æfingar fram í
tónlistarskólanum. 

Öflugt starf í tónlistarskólanum

Nemendur í 4. bekk í hljóðfæravali.



Fagleg störf  og samvinna við aðra
tónlistarskóla

Stjórnendur Tónlistarskólans í Grindavík eru
í faglegu samstarfi við hina tónlistar-
skólastjórana á Suðurnesjum, þ.e. Reykjanes-
bæ, Sandgerði og Garði. Skólastjórarnir
hittast mánaðarlega og ræða fagleg störf  og
faglega samvinnu skólanna. Skólarnir eru
t.a.m. með tvo sameiginlega námskeiðsdaga,
annan að hausti og hinn á öskudag. Einnig
mæta skólastjórarnir á haustþing og fræðs-
ludag STS sem eru samtök tónlistarskólastjóra
og ráða ráðum sínum og fræðast. Þá hefur
verið samvinna milli nokkurra skóla t.a.m.
vegna kennsluaðferðar þeirrar sem Tónlist-
arskólinn í Grindavík hefur þróað.
Kennarar tónlistarskólans eru almennt vel

menntaðir og duglegir að sækja sér endur-
menntun bæði á eigin vegum við hljóðfæri sitt
einnig varðandi kennslu og kennsluhætti svo
og námskeið samkvæmt endurmenntu-
naráætlun skólans.

Tónlistarskólinn hefur lagt sig
fram um að vera sýnilegur í vetur

Stofnuð var facebook síða þar sem allar
fréttir, tilkynningar og myndir frá uppá-
komum eru settar inn. Við hvetjum fólk til að
líka við síðuna okkar og fylgjast með.  Síðan
heitir „Tónlistarskólinn í Grindavík”.  

Einnig hóf  tónlistarskólinn útgáfu fyrsta
rafræna fréttablaðs skólans þar sem farið er
yfir það helsta sem er um að vera í skólanum.
Blaðið er gefið út mánaðarlega. Fréttabréfið
má lesa hér: http://www.grindavik.is/tonofrettir
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Íbúaþing
Þjónusta við eldri borgara

Laugardaginn 19. mars 2016 heldur Grindavíkurbær íbúaþing um þjónustu við eldri 
borgara.  Þingið fer fram í sal Gjárinnar, íþróttamiðstöðvar Grindavíkurbæjar við 
Austurveg, á milli kl. 10:00 og 12:00.  Fundurinn er öllum opinn.

Á fundinum verður fjallað almennt um þjónustu við eldri borgara í sveitarfélaginu, hvað vel
er gert og hvað betur má fara.  Byggt verður á kynningum, fyrirlestrum og umræðum.  

Á meðal fyrirlesara:
• Pálmi V. Jónsson, yfirlæknir Öldrunarlækningadeildar Landspítala
• Halldór S. Guðmundsson, framkvæmdastjóri Öldrunarheimila Akureyrar
• Sigurveig H. Sigurðardóttir, dósent við Háskóla Íslands.



Bláa Lóns ganga 
annan í páskum

Á annan í páskum verður boðið upp á
gönguferð með leiðsögn um stórbrotið
umhverfi Bláa Lónsins. Gangan hefst kl.
11.00 við bílastæði Bláa lónsins og er áætl-
að að hún taki um 3 klukkustundir. Hægt
er að fara rúmlega hálfan hring og fá ak-
stur til baka. Gangan er í boði Bláa
Lónsins og Grindavíkurbæjar og enginn
þátttökukostnaður er í gönguna.
Gengið verður m.a. um mosagróið 
Illahraun, framhjá Rauðhól (gígnum sem
hraunið kom úr á sögulegum tíma), farið
með Skipstíg, fornri þjóðleið, haldið aust-
ur með norðurhlíðum Þorbjarnarfells og
inn á Baðsvelli. Þar er ætlunin m.a. að
kíkja á þjófaslóðir og hin gömlu sel
Grindvíkinga. Þá verður gengið um hið
litskrúðuga lónssvæði að
lækningalindinni og endað í heilsulind.
Þátttakendum í göngunni sem hafa hug á
að fara í Bláa Lónið að göngu lokinni er
vinsamlegast bent á að ganga tímanlega
frá bókun á heimasíðu Bláa Lónsins.
Góður skófatnaður er æskilegur og gott er
að taka með sér smá nesti.
Allir þátttakendur eru á eigin ábyrgð.
Sigrún Franklín verður leiðsögumaður í
göngu.

