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JÁRNGERÐUR
- fréttir af bæjarmálefnum

Dagskrá 
menningarviku 
13.–20. mars
Járngerður er að þessu sinni tileinkuð menning-
arviku í Grindavík að stórum hluta sem haldin er í 
annað sinn.

Á meðal þess sem er á dagskrá er ljósmyndasýning 
Ólafs Rúnars Þorvarðarsonar í Salt� sksetrinu. Þar 
sýnir hann 140 ljósmyndir úr safni sínu sem teknar 
voru á árunum 1955 til 1985. Flestar þeirra tengjast 
grindvískum sjávarútvegi frá þessum árum.

Á forsíðu Járngerðar er mynd Ólafs Rúnars sem 
hann tók af Magnúsi Ha� iðasyni á Hrauni árið 1961. 
Magnús fæddist 1891 og var sjómaður alla sína 
starfsævi en hann reri lengi á áraskipum. Hann lést 
1983. Þessi mynd hefur aldrei áður birst opinberlega 
á prenti.
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Járngerður er gefin út af Grindavíkurbæ og kemur út 4-5 sinnum á ári. Þar er að finna fréttir af bæjarmálefnum. 
Járngerði er dreift í öll hús í Grindavík og víðar. Járngerði er einnig hægt að nálgast á heimasíðu Grindavíkur-
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Íslenska þjóðin gengur nú  í gegnum undarlega 
tíma.  Vegna ótrúlegrar framgöngu  � ármála-
manna ríkir reiði og sundrung meðal þjóð-
arinnar.  Þjóðin stendur frammi fyrir því að 
þurfa að borga erlendar skuldir sem hún átti 
engan þátt í að skapa.   Ekki virðist allt vera 
komið upp á y� rborðið og því ekki enn séð 
hver áhrif þessa gæti verði í framtíðinni fyrir 
íslendinga. Vonandi náum við tökum á ástand-
inu og getum farið að byggja upp til framtíðar.

Á þessum tíma kemur í ljós sá mikli styrkur sem felst í því að búa í bæ 
sem byggir að mestu leyti á sjávarútvegi. Atvinnuleysi hér í bæ er meira 
en verið hefur  eða  um  6 % en þó mun minna en nágrannasveitafélögin 
búa við.  Fiskveiðar ganga vel og mikið er að gera bæði til sjós og lands. 
Það sem helst skortir eru meiri a� aheimildir.

Atvinnuleysi meðal ungs fólks er mikið áhyggjuefni og er unnið mark-
visst að því að koma ungu fólki út í atvinnulí� ð. Grindavíkurbær mun 
verða með  átaksverkefni á þessu ári í samvinnu við Vinnumálastofnun. 
Ég hef undanfarna daga verið að leita til atvinnurekenda hér í bænum og 
hvetja þá til að ráða fólk af atvinnuleysiskrá.  Ég hvet alla þá sem vantar 

vinnu til að sækja um hjá atvinnurekendum í bænum þegar störf losna. 
Einnig vil ég hvetja atvinnurekendur til að leita til Vinnumálastofnunar 
þegar starfskra� a vantar og kynna sér þau úrræði sem þar eru.

Kosningar eru framundan og ný bæjarstjórn mun taka við hér í byrjun 
júní. Mörg kre� andi verkefni bíða nýrrar bæjarstjórnar.  Stærsta verk-
efnið  er að ná tökum á � ármálum bæjarins.  Óviðundandi halli er á 
rekstri A hluta bæjarsjóðs og verður að snúa því við með öllum ráðum. 
Bæjarsjóður stendur þó sterkur með peningalega stöðu y� r 3,4 milljarða 
króna.

Á dögunum var kynnt viðburða- og menningardagskrá Grindavíkur 
sem Grindavíkurbær og Salt� sksetrið standa fyrir. Óhætt er að segja að 
mikill metnaður sé lagður í dagskrána og þar kennir ýmissa grasa sem 
sýnir að menningu í Grindavík vex ásmegin á hverju ári. Hluti af við-
burða- og menningardagskránni er menningarvikan sem verður 13. – 20. 
mars og er nú haldin í annað sinn. Þar gefst Grindvíkingum kostur á að 
njóta glæsilegrar og � ölbreyttrar dagskrár á ýmsum stöðum í bænum. 
Heimamenn hafa lagt mikið í dagskrána og vonandi � nna � estir eitthvað 
við sitt hæ� . 

Ólafur Örn Ólafsson
bæjarstjóri

Fyrir skömmu var haldinn kynningarfund-
ur á vegum Forvarnarteymis Grindavíkur í 
samvinnu við stjórn foreldrafélags Grunn-
skólans við Ásabraut. Kynntar voru helstu 
niðurstöður úr rannsókn sem gerð var sl. vor 
á vegum Rannsóknir og Greining um hagi 
og líðan barna frá 5. til 10. bekk. Niðurstöð-
urnar kynnti Hrefna Pálsdóttir frá Rannsókn 
og Greiningu. Í síðari hluta fundarins � allaði 
Páll Ólafsson félagsráðgja�  um ábyrga 
tölvunotkun og hættur internetsins.

Helstu niðurstöður úr rannsókninni eru 
þær að íþrótta- og tómstundaiðkun unglinga 
er töluverð og sem dæmi má nefna að 77% 
drengja og 70% stúlkna í 9. og 10. bekk æfa 
íþróttir með íþróttafélagi einu sinni í viku eða 
o� ar. Er um töluverða � ölgun að ræða frá árinu 
2008 og má örugglega skýra þessa aukningu 
með ókeypis æ� ngagjöldum hérna í Grindavík. 
Um helmingur nemenda í sömu árgöngum 
segjast vikulega taka þátt í öðru skipulögðu 
tómstundastar� .

Árgangar á unglingastigi koma nokkuð vel 
út er lýtur að notkun þeirra á áfengi, tóbaki og 
öðrum vímuefnum og er notkun þeirra minni í 
samanburði við Reykjanes og landið í heild.

E� irlit foreldra með unglingum hefur aukist 
frá því á árinu 2008 og sögðust 79% stúlkna 
og 64% drengja í 9. og 10. bekk eiga mjög eða 
frekar vel við um þau að foreldrar viti hvar þau 
eru á kvöldin.

Er varðar 5. - 7. bekk þá var meira komið inn 
á líðan þeirra í skóla, samskipti við foreldra og 
vini. Niðurstöður benda til að huga þarf meira 
að almennri líðan þessa hóps og þá drengja 
frekar en stúlkna. Íþrótta- og tómstundaiðkun 
þessa aldurshóps er einnig mikil og allt upp í 
80% drengja og stúlkna í 7. bekk stunda íþróttir 
með íþróttafélagi einu sinni í viku eða o� ar.

Erindi Páls Ólafssonar var ansi áhrifaríkt en 
hann kynnti fyrir fundargestum helstu hættur 
internetsins og hve illa getur farið ef foreldrar 
hafa ekki e� irlit með tölvunotkun barna sinna. 
Lagði hann mikla áherslu á nauðsyn þess að 
foreldrar ræði við börnin sín um tölvunotkun 
á heimilinu og að foreldrar setji skýrar reglur. 

Kynnti hann fyrir foreldrum nokkur heilræði í 
þessu sambandi og fór y� r netorðin � mm;
•  Allt sem þú gerir á Netinu endurspeglar 

hver þú ert.
•  Komdu fram við aðra eins og þú vilt láta 

koma fram við þig.
• Ekki taka þátt í neinu sem þú veist ekki 

hvað er.
• Mundu að efni sem þú setur á Netið er 

öllum opið, alltaf.
•  Þú berð ábyrgð á því sem þú segir og gerir á 

Netinu.
Lesa má nánar um netorðin � mm og � eiri 

heilræði fyrir foreldra á hinum fróðlega vef 
www.sa� .is.

Athygli er vakin á því að Lögreglan á Suðurnesjum hefur sett upp 
sérstakt netfang í Grindavík fyrir ábendingar frá bæjarbúum. Net-
fangið er grindavik@dc.is. Þá hefur verið settur upp hnappur á 
heimasíðu Grindavíkurbæjar, neðarlega til vinstri á forsíðunni, og 
með því að smella á hann fást nánari upplýsingar. Hægt er að koma 
með ábendingar til lögreglu t.d. um hraðakstur, kvartanir og 
ýmislegt � eira.
Í samstar�  við Lögregluna á Suðurnesjum er starfandi lögreglu-
þjónn í Grindavík á lögreglustöðinni við Víkurbraut. Þar er 
Sigurður Ágústsson með aðsetur frá kl. 9 til 17.
Hægt er að hafa samband við lögregluna með því að senda tölvupóst 
á netfangið grindavik@dc.is - eða hringja í: 
Neyðarnúmerið 112 
Upplýsingasíma Lögreglunnar á Suðurnesjum 420-1700.
Fíkniefnasímann gjaldfrjálst númer 800-5005.