Elsa Katrín formaður
nýs Ungmennaráðs 
Nýtt Ungmennaráð Grindavíkur hefur
tekið til starfa .Á fyrsta fundi nýs Ung-
mennaráðs var kosið í embætti. Elsa Ka-
trín Eiríksdóttir er nýr formaður, Nökkvi
Már Nökkvason varaformaður og Mar-
grét Fríða Hjálmarsdóttir varaformaður.
Nýtt Ungmennaráð skipa:

Aðalmenn:
1. Kolbrún Dögg Ólafsdóttir, aðalmaður
til tveggja ára, 16-18 ára
2. Elsa Katrín Eiríksdóttir, aðalmaður til
eins árs ára, 16-18 ára
3. Nökkvi Már Nökkvason, aðalmaður
til eins árs, 16-18 ára.
4. Karín Óla Eiríksdóttir, aðalmaður til
eins árs, 13-16 ára
5. Ólöf  Rún Óladóttir, aðalmaður til
tveggja ára, 13-16 ára
6. Margrét Fríða Hjálmarsdóttir, aðal-
maður til eins árs, fulltrúi nemenda- og
Þrumuráðs
7. Veigar Gauti Bjarkason, aðalmaður til
eins árs, fulltrúi nemenda- og Þru-
muráðs

Varamenn (til eins árs):
1. Belinda Björg Jónsdóttir, varamaður,
13-16 ára
2. Telma Bjarkardóttir, varamaður, 
nemenda- og Þrumuráðs
3. Ólafur Þór Unnarsson, varamaður 
16-18 ára

Skjalamál bæjarins
tekin föstum tökum

Skjalamál hafa í gegnum tíðina ekki verið
í mestum forgangi hjá Grindavíkurbæ, en
fram til ársins 2014 hafði aldrei verið starf-
andi skjalavörður hjá bænum og skjala-
málum því sinnt í hjáverkum meðfram
öðrum störfum. 
Haustið 2013 var tekin ákvörðun um að taka

skjalamálin föstum tökum og staða upplýsinga-
og skjalafulltrúa auglýst til umsóknar, og á
vordögum 2014 tók sagnfræðingurinn Siggeir
F. Ævarsson til starfa í þeirri stöðu. Við tókum
Siggeir tali og fengum smá innsýn um stöðu sk-
jalamála hjá bænum í dag.
- Það má segja að þú hafir hoppað beint í djúpu laug-
ina í skjalamálum hjá Grindavíkurbæ?
„Já svona hálfpartinn. Ég byrjaði þó á því að

skella mér á hálfgert „crash course“ tveggja
daga námskeið um skjalastjórnun hjá Skipulag
og skjöl og svo er ég líka búinn að taka svo til
öll námskeið sem Þjóðskjalasafnið hefur boðið
uppá síðan ég byrjaði. Svo bjó ég líka vel að því
að hafa unnið á Þjóðaskjalasafnin tvö sumur
og ég hef  átt nokkra hauka þarna í horni sem
hafa verið mér innan handar í ýmsum málum.“
- Hvernig var ástandið þegar þú tókst við?
„Það var margt í góðum farvegi en líka fjöl-

margt sem þurfti að bæta. Frá 2008 hefur Grin-
davíkurbær notað rafrænt málakerfi frá
OneSystems en málalykilinn tókum við upp
beint frá Mosfellsbæ og hentaði hann ekki
nógu vel. Fyrsta verkefnið mitt var því að fara
í að hanna nýjan málalykil og ganga frá
málasafninu 2008-2014 til varðveislu. Ég fékk
góðan liðstyrk frá Ölfu Kristjánsdóttur,
bókasafns- og upplýsingafræðingi, en ég og
hún ásamt nokkrum lykilstarfsmönnum, mynd-
uðum stýrihóp sem fór yfir málasafnið frá
A-Ö. Áramótin 2014-15 lokuðum við svo
gamla tímabilinu og fórum af  stað með nýjan

málalykil og hreint borð, sem ég er reyndar
ennþá að vinna í að fínpússa til.

Ástandið á eldri skjölum er svo allt annar
handleggur. Geymslan uppi er full af  allskonar.
Þar eru t.d. fjölmargir kassar merktir “Ýmis-
legt”. Grindavíkurbær hefur aldrei skilað
neinum skjölum á Þjóðskjalasafn þrátt fyrir að
skjöl sem eru eldri en 30 ára eigi að fara þangað
til varðveislu. Það verður ærið verkefni að fara
í gegnum þetta allt og undirbúa fyrir
afhendingu. Síðastliðið haust grisjaði ég 300 kg
af  bókhaldsgögnum frá síðustu öld en ég er
bara rétt að byrja. Þetta er eiginlega hálfgert
eilífðarverkefni sem sér ekki alveg fyrir endann
á í augnablikinu.“
- Hvað er svo framundan í skjalamálum hjá Grinda-
víkurbæ?
„Langtímamarkmiðið er að færa okkur alfarið

yfir í rafræna stjórnsýslu og hætta að safna
öllum þessum pappír. Sandgerðisbær er eina
sveitarfélagið á landinu sem hefur tekið það
skref  enn sem komið er. Við leyfum þeim að
gera öll mistökin og fást við byrjunarörðu-
gleikana og fáum svo að feta í þeirra fótspor
þegar meiri reynsla er kominn á þessa leið. 
Mér persónulega langar að fá betri yfirsýn yfir

öll gömlu skjölin okkar og koma þeim í lang-
tímavarðveislu. Það leynast líka ýmsir gull-
molar þarna inni á milli sem hafa ekki litið
dagsljós í tugi ára. Inni í hvelfingu eigum við
t.d. mikið safn af  gömlum fundargerðar-
bókum, en þær elstu eru frá 19. öld. Þær þurfa
að komast inná Þjóðskjalasafn sem fyrst. En
þetta er gríðarleg vinna og fyrst og fremst
handavinna. Skjalavarslan er í raun miklu meira
en 50% staða, en skjölin fara ekki neitt. En
þetta smá kemur. Við erum a.m.k. ekki búin að
týna neinum ársreikningum!” sagði Siggeir að
lokum.

Skjalageymsla Grindavíkurbæjar fer í gegnum mikla tiltekt þessi misserin.
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Nýtt GrindavíkurApp var tekið í notkun 3. mars
síðastliðinn. Ungmennaráð Grindavíkur hefur sá
um undirbúnings- og hugmyndavinnu í samvinnu
við Sigurpáll Jóhannsson forritara. Um grafík sá
Gunnar Júlíusson.
Hugmyndin að GrindavíkurAppinu kom á fundi Ung-
mennaráðs sem vildi fá aðgengilegt app fyrir Grinda-
vík þar sem hægt væri að slá nokkrar flugur í einu
höggi. Lagt var upp með eftirfarandi þætti:
• Viðburðir: Hafa gott yfirlit yfir alla viðburði í bænum.
Hægt er að velja þá viðburði sem þú hefur áhuga á
og applið lætur þig vita með fyrirvara svo þú gleymir
þér ekki.
• Fréttir: Allir fréttir á heimasíðu Grindavíkurbæjar
fara beint inn á appið.
• Stofnanir: Helstu upplýsingar um stofnanir í
bænum. Aðgengilegt og þægilegt.
• Hafðu samband: Hægt að hafa beint samband við
Grindavíkurbæ og stofnanir hans.
• Atvinna: Upplýsingar um atvinnu sem auglýst er
hverju sinni.
• Samfélagsmiðlar: Geta farið beint inn á sam-