Nýtt netfang lögreglunnar í Grindavík 
fyrir ábendingar bæjarbúa 

Minni notkun á áfengi og tóbaki 
og mikil þátttaka í íþróttum 
- Hættur leynast á internetinu 

Ólafur Örn ÓlafssonÓlafur Örn Ólafsson

grindavik@dc.is

Byggjum upp til framtíðar
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Bæjarstjórn 
harmar niður-
skurð hjá HSS 
- Vill y� rtaka heilsugæsluna í Grindavík 

,,Bæjarstjórn Grindavíkur harmar þann 
mikla niðurskurð sem HSS stendur frammi 
fyrir og hvetur stjórnvöld til að standa 
vörð um grunnþjónustu á HSS varðandi 
heilsugæslu, fæðingaþjónustu, öldrunar-
þjónustu og almenna þjónustu við íbúa á 
Suðurnesjum og í Grindavík,” segir í bókun 
Bæjarstjórnar Grindavíkur.

Þá var samþykkt tillaga þar sem Bæjarstjórn 
Grindavíkur óskar e� ir viðræðum við Heil-
brigðisráðuneytið um y� rtöku á heilsugæsl-
unni í Grindavík og sjúkra� utningum í 
Grindavík.

Ungmennafélag Grindavíkur fagnaði 75 
ára afmæli sínu þann 3. febrúar síðastlið-
inn. Haldið var upp á afmælið með stærsta 
afmælishó�  í sögu Grindavíkur þar sem 
rúmlega 400 manns mættu í sannkallaða 
þorra- og afmælishátíð UMFG og var sann-
arlega glatt á hjalla. Afmælishátíðin tókst í 
alla staði ljómandi vel undir röggsamri stjórn 
veislustjórans skemmtilega Freys Eyjólfs-
sonar.

Búið var að gera íþróttahúsið að glæsilegum 
veislusal þar sem knattspyrnu- og körfuknatt-
leiksdeildir félagsins tóku sig saman um að 
halda afmælið og lá ómæld sjál� oðavinna þar 
á bak við. Gunnlaugur Hreinsson, formaður 
UMFG, veitti viðurkenningar. Sex einstaklingar 
fengu silfurmerki UMFG og sjö fengu gull-
merki félgsins. Þá fengu traustir bakhjarlar 
félagsins í gegnum tíðina viðurkenningu 
UMFG. Tveir aðilar voru gerðir að heiðurs-
félögum UMFG, þeir Halldór Ingvason og Jón 
Leósson.

Ólafur Örn Ólafsson bæjarstjóri færði UMFG 
afmæliskveðjur frá Grindavíkurbæ og a� enti 
250.000 kr. að gjöf frá bænum til forvarnarmála 
en UMFG hefur nýlega stofnað forvarnarsjóð. 
Helga G. Guðjónsdóttir formaður UMFÍ færði 
UMFG afmæliskveðju Ungmennafélags Íslands.

Skemmtiatriðin voru � est hver heimagerð og 
þau voru hvert öðru betra. Stigamenn tóku lag-

ið með sínum hætti og � uttu m.a. nýja útgáfu 
af Gestalistanum. Sæbjörg Vilmundsdóttir 
(Dæda) og Birna Óladóttir � uttu bæjarbrag 
e� ir Dædu með sínu ne�  en bæði þessi atriði 
voru á heimsmælikvarða. Þá sýndu stelpurnar 
á leikskólanum Laut á sér glænýja hlið með 
afar skemmtilegu söngatriði í anda ABBA og 
tenórarnir tveir, Davíð og Stefán tóku lagið. Það 
var svo hljómsveitin Í svörtum fötum sem lék 
fyrir dansi fram e� ir nóttu.

Þar sem hátíðin þóttist takast með eindæmum 
vel er stefnt að því að gera risaþorrablót UMFG 
að árlegum viðburði.

Breytingar hafnar 
á Víkurbraut 62 
Framkvæmdir eru hafnar við að innrétta 
efstu hæðina, þriðju hæð, að Víkubraut 
62 á vegum Grindavíkurbæjar. Þar verða 
skrifstofur og fundarsalur fyrir bæjarskrif-
stofurnar en aðstaða á 1. og 2. hæð rúmar 
ekki með góðum hætti alla starfsemina. Það 
er verktakafyrirtækið Grindin sem sér um 
breytingarnar á þriðju hæðinni.

Þegar ha� st var handa við að rýma efstu hæð-
ina sem hefur verið notuð sem geymsla fram að 
þessu, leyndist ýmislegt skemmtilegt sem � utt 
verður í geymslu í áhaldahúsi bæjarins. Fram-
kvæmdum miðar vel en þeim á að ljúka í sumar.

Glæsilegt og vel heppnað 75 ára 
afmælishóf UMFG

Þessir fengu gullmerki UMFG: Jóhannes Haraldsson, Eyjólfur Guð-
laugsson, Sigurður Bergmann, Ólafur Þór Jóhannsson, Gunnar 
Vilbergsson, Jónas Þórhallsson og Ragnar Ragnarsson.

Þau fengu silfurmerki UMFG: María Jóhannesdóttir, Hilmar Knútsson, 
Jón Guðmundsson, Dröfn Vilmundardóttir, Hildur Gunnarsdóttir og 
Guð� nnur Friðjónsson.

Tveir aðilar voru gerðir að heiðursfélögum 
UMFG, þeir Halldór Ingvason og Jón Leósson. 
Þeir áttu ekki heimangegnt. Á myndinni eru 
Helga Emilsdóttir, eiginkona Halldórs og Jón 
Unnar Viktorsson, barnabarn Jóns, sem tóku 
við viðurkenningunum fyrir þeirra hönd.

Fjórir af þeim aðilum sem fengu viðurkenn-
ingu UMFG fyrir góðan stuðning í gegnum 
árin: Björgvin Gunnarsson, Gísli Willardsson 
sem tók við viðurkenningunni fyrir hönd Will-
ards Fiske Ólasonar, Dagbjartur Einarsson og 
Kristján Finnbogason.

Þau fengu silfurmerki UMFG: María Jóhannesdóttir, Hilmar Knútsson, 

Gunnlaugur Hreinsson formaður UMFG og 
Ólafur Örn Ólafsson bæjarstjóri. Afmælisgjöf 
Grindavíkurbæjar var í formi � árframlags til 
forvarnarsjóðs UMFG.

Sæbjörg og Birna � uttu frábæran bæjarbrag. Leikskólastelpurnar náðu upp dúndur stuði í 
salnum.

Tenórarnir tveir með góða aðstoðarmenn: 
Davíð, Jónas, Ólafur Örn og Stefán.

Leikskólastelpurnar náðu upp dúndur stuði í Tenórarnir tveir með góða aðstoðarmenn: 

Þrettándagleði Grindvíkinga fór fram í 
eindæma veðurblíðu og var þátttaka með 
miklum ágætum. E� ir andlitsmálun í 
Kvennó var haldið að Salt� sksetrinu þar 
sem álfakóngur og drottning sungu þrjú lög. 
Jón Ágúst Eyjólfsson og Róshildur Björns-
dóttir voru í þeim hlutverkum og stóðu sig 
frábærlega vel.

Þá mættu jólaveinar á � órhjóli og skemmtu 
krökkunum með söng og glensi og héldu síðan 
til síns heima. 

Þá var hin árlega búningakeppni og að end-
ingu bauð Björgunarsveitin Þorbjörn upp á 
frábæra � ugeldasýningu.

Búningakeppni er fastur liður í þrett-
ándagleðinni og að þessu sinni var hún með 
glæsilegasta móti. Óhætt er að segja að margir 
frumlegir og skemmtilegir búningar ha�  litið 
dagsins ljós og margir hverjir hannaðir af for-
eldrum. Athygli vakti að vélmennabúningar 
voru áberandi í ár enda unnu þeir til verðlauna.

Keppendum var skipt í tvo � okka, yngri 
og eldri. Í leikskóla� okknum var það Vikt-
or Hjálmarsson sem bar sigur úr bítum og í 
grunnskóladeildinni (1.-4. bekk) fékk Símon 
Logi � asaphong verðlaun fyrir � ottasta bún-
inginn. Báðir voru þeir vélmenni!

Þá voru veitt verðlaun fyrir frumlegasta 
búninginn og þau komu í hlut Ólafíu Hrannar 
Michaelsdóttur sem var þessi líka fíni sturtu-
kle� !

Þrettándagleði 
í einmuna veðurblíðu

Dorrit byrjar á 
stærsta trefl i 
í heimi
Við setningu menningarviku verður ha� st 
handa við að prjóna lengsta tre� l í heimi 
og fá metið skráð í heimsmetabók Guinnes. 
Það er engin önnur en Dorrit Moussaie�  
forsetafrú sem ætlar að byrja að prjóna 
tre� linn.  Áætlað er að verkið takið eitt 
ár og tre� llinn verði tilbúinn á menning-
arviku 2011. En þetta er mikið verk því 
lengsti tre� ll í heimi er 54,29 km að lengd 
og var prjónaður að frumkvæði velgjörð-
arsamtaka í Wales.  Það tók rétt rúm þrjú 
ár að prjóna tre� linn sem þarf að uppfylla 
ákveðin skilyrði varðandi breidd og � eira. 

Benný Ósk Harðardóttir áhugakona um 
hannyrðir átti hugmyndina að því að prjóna 
lengsta tre� l í heimi sem verður y� r 55 km 
og nær frá Grindavík til Reykjavíkur. Benný 
hvetur Grindvíkinga til þess að taka höndum 
saman. Hægt er að prjóna tre� linn í mismun-
andi litum og óteljandi einingum og sauma 
svo saman í lokin. Hugmyndin er að á bið-
stofum, prjónakvöldum, skólum, leikskólum 
og fyrirtækjum verði hægt að grípa í prjóna 
til að slá heimsmetið.
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Ef aðkomumaður er spurður hvað hann 
hugsi þegar Grindvík ber á góma, nefn-
ir hann o� ast fyrst sjávarútveg og ö� ugt 
íþróttalíf.  Einhverjir nefna Sjóarann síkáta, 
nokkrir Salt� sksetrið og enn aðrir muna e� ir 
sveitaböllunum í Festi hér áður fyrr.  En hvað 
er það sem Grindvíkingar sjál� r nefna þegar 
þeir ræða um bæinn sinn?   Ég hef búið í 
Grindavík í 7 ár og  þegar ég er spurð hvernig 
sé að búa í Grindavik,  svara ég því til að það  
sé gott að búa hér.  Í Grindavík er skemmti-
legt og viðkunnanlegt fólk og heilmikið 
félags- og menningarstarf í boði.  Hér er til 
dæmis kvenfélag, slysavarnarfélag, Lions-
klúbbur, hjónaklúbbar og prjónaklúbbar.  
Hér er góður kirkjukór, nokkur listagallerý og 
smiðjur, ö� ugur tónlistarskóli, danskennsla 
og hér er meira að segja rekið atvinnuleik-

hús.  Reglulega eru 
haldnir tónleikar,  
bæði í kirkjunni og 
á veitingahúsum 
og  svo eru haldnar 
ýmiskonar listasýn-
ingar allt árið um 
kring.  Það er því 
ekki ofsögum sagt að 
hér sé ö� ugt menn-
ingarlíf.  

Vorið 2009 var í 
fyrsta sinn haldin menningarvika í Grindavík.  
Fjölmargar uppákomur og viðburðir voru í boði 
og tókst ótrúlega vel til. Um 3000 manns sóttu 
viðburðina og var gerður góður rómur að.   Í ár 
skal leikurinn endurtekinn og verður Menn-
ingarvika í Grindavík haldin vikuna 13.-20. 

mars.   Á dagskránni eru y� r 40 metnaðarfull 
atriði, bæði á vegum heima- og aðkomumanna 
og verða mörg atriðanna endurtekin nokkrum 
sinnum.  Alla daga vikunnar verður því dagskrá 
frá morgni til kvölds og ættu allir að � nna eitt-
hvað við sitt hæ� .  

Grindvíkingar, við skulum vera stolt af því 
blómlega menningarlí�  sem þrífst í bænum 
okkar, Það er ekki sjálfge� ð að svo sé og margir 
hafa lagt mikið á sig til að blása það lí� . Vil ég 
því hvetja alla til að gera sér dagamun og sækja 
þá viðburði sem í boði eru.  Einnig hvet ég ykk-
ur til að nota nú tækifærið til að kynna bæinn 
okkar með því að bjóða vinum og vandamönn-
um að fá sér bíltúr til Grindavíkur og kíkja á 
menninguna hér.  

Með bestu kveðju.
Kristín Gísladóttir

Kristín Gísladóttir

Bókasafn Grindavíkur lætur ekki sitt e� ir 
liggja í menningarvikunni. Meðal annars 
verður boðið upp á draumaráðningar og 
spáð verður í bolla fyrir þá sem hafa áhuga 
á slíku. En hápunkturinn í menningarviku 
bókasafnsins verður heimsókn tveggja 
landsþekktra rithöfunda sem mæta undir 
undirskri� inni Skáldaspjall. Þetta eru þær 
Kristín Marja Baldursdóttir og Kristín Helga 
Gunnarsdóttir sem báðar eru landsþekktir 
rithöfundar og hafa slegið í gegn með bókum 
sínum undanfarin ár. 

Kristín Marja Baldurs-
dóttir 
fæddist 21. janúar 1949. 
Hún lauk kennarapró�  
frá Kennaraskóla Íslands 
og B.A.-pró�  í þýsku og 
íslensku frá Háskóla Ís-
lands. Hún starfaði bæði 
sem kennari og blaðamaður 
í Reykjavík áður en hún gaf út fyrstu skáldsögu 
sína. Mávahlátur kom út 1995 og hefur verið 
ge� n út í mörgum Evrópulöndum. Hún var 
leikin á stóra sviði Borgarleikhússins og e� ir 
henni gerði Ágúst Guðmundsson samnefnda 
kvikmynd 2001 sem hlaut � ölda verðlauna 
á Eddu-hátíðinni sama ár. Síðari skáldsögur 
Kristínar Marju hafa einnig notið mikillar hylli.

Stórvirki Kristínar Marju er tveggja binda 
skáldsagan Karitas án titils (2004) og Óreiða á 
striga (2007), sem segir ævisögu listakonunnar 
Karitasar og spannar alla tuttugustu öldina. 

Bækurnar um Karitas hafa orðið afar vinsælar 
og viðurkenndar hér á heimaslóðum, m.a. var 
sú fyrri tilnefnd til Bókmenntaverðlauna Norð-
urlandaráðs og saman fengu þær Fjöruverð-
launin. Þær eru líka smám saman að koma út 
í Evrópu, til þessa á dönsku, frönsku, sænsku, 
þýsku og hollensku, og aðdáendahópur höf-
undarins stækkar í sífellu. 

Haustið 2009 kom út skáldsagan Karlsvagn-
inn um sögulega helgi í sumarbústað fyrir aust-
an � all og fékk hún einnig mjög góða dóma. 
Auk þessara skáldverka skrifaði hún ævisögu 
Vilborgar Dagbjartsdóttur skáldkonu.

Kristín Helga Gunnarsdóttir 
fæddist árið 1963 í 
Reykjavík, útskrifaðist 
frá MR 1983 og stundaði 
spænskunám við Háskól-
ann í Barcelona 1984 og 
spænsku við HÍ 1985. 
Haustið 1987 útskrif-
aðist hún frá háskólanum 
í Salt Lake City, í Utah 
Bandaríkjunum, með BA í � ölmiðlafræði og 
spænskum bókmenntum. Hún starfaði sem 
útvarps- og sjónvarpsfréttamaður hjá Íslenska 
Útvarpsfélaginu 1987-1998, en sneri sér þá 
alfarið að ritstörfum. 
   Kristín Helga er leiðsögumaður og situr í 
stjórnum Náttúruverndarsamtaka Íslands og 
Rithöfundasambands Íslands. Á þeim tólf 
árum sem Kristín Helga Gunnarsdóttir hefur 
helgað sig ritstörfum hefur hún tryggt sér sess í 

fremstu röð barnabókahöfunda; í bókum henn-
ar er ávallt vönduð persónusköpun og � mlegar 
� éttur sem yngsta kynslóðin á auðvelt með að 
sökkva sér í.

Kristín Helga er a� astamikill rithöfundur og 
hefur skrifað á annan tug barnabóka. Hún segir 
í pistli sínum á bókmenntavefnum að stökkið 
úr fréttamennsku y� r í skáldskapinn ha�  ekki 
verið er� tt; að segja sannar sögur y� r í það að 
skálda þær, þar sem frásagnir eru hvort eð er 
alltumlykjandi í daglegu lí�  fólks

Kristín Helga hefur ítrekað látið í ljós andúð 
sína á niðurnjörvandi stimplum og � okkunum 
bókmennta, hún segist skrifa bækur sem eigi 
að brúa bilið milli kynslóða; � ölskyldubækur 
en ekki barnabækur, og henni tekst það ætl-
unarverk prýðilega þar sem bækurnar eru ekki 
bara � örugar og skemmtilegar heldur einnig vel 
skrifaðar á vönduðu og lí� egu tungumáli. 

Hún hefur hlotið � ölda viðurkenninga og 
verðlauna fyrir framlag sitt til barnabók-
mennta. Árið 2008 fékk hún barnabókaverð-
laun Vestnorræna ráðsins fyrir Draugaslóð og 
nýlega hlaut hún Sögustein, barnabókaverðlaun 
IBBY (� e International Board on Books for 
Young People) á Íslandi á alþjóðlegum degi 
barnabókarinnar, en þau eru veitt rithöfundum, 
myndlistarmönnum eða þýðendum sem hafa 
með verkum sínum auðgað íslenskar barnabók-
menntir.  Hún hefur hlotið Bókaverðlaun 
barnanna ítrekað, verðlaun sem börn 6-12 ára 
veita á bókasöfnum landsins, og árið 2001 fékk 
hún Barnabókaverðlaun Fræðsluráðs Reykja-
víkur fyrir bókina Mói hrekkjusvín.

Á öskudag hófst „Föstutónleikaröðin: Leynd-
ardómur trúarinnar” í Grindavíkurkirkju. 
Um er að ræða 6 tónleika á miðvikudags-
kvöldum kl.20: Þann 17.febrúar, 24. febrúar, 
3. mars, 10. mars, 17. mars og 24.mars. Meðal 
� ytjenda verða: Eyþór Ingi Jónsson, Hörður 
Áskelsson og Inga Rós Ingólfsdóttir, Guðný 
Einarsdóttir, Guðmundur Sigurðsson og 
Gunnar Gunnarsson, Sigrún Magna Þór-
steinsdóttir og Björn Steinar Sólbergsson. 