félagsmiðla sem tengjast bænum.
• Veður: Hvernig er veðrið í dag og næstu daga?
Beintenging.
• Ferðaþjónusta: Þeir sem hafa áhuga að fara til 
Grindavíkur geta fundið helst upplýsingar um ferða-
þjónustu í Grindavík 
(beintengt við www.visitgrindavik.is).
• Bæjarmál: Þeir sem hafa áhuga á bæjarmálefnum
geta fengið upplýsingar um skipan nefnda og fundar-
gerðir.
• Samgöngur: Helstu upplýsingar um samgöngur til
og frá Grindavík.
Hægt er að nálgast appið í Play Store fyrir tæki sem
keyra á Android-stýrikerfi og iTunes-verslun Apple.
Dagskrá Menningavikunnar 12.-20. mars
verður í GrindavíkurAppinu.
Appið verður í sífelldri þróun og því er mikilvægt að
Ungmennaráðið fái viðbrögð svo hægt sé að lagfæra
vankanta og einnig ef einhverjir eru með góðar
hugmyndir til að hafa þarna inni.

Bestu kveðjur
Ungmennaráð

GrindavíkurApp - Fyrir alla
Grindavíkinga um allan heim
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Nýtt GrindavíkurApp



Starfsmaður í Kvikuna
Grindavíkurbær og Kvikan, auðlinda- og menningarhús,
auglýsa e%ir starfsmanni 8l að starfa í Kvikunni sumarið 2016.
Starfs9mabil er frá 1. maí 8l 31. ágúst.  Vinnu9mi er frá kl.
10:00 – 17:00 alla virka daga. Starfið felst í mó:öku gesta, 
upplýsingaveitu, uppgjöri og þrifum.  Ekki er gert ráð fyrir
frítöku á 9mabilinu.  

Leitað er að einstaklingi 20 ára og eldri sem hefur;
- ríka þjónustulund
- góða tungumálakunná:u (enska og ei: Norðurlandamál 
skilyrði)
- góða skipulagshæfileika, geta unnið sjálfstæ: og ha%
frumkvæði
- góða hæfni í mannlegum samskiptum 
- mikla ábyrgðar8lfinningu og síðast en ekki síst góða þekkingu
á staðhá:um í Grindavík og nágrenni.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og Verkalýðsfélags Grindavíkur.

Nánari upplýsingar um starfið vei8r Þorsteinn Gunnarsson
sviðsstjóri í síma 420 1100, ne7ang: thorsteinng@grindavik.is 
Umsækjendur fylli út rafræna umsókn á heimasíðu Grinda-
víkurbæjar (www.grindavik.is/umsokn), í síðasta lagi 25. mars
næstkomandi.  n.k. 

Starfsmenn á tjaldsvæði
Grindavíkurbær og og Kvikan, auðlinda- og menningarhús,
auglýsa e%ir starfsfólki 8l að starfa á tjaldsvæði 
Grindavíkurbæjar sumarið 2016.  Starfs9mabil er frá 8. maí 8l
31. ágúst.  Ráðnir verða þrír starfsmenn sem ganga munu vakt-
ir á þessum tveimur starfsstöðvum. Á tjaldsvæðinu á virkum

dögum og í Kvikunni um helgar.  Starfið felst í mó:öku gesta,
upplýsingaveitu, uppgjöri og þrifum. Ekki er gert ráð fyrir
frítöku á 9mabilinu. Unnið er á vöktum.

Leitað er að einstaklingum helst 18 ára og eldri sem hafa;
- ríka þjónustulund
- góða tungumálakunná:u (enska og ei: Norðurlandamál)
- góða skipulagshæfileika, geta unnið sjálfstæ:
- reynsla af sambærilegum störfum er kostur
- góða hæfni í mannlegum samskiptum 
- mikla ábyrgðar8lfinningu og síðast en ekki síst góða þekkingu
á staðhá:um í Grindavík og nágrenni.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og Verkalýðsfélags Grindavíkur.