 Áhersla er lögð á að tengja tónlistina við 
trúarlegt inntak föstutímans með því að � ytj-
endur útskýra tengslin fyrir áheyrendum á 
auðskiljanlegan hátt. Að auki verður einn pass-
íusálmur Hallgríms Péturssonar tekinn fyrir á 
hverjum tónleikum.

Tónleikarnir he� ast kl. 20 og aðgöngueyrir er 
1000 kr. og er innheimtur svo að tónleikaröðin 
geti staðið undir sér í framtíðinni. Tónleikaröð-
in hlaut styrk frá Menningarráði Suðurnesja.

Föstutónleikaröðin: Leyndardómur 
trúarinnar, í Grindavíkurkirkju 2010

17. febrúar kl. 20:00. „Föstutónleikaröðin: 
Leyndardómur trúarinnar”. Eyþór Ingi Jónsson 
organisti leikur verk e� ir Buxtehude, Böhm og 
Bach ásamt orgelspuna.

24. febrúar kl. 20:00. „Föstutónleikaröðin: 
Leyndardómur trúarinnar”. Hörður Áskellsson 
organisti og Inga Rós Ingólfsdóttir sellóleikari 
leika verk e� ir J.S. Bach, Kirchner og Saint-
Saëns.

3. mars kl. 20:00. „Föstutónleikaröðin: 
Leyndardómur trúarinnar”. Sönghópurinn 
Kordía undir stjórn Guðnýjar Einarsdóttur org-
anista, Elfa Dröfn Stefánsdóttir mezzó-sópran, 
Ásdís Arnalds sópran og Ástríður Alda Sigurð-
ardóttir píanó.

Flutt verða verk e� ir m.a. Gabriel Fauré og 
J.S. Bach.

10.mars 
kl.20:00. „Föstu-
tónleikaröðin: 
Leyndardómur 
trúarinnar”. Guðmundur Sigurðsson organisti 
og Gunnar Gunnarsson � autuleikari leika verk 
e� ir Otto Olsson, Otar Taktakishvili, J. S. Bach 
og Albinoni.

17. mars kl. 20:00. „Föstutónleikaröðin: 
Leyndardómur trúarinnar”. Sigrún Magna 
Þórsteinsdóttir organisti leikur tónlist e� ir 
Mendelssohn, Samuel Scheidt og � eiri.

24.mars kl. 20:00. „Föstutónleikaröðin: 
Leyndardómur trúarinnar”. Björn Steinar 
Sólbergsson organisti leikur verk e� ir Johann 
Sebastian Bach, Dietrich Buxtehude, Páll Ísólfs-
son og Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Aðgangseyrir er 1000 kr.
Nánari upplýsingar á grindavik.is

Kristín Marja og Kristín Helga 
með skáldaspjall á bókasafninu

Föstutónleikaröðin Leyndardómur 
trúarinnar í Grindavíkurkirkju

MENNING ER MANNSINS GAMAN 
Menningarvika í Grindavík frá 13. – 20. mars
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Laugardagur 13. mars
Kl. 09:00 – 12:00 Prjónatækni og partýtrikk.  
 Námskeiðið Prjónatækni og partýtrikk er vinsælasta nám-

skeið Röggu Eiríks. Á námskeiðinu eru kennd allskonar 
prjónatrikk sem prjónarar halda vart vatni y� r... Í næsta 
prjónapartýi munu prjónavinir ykkar standa á öndinni. 
Þekkingin frelsar prjónarann!  Gott er að þátttakendur ha�  
einhverja reynslu í prjóni - mega þó alveg vera byrjendur eða 
hálf-byrjendur eða prjónarar nývaknaðir úr 20 ára prjón-
lausu roti. Verð: 6.500 kr.  Kennari: Ragnheiður Eiríksdóttir. 
Allar nánari upplýsingar og skráning hjá Benný í síma 862 
5460 eða á netfang; benny_osk@hotmail.com 

Kl. 10:30 – Laugardagsgangan.  
 Genginn góður hringur (ca. klukkustund) frá sundlaug-

inni og endað í Kvennó þar sem í boði verður ka�  sopi og 
stiginn léttur dans. Krakkar frá Dansskóla Hörpu sýna. Allir 
velkomnir. 

Kl. 11:00 – 13:00 Bókasafnið, Víkurbraut 62.
  Draumaráðningar og spáð í bolla.
Kl. 11:00 – 13:00 Leikskólinn Laut. 
 Sýning á verkum barnanna á Laut.  Foreldrafélagið býður 

upp á ka�  .
Kl. 14:00 – Formleg opnun menningarviku í Salt� sksetrinu.  
 Ávarp bæjarstjóra og formanns menningar- og bókasafns-

nefndar. Tónlistaratriði.  Dorrit Moussaie�  forsetafrú verður 
sérstakur gestur og mun byrja á því  verkefni að prjóna 
lengsta tre� l í heimi. A� ending menningarverðlauna. 
Opnun handverkssýningar eldri borgara og handverksfólks.

Salt� sksetur Íslands, 11:00 – 18:00
 „Lí� ð er salt� skur;“ Salt� skmyndasýning Ólafs Rúnars 

Þorvarðarsonar kennara. 
Kl. 15:00 mun Ólafur Rúnar fara í gegnum sýninguna og � alla um   

 tilurð myndanna.
 Salt� skuppskri� akeppni í samvinnu við félagið Matur 

– saga – menning. Uppskri� ir skal senda á matarsetur@mat-

arsetur.is. Skilafrestur er til 22. mars. Vinningar í boði fyrir 
þrjár bestu uppskri� irnar.

Kl. 13:00 – 17:00 Listastofa Helgu.  
 Opin vinnustofa að Vörðusundi 1.  
Kl. 13:00 – 17:00 Listastofa Önnu Sigríðar. 
 Opin vinnustofa að Staðarsundi 7.
Bryggjan; ka�  hús, Miðgarði 2
 Útgerðar- og sjómannasýning með munum og myndum.
Kl. 15:00, 17:00, 19:00 og 21:00 verður sýnd á Bryggjunni myndin LEGIÐ 

FYRIR LÚÐU  e. Ólaf Rúnar Þorvarðarson sem sýnir frá ferð 
þriggja Grindvíkinga á lúðuveiðar.

Kl. 16:00 – Mamma Mia.  
 Opnun ljósmyndasýningar.  Samsýning � mm ungra ljós-

myndara og eru tveir þeirra Grindvíkingar.  Arnar Freyr 
Guðmundsson, Samúel Þór Smárasson, Arnar Bergmann 
Sigurbjörnsson, Gunnar Ásgeirsson, Halla Einarsdóttir. 

Kl. 20:30 – Kaldalónstónleikar, Salt� sksetur Íslands.  
 Grindvískt tónlistarfólk � ytur lög Sigvalda Kaldalóns.  Meðal 

� ytjanda: Nemendur tónlistarskóla Grindavíkur. Stjórnandi 
Rósalind Gísladóttir.  Stigamenn. 

Kl. 21:30 - Veitingastofan Vör: 
 Harmonikkudansleikur. Félagar úr Harmonikkufélagi Suð-

urnesja leika fyrir dansi.
Kl. 23:00 – Salthúsið:  
 Kvartett Jóns Ólafss. bassa.  Með honum spila; Tryggvi 

Hubner gítar, Guðmundur Gunnlaugsson slagverk, Siggi Sig 
munnharpa og söngur. 

Sunnudagur 14. mars
Kl. 09:00 – 16:00 Hekltækni og húfur.  
 Námskeiðið hekltækni og húfur kemur í framhaldi af verk-

efninu 52 húfur á 52 vikum sem Edda Lilja gerði árið 2009. 
Með því að læra grunntækni í hekli eru þér allir vegir færir. 
Á námskeiðiðnu lærir þú þær aðferðir sem þú þar�  til þess 
að geta bjargað þér sjálf í hekli, ,,heklað upp úr þér” og farið 

e� ir einföldum uppskri� um. Um leið og þú lærir grunn-
tæknina heklar þú þína eigin húfu. Verð; 11.000 kr.  Kenn-
arar: Edda Lilja Guðmundsdóttir og Ragnheiður Eiríksdóttir 
( höfundur Prjóniprjón).  Nánari upplýsingar og skráning hjá 
Benný í síma 862-5460 og á netfangið benny_osk@hotmail.
com

 Salt� sksetur Íslands, 11:00 – 18:00
 „Lí� ð er salt� skur;“ Salt� skmyndasýning Ólafs Rúnars 

Þorvarðarsonar kennara.
Salt� skuppskri� akeppni í samvinnu við félagið Matur – saga – menning.
 Uppskri� ir skal senda á matarsetur@matarsetur.is. Skilafrest-

ur er til 22. mars. Vinningar fyrir 3 bestu uppskri� irnar.
Kl. 13:00 – 17:00 Listastofa Helgu.  
 Opin vinnustofa að Vörðusundi 1.  
Kl. 13:00 – 17:00 Listastofa Önnu Sigríðar. 
 Opin vinnustofa að Staðarsundi 7.
Bryggjan; ka�  hús, Miðgarði 2. 
 Útgerðar- og sjómannasýning með munum og myndum.
Kl. 15:00, 17:00, 19:00 og 21:00 verður sýnd á Bryggjunni myndin LEGIÐ 

FYRIR LÚÐU e. Ólaf Rúnar Þorvarðarson sem sýnir frá ferð 
þriggja Grindvíkinga á lúðuveiðar.

Kl. 17:00 – Grindavíkurkirkja.  
 Tónleikar með sönglögum og aríum e. Purcell. Flytjendur eru 

Anna Jónsdóttir, sópran, Sophie Schoonjans, harpa og Örn-
ólfur Kristjánsson, selló.

Kl. 20:00 – Salt� sksetur Íslands. 
 Óp-hópurinn með tónleika.  Óp-hópurinn hefur verið með 

hádegistónleika í allan vetur í íslensku óperunni, þar sem 
hann hefur � utt bæði með söng og leik senur úr ýmsum 

 óperum, við miklar vinsældir.
Kl. 21:00 – Salthúsið. Tónleikar. Fram koma: 
 Óskar Kristinn Vignisson gítar og söngur, Finnbjörn Benónýs-

son gítar og klarinett, Albert Halldórsson trommur og söngur. 
Harpa Flóvents píanó og Margrét Erla Þorláksdóttir söngur. 

  „Hópreið Lemúranna.“ 
 Hópur landsþekktra � ytjenda úr hinni fornfrægu hljómsveit  

Júpíter. Bræðingstónlist úr öllum heimshornum þar sem kennir 
margra og m.a. geimrænna áhrifa.

Mánudagur 15. mars
Kl. 07:30 – Pottaspjall.   
 Gunnar Már Gunnarsson bæjarfulltrúi mætir í heitu pottana 

í Sundlaug Grindavíkur og spjallar við gesti um málefni líð-
andi stundar.

Kl. 10:00 –  Verslunarmiðstöðin
  - opnun ljósmyndasýningar leikskólabarna frá Laut.  Einnig 

verður opnuð ljóðasýning nemenda úr 5. bekk grunnskólans.
Kl. 14:30 – Upplestur í Víðihlíð.   
 Nemendur úr 7. bekk grunnskólans lesa.
Kl. 17:00 – Bókasafnið: Skáldaspjall.  
 Rithöfundarnir landsþekktu Kristín Marja Baldursdóttir og 

Kristín Helga Gunnarsdóttir mæta (sjá um� öllun á bls. 6).
Kl. 20:30 – Bryggjan: Tónleikar:  
 Ellen Kristjánsdóttir söngkona og Eyþór Gunnarsson úr 

Mezzoforte. Aðgangur verður ókeypis.

Þriðjudagur 16. mars
Kl. 07:00 – Pottaspjall.  
 Garðar Páll Vignisson bæjarfulltrúi mætir í heitu pottana í 

Sundlaug Grindavíkur og spjallar við gesti um málefni líð-
andi stundar.

Kl. 07:45 – Pottaspjall. 
 Björn Haraldsson bæjarfulltrúi mætir í heitu pottana í 

Sundlaug Grindavíkur og spjallar við gesti um málefni líð-
andi stundar.

Kl. 09:30 – Leikskólinn Krókur, foreldraka�  .  
 Börn á yngri deildum syngja og spila á heimagerð hljómfæri.
Kl. 13:00 – 19:00 – Flagghúsið. Bútasaumur.
Kl. 14:00 – Tónleikar í Víðihlíð. 
 Friðarliljurnar frá Rauða krossinum í Grindavík verða með 

tónleika í Víðihlíð. Allir velkomnir.
Kl. 15:30 – Frumsýning á leikriti grunnskólans,  Dúkkulísa. 
 Nemendasýning. 
Kl. 20:00 – Árshátíð grunnskólans.  
 Hljómsveitin Ingó og Veðurguðirnir leikur fyrir dansi.
Kl. 20:30 – Bryggjan. Bátasagnfræði á Bryggjunni.  
 Grímur Karlsson sem var skipstjóri á Hamravíkinni og 

Bergvíkinni heldur fyrirlestur um bátana, útgerðarsögu, 
skipstjórasögu og sjómannasögu. Báðir þessir bátar voru úr 
Ke� avík. Grímur er kominn í land.  Hann er áka� ega fróður 
um íslenska útgerðarsögu og hefur smíðað líkön af � estum 
� skibátum sem sigldu undir íslenskum fána á síðustu öld.  
Þau eru mörg til sýnis í Byggðasafni Ke� avíkur í Duushús-
um.  

 Söngtríóið Sárabót syngur nokkur lög og Ólafur Þórarins-
son mun leika á harmonikku.

Miðvikudagur 17. mars
Kl. 07:30 – Pottaspjall.  
 Hörður Guðbrandsson bæjarfulltrúi mætir í heitu pottana í 

Sundlaug Grindavíkur og spjallar við gesti um málefni líð-
andi stundar.

Kl. 09:30 – Leikskólinn Krókur, foreldraka�  .  
 Börn á eldri deildum skemmta foreldrum og ætla m.a. að 

hljóðklæða ljóð.
Kl. 10:00 – Leikskólinn Laut.  
 Elstu börn skólans ganga fylktu liði með spjöld og hristur að 

stjórnsýsluhúsi ( bæjarskrifstofur ) hitta bæjarstjóra og taka 
lagið fyrir gesti og gangandi.  Yngri börnin munu á meðan 
blása hamingju sápukúlum til heilla y� r bæinn okkar.

Kl. 14:30 – Víðihlíð.  
 Ólafur Þór Þorgeirsson og Gunnlaugur Valtýsson leika fyrir 

gesti á harmonikku og gítar.
Kl. 20:00 – Leikrit grunnskólans, Dúkkulísa. 
 Bæjarsýning.
Kl. 20:00 – Flagghúsið. Prjónaka�  .   
Kl. 20:00 – Mamma Mia. 
 Ka�  húsakvöld unga fólksins, tónlist og uppistand. 
 M.a. koma fram: Albert Halldórsson. Songbird og Bergur 

Ebbi með uppistand. 

Laugardagur 13. mars

Dagskrá menningarviku
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Kl. 20:00 – Aðalbraut. 
 Benóný Benediktsson segir frá bátum gerðum út frá 

Þórkötlustaðanesi og  lí� nu á nesinu  í kringum 1940.
Kl. 21:00 – Bryggjan. 
 Stigamenn verða með  tónleika ásamt Árna Johnsen.  
 Aðalgeir Jóhannsson les Grindavíkursögur. 

Fimmtudagur 18. mars
Kl. 07:30 – Pottaspjall.  
 Guðmundur Pálsson bæjarfulltrúi mætir í heitu pottana í 

Sundlaug Grindavíkur og spjallar við gesti um málefni líð-
andi stundar.

Kl. 08:00 – Hópsskóli, opið hús.  
 Allir velkomnir í skólann frá klukkan 8:00- 14:00. Allt 

opið upp á gátt, hægt að skoða skólann, vinnu nemenda og 
starfshættina. Klukkan 9:30 verður síðan samkoma í Bót (sal 
skólans). Þar munu nemendur syngja valin lög úr morg-
unsöng. Einnig verður glærusýning af  myndskreytingum 
og sögugerð í tengslum við söngtextana. Salurinn verður 
skreyttur með verkum nemenda tengdum sama efni. Y� rheit-
ið á verkum nemenda er  ,,Ha� ð’’.

Kl. 11:00 og 13:30.  Verslunarmiðstöðin.  
 Nemendur frá leikskólanum Króki skemmta gestum og gang-

andi með hljóðklæðningu ljóða.
Kl. 17:00 – Tónfundur tónlistarskólans í Víðihlíð.
Kl. 17:00 – 19:00 Palóma og Bókabúðin með lengri opnun. 
 Sigríður Klingenberg spáir í spilin og boðið verður upp á létt-

ar veitingar. Stúlkurnar frá Hárhorninu verða á staðnum með 
kynningar.

Kl. 20:00 Leikrit grunnskólans, Dúkkulísa - Bæjarsýning.
Kl. 20:00 – Flagghúsið.  „Niðri í skúrum” 
 • Staksteinar liðinnar aldar, frásagnir samferðamanna. 

Kristinn Þórhallsson (Diddi raf) segir sögur úr skúrunum.
 • Upprisa þjóðar, verslunarfrelsi og hámenning.  Erling 

Einarsson rekur sögu verslunar í Grindavík.
Kl. 21:00 – Bryggjan. 
 Söngvaskáldið Gunnar Þórðarsson úr Hljómum og Trúbroti 

verður með tveggja tíma konsert á Bryggjunni.

Föstudagur 19. mars
Kl. 07:30 – Pottaspjall. 
 Petrína Baldursdóttir bæjarfulltrúi mætir í heitu pottana í 

Sundlaug Grindavíkur og spjallar við gesti um málefni líð-
andi stundar.

Kl. 20:00 – Kútmagakvöld Lions í Lava sal Bláa Lónsins. 
Kl. 20:00 – Kvennakvöld körfuknattleiksdeildar.  
 Dansleikur í Salthúsinu. Hljómsveitin Silfur leikur fyrir 

dansi.

Laugardagur 20. mars
Kl. 14:00 – Salt� sksetrið. Þjóðháttakynning.  
 Æðarbúskapur og refaveiðar, Valdimar Gíslason, æðarbóndi 

á Mýrum í Dýra� rði og Sigurður Eiríksson, æðarbóndi í 
Norðurkoti í Sandgerði kynna æðarbúskap.  