Nánari upplýsingar um störfin vei8r Þorsteinn Gunnarsson 
sviðsstjóri frístunda- og menningarsviðs Grindavíkurbæjar í
síma 420 1100, ne7ang: thorsteinng@grindavik.is 
Umsækjendur fylli út rafræna umsókn á heimasíðu Grinda-
víkurbæjar (www.grindavik.is/umsokn), í síðasta lagi 25. mars
næstkomandi.

Starfsmaður í íþró#amiðstöð
Grindavíkurbær auglýsir e%ir afleysingu í íþró:amiðstöðinn.
Ekki er gert ráð fyrir frítöku á 9mabilinu. Unnið er á vöktum.
Óskað er e%ir að ráða:
- Um er ræða  kvenmann í 62%  starf við gæslu, afgreiðslu og
þrif, frá 21. nars í að minnsta kos8 6 vikur,  möguleiki er að
viðkomandi fari í 100% starf vegna sumarafleysinga í framhaldi
af þessu. 

Leitað er að einstaklingi 18 ára og eldri sem hefur:
-  þekkingu í skyndihjálp og standast kröfur sem gerðar eru 8l
sundvarða sem felast í því að taka sundpróf samkvæmt
reglugerð um öryggi á sundstöðum
- hafa góða færni í mannlegum samskiptum
- góða skipulagshæfileika, geta unnið sjálfstæ: og ha%
frumkvæði

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og Verkalýðsfélags Grindavíkur.
Nánari upplýsingar um starfið vei8r Hermann Guðmundsson
forstöðumaður íþró:amannvirkja  í síma 660 7304. 

Umsækjendur sæki umsóknareyðublað á
www.grindavik.is/umsokn og sendi ú7yllt á 
hermann@grindavik.is, í síðasta lagi 14. mars næstkomandi.

Flokksstjórar við Vinnuskóla 
Grindavíkur í 100% starf
Vinnuskóli Grindavíkur auglýsir e%ir flokksstjórum 8l að starfa
við skólann sumarið  2016.  Um 100% starf er að ræða. Einnig
eru vak8r á Sjóaranum síkáta.  Starfs9mabil er frá 16. maí 8l
12. ágúst.  Ekki er gert ráð fyrir frítöku á 9mabilinu. Leitað er
að einstaklingum 20 ára og eldri sem hafa;
- ríka þjónustulund, góða skipulagshæfileika, geta unnið sjálf-
stæ: og tekið frumkvæði
- góða hæfni í mannlegum samskiptum
- mikla ábyrgðar8lfinningu og síðast en ekki en síst
ánægju af því að vinna með og leiðbeina unglingum.
Flokkstjórar stjórna daglegu starfi vinnuflokka skólans og
stuðla að reglusemi, ástundun og góðri umgengni starfs-
manna.
Flokkstjórar vinna með unglingunum og sýna þeim hvernig
staðið skuli að verki og leiðbeina um notkun á áhöldum og
tækjum.
VINNUSKÓLI GRINDAVÍKURBÆJAR ER TÓBAKSLAUS VINNU-
STAÐUR.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands sveitar-
félaga og Verkalýðsfélags Grindavíkur.
Nánari upplýsingar um störfin vei8r Þorsteinn Gunnarsson 
sviðsstjóri frístunda- og menningarsviðs Grindavíkurbæjar í
síma 420 1100, ne7ang: thorsteinng@grindavik.is 
Umsækjendur fylli út rafræna umsókn á heimasíðu 
Grindavíkurbæjar (www.grindavik.is/umsokn), í síðasta lagi 25.
mars næstkomandi.