 Ómar  Smári segir frá refagildrum  í landi Grindavíkur.
Kl. 15:00 – Pína pokastelpa.  
 Sýning fyrir yngstu kynslóðina. Sýnt í Hópsskóla.
Kl. 17:00 – Salt� sksetrið. Tónleikar Delizie Italiane. 
 Leone Tinganelli: söngur og gítar. Jón Elvar Hafsteinsson: gítar 

og söngur. Jón Rafnsson: kontrabassi og söngur.

 Annað: 
 Lí� ð er salt� skur. Þjóðháttakynning í Salt� sksetrinu.  Salt-

� skmyndasýning, fræðsla um verkun þorsks, salt� sksmakk 
auk hinnar hefðbundnu salt� sksýningar í Salt� sksetrinu 
Hafnargötu 12a. Opið alla daga frá kl. 11:00 – 18:00.  

 Félagið Matur-saga-menning, með Laufeyju Steingríms-
dóttur næringarfræðingi og Sigurvin Gunnarssyni 

 matreiðslumeistara, hefur í samvinnu við Salt� sksetrið staðið 
fyrir samkeppni um bestu salt� sksuppskri� irnar.

 Í menningarvikunni verða tilkynnt úrslit úr þessari sam-
keppni. Verðlaun veitt fyrir þrjár bestu uppskri� irnar.

 Þekkir þú fólkið?
 Ljósmyndavefur Grindavíkur á opnunartíma bókasafnsins.  

Unnið hefur verið að því að setja inn myndir á vef Ljós-
myndasafns Grindavíkur. Þetta eru m.a. gamlar manna-
myndir.  Bókasafnið fékk í haust styrk frá Menningarráði 
Suðurnesja til að e� a þetta safn og skanna inn � eiri gamlar 
myndir.  Grindvíkingum gefst nú kostur að skoða þetta safn 
og jafnframt er óskað e� ir aðstoð við að setja nöfn við andlit-
in á mörgum myndanna.  Myndasafnið er hægt að skoða á 
slóðinni http://myndir.grindavik.is Eru Grindavíkingar jafn-
framt hvattir til að kíkja í heimsókn á bókasafnið og skoða 
gamlar myndir.

 
 Aðal-Braut:

•  Lopapeysusýning.  Stórar og smáar lopapeysur úr ís-
lenskri ull til sýnis.

•  Saga prjóns rakin á myndrænan hátt. Hverjir voru það 
sem prjónuðu og í hvaða tilgangi var prjónað í gamala 
daga?  Algengustu prjónategundir sýndar.  

•  Myndasýning: Bátar gerðir út frá Þórkötlustaðanesi 
1935-1948.  Gerð verður grein fyrir þeim bátum sem 
voru gerðir út frá Þórkötlustaðanesi, eigendum og skip-
stjórum þeirra, ískofanum og lifrarbræðslunni.

•  Tilboð í bakarí alla vikuna. Danskt smörrebrauð 
� mmtudag, föstudag og laugardag.

 Leikskólinn Krókur:  
 •  Börnin á eldri deildum – búa til fuglahús og setja þau 

upp á útisvæðinu
 •  Börnin á yngri deildum – búa til listaverk úr � öru-

grjóti og setja það upp fyrir framan leikskólann.
 •  Listaverk e� ir börnin til sýnis  í leikskólanum bæði úti 

og inni og eru allir velkomnir.

 Hárnhornið: 
 •  Fjölbreytt tilboð alla vikuna.

Salt� sksetur Íslands í Grindavík verður 
miðpunktur menningarvikunnar. Þar verður 
ýmislegt um að vera en formleg opnun menn-
ingarvikunnar verður í Salt� sksetrinu laug-
ardaginn 13. mars kl. 14:00 þar sem sjálf for-
setafrúin Dorrit Moussaie�  verður viðstödd. 
Svo skemmtilega vill  til að Safnahelgin á 
Suðurnesjum er einmitt þessa helgi og því 
fá Grindvíkingar og allir Suðurnesjamenn 
góðan menningarskammt þessa dagana.

Við formlega opnun menningarvikunnar 
verður ávarp bæjarstjóra og formanns menn-
ingar- og bókasafnsnefndar. Jafnframt verður 
a� ending menningarverðlauna Grindavík-
urbæjar í fyrsta skipti. Þá verður opnun hand-
verkssýningar eldri borgara og handverksfólks 
og Dorrit tekur í prjóna og ætlar að he� a verk-
efnið á lengsta tre� i í heimi.

Þá verður opnuð salt� skamyndasýning Ólafs 
Rúnars Þorvarðarsonar, fyrrverandi kennara í 
Grindavík, en sýning er einnig hluti af Safna-
helginni.

Ólafur Rúnar sagði í samtali við Járngerði að 
hann ætti hátt í tvö hundruð þúsund myndir 
frá  Grindavík sem hann tók á sínum tíma. Því 
hefði verið er� tt að velja 140 myndir á sýn-
inguna en elstu myndirnar eru 50 ára gamlar. 
Jafnframt á hann mikið safn af slides myndum, 
hljóðupptökum og vídeómyndum. Myndin 
„Legið fyrir lúðu“ er ein af þeim en hún verður 

einmitt sýnd á Bryggjunni alla menningarvik-
una. 

,,Á sýningunni verða myndir frá vertíð-
arstemmningu í Grindavík,” segir Ólafur Rúnar 
en við setningu menningarvikunnar mun hann 
fara í gegnum sýninguna og � alla um tilurð 
myndanna.

Líkt og á síðasta ári verður Salt� skuppskri� a-
keppni í samvinnu við félagið Matur – saga 
– menning, í sjálfu Salt� sksetrinu . Uppskri� ir 
skal senda á matarsetur@matarsetur.is. Skila-
frestur er til 22. mars. Vinningar í boði fyrir 
þrjár bestu uppskri� irnar.

Þrennir tónleikar verða í Salt� sksetrinu á 
menningarhátíðinni. Sigvaldi Kaldalóns hafði 
mikil áhrif á tónlistar- og menningarlíf Grind-
víkinga á sínum tíma og ar� eifð hans li� r enn 
góðu lí� . Kaldalónstónleikar verða í Salt� sk-
setrinu þar sem grindvískt tónlistarfólk � ytur 
lög hans. Á meðal � ytjenda verða Stigamenn, 
nemendur úr tónlistarskólanum og ýmsir � eiri.

Þá verða tónleikarnir Delizie Italiane í Salt-

� sksetrinu. Leone Tinganelli  spilar á gítar og 
syngur, Jón Elvar Hafsteinsson spilar einnig 
á gítar og syngur og Jón Rafnsson spilar á 
kontrabassa og syngur.

Síðast en ekki síst verður Þjóðháttakynning 
í Salt� sksetrinu. Tveir reynslumiklir æð-
arbændur og refaskyttur, Valdimar Gíslason, 
æðarbóndi á Mýrum í Dýra� rði og Sigurður 
Eiríksson, æðarbóndi í Norðurkoti í Sandgerði 
segja frá æðarbúskap og ævintýralegri við-
ureign við re�  í tveimur landshlutum. Valdimar 
segir frá búskapnum á einu stærsta æðarbýli 
landsins, Mýrum í Dýra� rði og Sigurður 
Eiríksson segir frá miklum æðarbúskap  á Suð-
urnesjum, í Norðurkoti og Fuglavík í Sandgerði.

Ómar Smári Ármannsson göngugarpur sýnir 
myndir og segir frá hlöðnum refagildrum sem 
notaðar voru við refaveiðar fram á 20. öld og 
víða má enn sjá. Skemmtilegar umræður, heitt á 
könnunni og allir velkomnir.

 Síðast en ekki síst verður Óp-hópurinn með 
tónleika en nánar um þá á bls. 12.
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Ka�  húsið Bryggjan tekur virkan þátt í 
menningarvikunni með ýmsum uppákom-
um. Að sögn Aðalgeirs Jóhannssonar á 
Bryggjunni verður � ölbreytnin í fyrirrúmi. 
Laugardaginn 13. mars verður sýnd myndin 
„Legið fyrir lúðu.“  Þessi mynd er tekin þann 
1. september 1984.  

„Þrír aldnir heiðursmenn fara á sjó frá 
Grindavík og ætla sér að  � ska lúðu.  Þeir hafa 
o�  spjallað um það sín á milli hvernig lí� ð var 
í gamla daga. Það voru engin siglingatæki not-
uð þá og y� rleitt ekkert nema brjóstvitið. Samt 
voru þeir nokkuð vissir í sinni sök og vildu 
sýna unga fólkinu hvar lúðumiðin voru. Ólafur 
Rúnar Þorvarðarson tók þá á orðinu og hafði 
með sér upptökuvél.  Þeir fóru vestur á Víkur á 
mið sem heita ,,á grösunum“.  Þeir renndu sín-
um færum sem voru af gömlu sortinni eins og 
notuð voru fyrir árið 1920, Sigurgeir átti þessi 
færi sem hann geymdi í skúrnum sínum síðan 
þá.  Um leið og færið kom í botn beit lúðan á 
og þeir börðust við að koma henni um borð. 
Það kostaði mikið stímabrak og bresti. Þeir 
fóru í land og lúðan vóg hátt á annað hundrað 
kíló,“ segir Aðalgeir.  