Leiðbeinendur við leikjanámskeið
Grindavíkurbæjar
Grindavíkurbær auglýsir hér með e%ir leiðbeinendum í 100%
starf 8l að starfa við leikjanámskeið bæjarins sumarið  2016.
Starfs9mabil er frá 6. júní 8l 27. júlí ágúst (einnig hægt að byrja
fyrr og enda síðar, sami vinnu9mi og flokksstjórar). Ekki er gert
ráð fyrir frítöku á 9mabilinu. Leitað er að einstaklingum 20 ára
og eldri sem hafa;
- ríka þjónustulund
- góða skipulagshæfileika, geta unnið sjálfstæ: og tekið
frumkvæði
- góða hæfni í mannlegum samskiptum og síðast en ekki síst
reynslu og ánægju af því að vinna með börnum og unglingum.
Leiðbeinendur hafa umsjón með starfsemi leikjanámskeiðanna
í samráði við sviðssstjóra frístunda- og 
menningarsviðs Grindavíkurbæjar. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands sveitar-
félaga og Verkalýðsfélags Grindavíkur.
Nánari upplýsingar um störfin vei8r Þorsteinn Gunnarsson 
sviðsstjóri frístunda- og menningarsviðs Grindavíkurbæjar í
síma 420 1100, ne7ang: thorsteinng@grindavik.is 
Umsækjendur fylli út rafræna umsókn á heimasíðu 
Grindavíkurbæjar (www.grindavik.is/umsokn), í síðasta lagi 
25. mars næstkomandi.
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Starfsfólk í Miðgarði
Miðgarður auglýsir e%ir starfsfólki í sumarafleysingar. Um
er að ræða hlutastarf í vaktavinnu. Starfs9mabil er frá 15.
júní 8l 15. ágúst. Starfið felst í almennri umönnun og
e%irfylgd skjólstæðinga innan og utan heimilisins, 
almennum heimilisverkum, þrifum og ýmsum 8lfallandi
verkefnum.

Leitað er að einstaklingum 20 ára og eldri sem hafa;
- ríka þjónustulund
- góða skipulagshæfileika, geta unnið sjálfstæ: og ha%
frumkvæði,
- góða hæfni í mannlegum samskiptum 
- mikla ábyrgðar8lfinningu 
- grunnþekkingu í almennri tölvunotkun

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og Starfsmannafélags Suðurnesja.
Nánari upplýsingar um starfið vei8r Stefanía Jónsdó;r 
deildarstjóri í síma 426 8014, eða á ne7anginu: 
stefania@grindavik.is
Umsækjendur fylli út rafræna umsókn á heimasíðu Grinda-
víkurbæjar (www.grindavik.is/umsokn), í síðasta lagi 
23. mars næstkomandi.

Aðstoðarvallarstjóri
Grindavíkurbær auglýsir e%ir aðstoðarvallarstjóra á Grinda-
víkurvelli sumarið  2016.  Starfs9mabil er frá 1. apríl 8l 30.
sept.  Ekki er gert ráð fyrir frítöku á 9mabilinu. Leitað er að 
einstaklingi 18 ára og eldri sem hefur reynslu af sambærilegu
starfi. Jafnframt;
- skilyrði er að hafa vinnuvélaré;ndi
- hafa góða færni í mannlegum samskiptum
- góða skipulagshæfileika, geta unnið sjálfstæ:.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og Verkalýðsfélags Grindavíkur.
Nánari upplýsingar um starfið vei8r Hermann Guðmundsson
forstöðumaður íþró:amannvirkja.
Umsækjendur fylli út rafræna umsókn á heimasíðu Grinda-
víkurbæjar (www.grindavik.is/umsokn), í síðasta lagi 25. mars
næstkomandi.

Starfsmaður í Kvikuna
Grindavíkurbær og Kvikan, auðlinda- og menningarhús,
auglýsa e%ir starfsmanni 8l að starfa í Kvikunni sumarið 2016.
Starfs9mabil er frá 1. maí 8l 31. ágúst.  Vinnu9mi er frá kl.
10:00 – 17:00 alla virka daga. Starfið felst í mó:öku gesta, 
upplýsingaveitu, uppgjöri og þrifum.  Ekki er gert ráð fyrir
frítöku á 9mabilinu.  