Þeir sem tóku þátt í leiðangrinum voru 
allir komnir á efri ár. Sigurgeir Guðjónsson 
(Sigurgeir í Hlíð) og Jón Gíslason (Jón í 
Baldurshaga) voru báðir á níræðisaldri og 
Árni Guðmundsson (Árni í Tungu) var hátt í 
áttrætt.  Myndin tekur klukkutíma í sýningu.  
Færeyskur kappróður verður sýndur á undan 
sem aukamynd.

Mánudaginn 15. mars verða tveir af fremstu 
listamönnum þjóðarinnar á Bryggjunni þegar 
hjónin   Ellen Kristjánsdóttir og Eyþór Gunn-
arsson verða með tónleika.

„Eyþór á tengsl við Grindavík og vildi ólmur 
koma líkt og Ellen. Pétur Pétursson þulur 
var a�  Eyþórs. Systir Péturs, Petrúnella, bjó í 
Grindavík en langömmubarnið hennar ber 
þetta nafn og býr í Grindavík í dag. Sonur 
Petrúnellu var Svavar Árnason, fyrst heið-
ursborgari Grindavíkur, sem var organisti í 
Grindavíkurkirkju hálfa öldina,“ segir Að-
algeir.

Bryggjan býður jafnframt upp á bátasagn-
fræði en Grímur Karlsson sem var skipstjóri á 
Hamravíkinni og Bergvíkinni mætir.  Grímur 
er áka� ega fróður um íslenska útgerðarsögu og 

hefur smíðað líkön af � estum � skibátum sem 
sigldu undir íslenskum fána á síðustu öld.  Þau 
eru mörg til sýnis í Byggðasafni Ke� avíkur í 
Duushúsum.  Grímur heldur fyrirlestur um 
bátana, útgerðarsögu, skipstjóra¬sögu og sjó-
mannasögu. 

Söngtríóið Sárabót frá Grindavík tekur lagið. 
„Þar er æðstráðandi Siggi millimeter og með 
sér hefur hann þá Eirík Dagbjarts og Ella 
Magga og Ólafur Þórarinsson leikur á harm-
onikku,“ segir Aðalgeir.

Stigamenn verða með  tónleika ásamt Árna 
Johnsen. Aðalgeir les jafnframt Grindavík-
ursögur.  

Söngvaskáldið Gunnar Þórðarson úr 
Hljómum og Trúbroti verður með tveggja 
tíma konsert á Bryggjunni sem slær botninn í 
menningarvikuna þar.   

Ellen, Eyþór, Gunni Þórðar, 
Grímur og Sárabót á Bryggjunni

Fjársjóður Ólafs Rúnars til sýnis
- Fjölbreytt dagskrá í Salt� sksetrinu alla menningarvikuna
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Árshátíð grunnskólans 
verður með hefðbundnu 
sniði en leikritið sem 
frumsýnt verður að þessu 
sinni þriðjudaginn 16. 
mars heitir Dúkkulísa 
og er e� ir Þórdísi Elvu 
Þorvaldsdóttur leikkonu, 
leikskáld og rithöfund. 
Sambýlismaður hennar er Grindvíkingurinn 
Víðir Guðmundsson leikari en hann leikstýrir 
verkinu og er reyndar í því hlutverki annað 
árið í röð. 

Verkið � allar um Lísu sem er 15 ára og 
nýbúin að eignast barn. Leikritið gerist á einni 
kvöldstund og hefst heima hjá Lísu. Sæunn 
vinkona hennar sem er � utt úr bænum er í 
heimsókn og er á leiðinni á ball í skólanum. 
Skyndilega er bankað á gluggann og þar birtist 
barnsfaðir Lísu sem hún hefur ekki séð frá 
því hún var ófrísk. Með honum er Diddi og 
eru þeir á leiðinni á ballið líka og undarleg 
stemmning myndast við þessar aðstæður. Diddi 
tekur upp bjór og eitt leiðir af öðru. Áður en 
langt er um liðið heldur Lísa af stað á ballið 
með barnið sitt með sér. Hvað gerist við þessar 
aðstæður er ómögulegt að segja og verður ekki 
upplýst hér. 

Að sögn Víðis er verkið bæði skemmtilegt, 
fræðandi, fyndið og átakanlegt. Það varpar 
fram spurningum um hvað raunveruleg ábyrgð 
sé og hvað felist í því að hugsa um barn og í 
hverju vinátta sé fólgin.

Með aðalhlutverk fara Elísabet, Axel, Guðjón, 
Júlía, Kjartan Orri, Hanna Dís, Hulda Sif og 
Daníel auk þess sem að allur leikhópurinn sér 
um hópatriði o.� . 

En hvernig � nnst Víði að vinna með þessum 
krökkum?

„Það er einstaklega gefandi að sjá þegar þau 
brjótast út úr skelinni og þora að verða eitthvað 
annað en þau eru í raunveruleikanum. Þegar 
allt smellur saman og hópurinn vinnur sem 

heild þá gerist galdurinn, leikhúsgaldurinn. 
Þessir krakkar eru frábærir og leggja sig fram 
við að gera hlutina vel, þess vegna er frábært að 
vinna með þeim,“ segir Víðir.

Víðir leikstýrir annað árið í röð hjá grunn-
skólanum en félagi hans í GRAL, grindvíski 
leikarinn Bergur Ingólfsson, hefur nokkrum 
sinnum leikstýrt við skólann. Er er� tt fyrir þá 
að segja nei við gamla heimabæinn?

„Já, það mætti segja það. Heimahagarnir eiga 
svolítið í manni. “

- Hvers konar sýningu eigum við von á?
„Kra� mikilli sýningu, með húmor og hár-

beittri ádeilu.“

Menning og ferðaþjónusta blómstrar sem 
aldrei fyrr í Grindavík árið 2010. Í kynningu 
á menningu og ferðaþjónustu í Grindavík 
sem haldin var í Salt� sksetrinu á dögunum 
kom fram að ýmislegt spennandi er framund-
an. Má þar nefna menningarvikuna, Sjóarann 
síkáta, Náttúruviku á Reykjanesi, gönguferðir 
og ýmislegt skemmtilegt sem tilheyrir við-
burða- og menningardagskrá Salt� skseturs-
ins og Grindavíkurbæjar. Þá eru nýjungar 
framundan í ferðaþjónustunni.

Kristinn Reimarsson, frístunda- og menning-
arfulltrúi kynnti viðburða- og menningardag-
skrána sem er umfangsmikil í ár. Menningar-
vikan er hluti af henni og stendur frá 13. til 20. 
mars. 

Sigrún Jónsdóttir Franklín menningarmiðl-
ari kynnti náttúruviku á Reykjanesi sem eru 
ýmsir dagskrárliðir tengdir náttúru, sögu og 
menningu á Reykjanesskaga 25. júlí til 2. ágúst 
í sumar.

Grindavík Experience, regnhlífasamtök ferða-
þjónustuaðila í Grindavík, kynntu starfsemi 

sína og nokkur fyrirtæki eins og Fjórhjólaæv-
intýri, Bláa lónið og ka�  húsið Bryggjan kynntu 
starfsemi sína. Í máli Bryggjumanna kom fram 
að þeir ætla að gera út bát í sumar sem mun 
sigla með ferðamenn í sjóstöng og skoðunar-
ferðir sem er góð viðbót við ferðaþjónustuna í 
Grindavík.

Kristján Pálsson, framkvæmdastjóri Markaðs-
stofu Suðurnesja, kynnti starfsemina og Ómar 
Smári Ármannsson göngugarpur fór y� r minja- 
og söguskilti sem sett hafa verið upp á sjö 
stöðum í Grindavík. Ómar Smári sagði að tvö 
skilti til viðbótar væru í undirbúningi. Ómar 
Smári benti á hvers slags � ársjóður væri falinn 
í landi Grindavíkur, ekkert bæjarfélag á land-
inu ætti eins � ölbreytta � óru af áhugaverðum 
stöðum til að skoða. Þá fór Óskar Sævarsson, 
forstöðumaður Salt� sksetursins, y� r hugmynd-
ir að Eld� allagarði.

Nemendur Tónlistarskólans voru með tónlist-
aratriði og þá voru nokkur fyrirtæki með kynn-
ingu og matarsmakk.

Að endingu var sýnd hin sögufræga heim-

ildamynd Fiskur undir steini, sem var y� rskri�  
þessarar kynningar. Myndin var sýnd í Rík-
issjónvarpinu 1974 og vakti mikla athygli og 
deilur á sínum tíma. Var fróðlegt að sjá þessa 
mynd svo löngu síðar og ekki laust við að hún 
væri meinfyndin á kö� um. En þessi kynning í 
Salt� sksetrinu sýndi að menningin í Grindavík 
blómstrar nú 36 árum síðar.