Leitað er að einstaklingi 20 ára og eldri sem hefur;
- ríka þjónustulund
- góða tungumálakunná:u (enska og ei: Norðurlandamál 
skilyrði)
- góða skipulagshæfileika, geta unnið sjálfstæ: og ha%
frumkvæði
- góða hæfni í mannlegum samskiptum 
- mikla ábyrgðar8lfinningu og síðast en ekki síst góða þekkingu
á staðhá:um í Grindavík og nágrenni.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og Verkalýðsfélags Grindavíkur.

Nánari upplýsingar um starfið vei8r Þorsteinn Gunnarsson
sviðsstjóri í síma 420 1100, ne7ang: thorsteinng@grindavik.is 
Umsækjendur fylli út rafræna umsókn á heimasíðu Grinda-
víkurbæjar (www.grindavik.is/umsokn), í síðasta lagi 25. mars
næstkomandi.  n.k. 

Starfsmenn á tjaldsvæði
Grindavíkurbær og og Kvikan, auðlinda- og menningarhús,
auglýsa e%ir starfsfólki 8l að starfa á tjaldsvæði 
Grindavíkurbæjar sumarið 2016.  Starfs9mabil er frá 8. maí 8l
31. ágúst.  Ráðnir verða þrír starfsmenn sem ganga munu vakt-
ir á þessum tveimur starfsstöðvum. Á tjaldsvæðinu á virkum

dögum og í Kvikunni um helgar.  Starfið felst í mó:öku gesta,
upplýsingaveitu, uppgjöri og þrifum. Ekki er gert ráð fyrir
frítöku á 9mabilinu. Unnið er á vöktum.

Leitað er að einstaklingum helst 18 ára og eldri sem hafa;
- ríka þjónustulund
- góða tungumálakunná:u (enska og ei: Norðurlandamál)
- góða skipulagshæfileika, geta unnið sjálfstæ:
- reynsla af sambærilegum störfum er kostur
- góða hæfni í mannlegum samskiptum 
- mikla ábyrgðar8lfinningu og síðast en ekki síst góða þekkingu
á staðhá:um í Grindavík og nágrenni.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og Verkalýðsfélags Grindavíkur.

Nánari upplýsingar um störfin vei8r Þorsteinn Gunnarsson 
sviðsstjóri frístunda- og menningarsviðs Grindavíkurbæjar í
síma 420 1100, ne7ang: thorsteinng@grindavik.is 
Umsækjendur fylli út rafræna umsókn á heimasíðu Grinda-
víkurbæjar (www.grindavik.is/umsokn), í síðasta lagi 25. mars
næstkomandi.

Starfsmaður í íþró#amiðstöð
Grindavíkurbær auglýsir e%ir afleysingu í íþró:amiðstöðinn.
Ekki er gert ráð fyrir frítöku á 9mabilinu. Unnið er á vöktum.
Óskað er e%ir að ráða:
- Um er ræða  kvenmann í 62%  starf við gæslu, afgreiðslu og
þrif, frá 21. nars í að minnsta kos8 6 vikur,  möguleiki er að
viðkomandi fari í 100% starf vegna sumarafleysinga í framhaldi
af þessu. 

Leitað er að einstaklingi 18 ára og eldri sem hefur:
-  þekkingu í skyndihjálp og standast kröfur sem gerðar eru 8l
sundvarða sem felast í því að taka sundpróf samkvæmt
reglugerð um öryggi á sundstöðum
- hafa góða færni í mannlegum samskiptum
- góða skipulagshæfileika, geta unnið sjálfstæ: og ha%
frumkvæði

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og Verkalýðsfélags Grindavíkur.
Nánari upplýsingar um starfið vei8r Hermann Guðmundsson
forstöðumaður íþró:amannvirkja  í síma 660 7304. 

Umsækjendur sæki umsóknareyðublað á
www.grindavik.is/umsokn og sendi ú7yllt á 
hermann@grindavik.is, í síðasta lagi 14. mars næstkomandi.

Flokksstjórar við Vinnuskóla 
Grindavíkur í 100% starf
Vinnuskóli Grindavíkur auglýsir e%ir flokksstjórum 8l að starfa
við skólann sumarið  2016.  Um 100% starf er að ræða. Einnig
eru vak8r á Sjóaranum síkáta.  Starfs9mabil er frá 16. maí 8l
12. ágúst.  Ekki er gert ráð fyrir frítöku á 9mabilinu. Leitað er
að einstaklingum 20 ára og eldri sem hafa;
- ríka þjónustulund, góða skipulagshæfileika, geta unnið sjálf-
stæ: og tekið frumkvæði
- góða hæfni í mannlegum samskiptum
- mikla ábyrgðar8lfinningu og síðast en ekki en síst
ánægju af því að vinna með og leiðbeina unglingum.
Flokkstjórar stjórna daglegu starfi vinnuflokka skólans og
stuðla að reglusemi, ástundun og góðri umgengni starfs-
manna.
Flokkstjórar vinna með unglingunum og sýna þeim hvernig
staðið skuli að verki og leiðbeina um notkun á áhöldum og
tækjum.
VINNUSKÓLI GRINDAVÍKURBÆJAR ER TÓBAKSLAUS VINNU-
STAÐUR.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands sveitar-
félaga og Verkalýðsfélags Grindavíkur.
Nánari upplýsingar um störfin vei8r Þorsteinn Gunnarsson 
sviðsstjóri frístunda- og menningarsviðs Grindavíkurbæjar í
síma 420 1100, ne7ang: thorsteinng@grindavik.is 
Umsækjendur fylli út rafræna umsókn á heimasíðu 
Grindavíkurbæjar (www.grindavik.is/umsokn), í síðasta lagi 25.
mars næstkomandi.

Leiðbeinendur við leikjanámskeið
Grindavíkurbæjar
Grindavíkurbær auglýsir hér með e%ir leiðbeinendum í 100%
starf 8l að starfa við leikjanámskeið bæjarins sumarið  2016.
Starfs9mabil er frá 6. júní 8l 27. júlí ágúst (einnig hægt að byrja
fyrr og enda síðar, sami vinnu9mi og flokksstjórar). Ekki er gert
ráð fyrir frítöku á 9mabilinu. Leitað er að einstaklingum 20 ára
og eldri sem hafa;
- ríka þjónustulund
- góða skipulagshæfileika, geta unnið sjálfstæ: og tekið
frumkvæði
- góða hæfni í mannlegum samskiptum og síðast en ekki síst
reynslu og ánægju af því að vinna með börnum og unglingum.
Leiðbeinendur hafa umsjón með starfsemi leikjanámskeiðanna
í samráði við sviðssstjóra frístunda- og 
menningarsviðs Grindavíkurbæjar. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands sveitar-
félaga og Verkalýðsfélags Grindavíkur.
Nánari upplýsingar um störfin vei8r Þorsteinn Gunnarsson 
sviðsstjóri frístunda- og menningarsviðs Grindavíkurbæjar í
síma 420 1100, ne7ang: thorsteinng@grindavik.is 
Umsækjendur fylli út rafræna umsókn á heimasíðu 
Grindavíkurbæjar (www.grindavik.is/umsokn), í síðasta lagi 
25. mars næstkomandi.
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BLÍTT OG LÉTT
Laugardaginn 12. mars kl. 21:00 á Salthúsinu

Blítt og létt hópurinn frá Vestmannaeyjum flytur öll bestu Eyjalögin
í þjóðhátíðarstíl.  Þar verður vakin upp þessi einstaka Eyjastemning
og sönggleði sem sönghópurinn BLÍTT OG LÉTT hefur leitt í Eyjum
og víðar undanfarin misseri. Oftast hefur verið fullt út úr dyrum á
þessum kvöldum. Eyjalögin fallegu eru í aðalhlutverki, textum
varpað á vegg svo allir geta sungið með. Blítt og létt hópurinn var
Bæjarlistamaður Vestmannaeyja 2015.

Verð: 2.500 krónur. Miðar seldir við hurðina.
Hvetjum fólk til að mæta tímanlega.