Vinningshafar
Þeir sem mættu í Salt� sksetrið á kynningu og 
ferðaþjónustu í Grindavík undir y� rskri� inni 
Fiskur undir steini, gátu skrifað nafnið sitt á 
blað og sett í pott en dregnir voru út þrír vinn-
ingar sem aðilar í Grindavík Experience gáfu. 
Vinningshafarnir eru:

Halldór Ingvason vann ferð með Salty tour.
Katla María vann gjafaöskju frá Bláa lóninu.
Fanney Pétursdóttir vann ferð fyrir 2 með 

Fjórhjólaferðum.

Sunnudagskvöldið 14.mars kl. 20:00 verður 
Óp-hópurinn með tónleika í Salt� sksetrinu. 
Óp-hópurinn hefur verið með hádegistón-
leika í allan vetur í íslensku óperunni, þar 
sem hann hefur � utt bæði söng- og leiksenur 
úr ýmsum óperum, við miklar vinsældir, auk 
þess hefur hann komið fram í Duus-húsum 
í Ke� avík, Hafnarborg í Hafnar� rði og í 
Stokkalæk.

Óp-hópinn skipa þau Bylgja Dís Gunnars-
dóttir, Erla Björg Káradóttir, Hörn Hrafnsdótt-
ir, Jóhanna Héðinsdóttir, Jón Svavar Jósefsson, 
Rósalind Gísladóttir og Rúnar Þór Guðmunds-
son, um píanóleik sér Antonía Hevesi.

Þess má geta að Þau Bylgja Dís og Rúnar Þór 
lentu í fyrsta og öðru sæti í alþjóðlegu söngv-
arakeppninni Barry Alexander International 

Vocal Competition nú í byrjun árs og er Bylgja 
Dís nýkomin frá New York þar sem hún söng í 
Carnegie Hall.

Nú gefst Grindvíkingum tækifæri til að koma 

og skemmta sér á söng og leikgleði Óp-hópsins
Óp-hópurinn fékk frábæra gagnrýni um 

daginn hjá Lostafulla listaræningjanum sem er 
útvarpsþáttur á RÚV. 

Fiskur undan steini 
- Menningin og ferðaþjónustan blómstrar í Grindavík 2010

Hitnar í heita pottinum
Bæjarfulltrúar Grindavíkurbæjar verða gestir í heitu pottunum alla 
menningarvikuna líkt og á síðasta ári en þær heimsóknir mæltust 
afar vel fyrir. Bæjarfulltrúarnir mæta upp úr 7:30 og svara spurn-
ingaþyrstum pottagestum. Búast má við að heiti potturinn standi 
undir nafni þegar umræður komast á fullt! Myndin var tekin í 
heita pottinum í menningarvikunni á síðasta ári. Menningin nær 
einnig í heita pottinn því pottagestir geta lesið ljóð e� ir nemendur 
grunnskólans sér til ánægju og yndisauka.

Óp-hópurinn hefur vakið mikla athygli

Árshátíðarleikrit grunnskólans heitir Dúkkulísa og er í leikstjórn Víðis Guðmundssonar:

Kraftmikil sýning með húmor og ádeilu

,,Þjálfunin skilaði sér vel, það var alveg 
greinilegt,” sagði Davið Arthur Friðriksson 
þegar hann og Sigurður Halldórsson tóku á 
móti viðurkenningu sem Grindvíkingar árs-
ins en heimasíða Grindavíkurbæjar stóð fyrir 
valinu. Davíð og Sigurður björguðu lí�  Grét-
ars Einarssonar sem fékk hjartaáfall á knatt-
spyrnumóti í íþróttahúsi Grindavíkur þann 
30. desember sl. Heimasíðan leitaði til 15 ein-
staklinga í Grindavík til að velja Grindvíking 
ársins og fengu Davíð og Sigurður lang� est 
atkvæði hjá álitsgjöfunum.

Það var Ólafur Örn Ólafsson bæjarstjóri sem 
a� enti Davíð og Sigurði viðurkenninguna en 
vonandi verður val á Grindvíkingi ársins að 
árlegum viðburði. Tilgangurinn með kjörinu er 
fyrst og fremst að vekja athygli á því sem vel er 
gert í Grindavík.

Þeir sem voru á staðnum segja að Davíð og 
Sigurður, sem báðir eru slökkviliðsmenn, ha�  
brugðist hratt og vel við. Davíð sem er slökvi-
liðsmaður á Ke� avíkur� ugvelli, lauk ströngu 

námskeiði í haust sem sjúkra� utningamaður. 
Hann segir að þar ha�  verið lögð mikil áhersla 
á að taka stjórn á vettvangi í aðstæðum sem 
þessum og það ha�  hann gert og allt ferlið 
gengið eins og í sögu. Davíð beitti hjartahnoði 
á Grétar og Sigurður blés og þannig tókst þeim 

að koma súrefni til heilans á meðan beðið var 
e� ir hjartastuðtæki en slíkt er ekki til taks í 
íþróttahúsinu. Þeir sem fylgdust með aðgerðum 
á staðnum segja að fagleg vinnubrögð Davíðs 
og Sigurðar ha�  skipt sköpum og þeir unnið 
saman sem einn maður.

Hlaupa þur� i y� r í sundlaugina til þess að 
ná í hjartastuðtæki og þegar það var komið 
var Grétari ge� ð stuð. Davíð segir að þar ha�  
Snorri Kristinsson, starfsmaður sundlaugarinn-
ar, komið til aðstoðar og gert það mjög vel og 
hann ha�  átt sinn þátt í því hversu vel tókst til.

E� ir að Grétar fékk hjartastuð fór hjartað í 
gang að nýju og hann komst smám saman til 
meðvitundar á ný. Var hann � uttur á sjúkrahús 
þar sem hann er búinn að fara í hjartaþræðingu 
og aðgerð og heilsast vel.

Sigurður segir að þetta ha�  allt farið eins vel 
og hugsast gat. Davíð segir að það ha�  ekki ver-
ið fyrr en allt var um garð gengið að hann ha�  í 
raun áttað sig á því hvað gerðist og hann ha�  átt 
er� tt með að sofna næstu tvær nætur á e� ir.

Mikilvægt að taka stjórn á vettvangi
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• Leone Tinganelli: Söngur og gítar.
• Jón Elvar Hafsteinsson: Gítar og söngur.
• Jón Rafnsson: Kontrabassi og söngur.

Tríóið “DELIZIE ITALIANE” (ítalskt 
góðgæti) verður með tónleika í Salt� sksetrinu 
á menningarviku, laugardaginn 20. mars kl. 
17. DELIZIE ITALIANE var stofnað í sept-
ember árið 2000 í tengslum við mikinn áhuga 
meðlima á víni, matargerð og suðrænni menn-
ingu. Tónlistin var eins og punkturinn y� r i-ið 
eða „come il parmiggiano sulla pasta”, og þar 
blandast tónlistar- og menningarheimur Leone 
Tinganellis sem kemur frá Napóli, við menn-
ingarheim tveggja íslenskra Jóna með gjörólík-
an bakgrunn í tónlist. 

Það tók þá félaga dálítinn tíma að � nna rétta 

hljóminn í byrjun þar sem ekki var stuðst við 
neina fyrirmynd, en þeir telja sig nú vera búna 
að � nna hinn eina sanna Delizie hljóm, - þar er 
einfaldleikinn er hafður í fyrirrúmi.

Delizie Italiane hefur komið fram við marg-
vísleg tækifæri þar sem aðaláherslan er lögð á 
þægilega og ljúfa ítalska stemmningu og þarf 
nú varla að minnast á að þessi tónlist  passar 
sérlega vel við mat og drykk.  

Fyrir � órum árum gáfu þeir út geisladisk-
inn Passione sem inniheldur 18 söngperlur frá 
Napólí sem spanna tímabilið allt frá um 1500 
fram á okkar daga og fékk hann afar góðar 
móttökur og árið 2008 kom út nýr diskur og 
ber hann einfaldlega heitið Delizie Italiane.  

Á þeim diski koma lögin hins vegar frá mis-

munandi héruðum Ítalíu.  Flest laganna voru í 
uppha�  alþýðusöngvar en eru nú orðin klassísk 
sönglög sem eru � utt jafnt í virtum óperuhús-
um sem og á götuhornum um heim allan, - lög 
eins og Funiculí funiculá, Bounasera signorina, 
Volare, Santa lucia, Arrivederci Roma og Tu 
vuó fá l´ Americano. Þórkatla Albertsdóttir mætti á sína síðustu 

vakt í íþróttahúsinu þann 30. desember en 
hún er orðin 67 ára og því komin á e� irlaun. 
Hún hefur starfað í íþróttahúsinu í rúm 23 
ár. Samstarfsfólk Þórkötlu í íþróttahúsinu 
og sundlauginni kom henni á óvart með því 
að slá upp veislu og færa henni gjöf. Þá færði 
Grindavíkurbær henni blómvönd og að 
sjálfsögðu fékk hún kossa og knús frá sam-
starfsfólkinu.

Þórkatla hóf störf í íþróttahúsinu 1986 eða 
ári e� ir að það opnaði. Þórkatla segir að þetta 
ha�  verið skemmtilegur tími og hún kveðji 
vinnustaðinn með söknuði enda skemmtilegt 
fólk sem þar vinnur.

Óhætt er að segja að lítil starfsmannavelta 
sé í íþróttahúsinu og sundlauginni, þar hefur 
verið meira og minna sama starfsfólkið í mörg 
ár og sumir unnið frá því að íþróttahúsið opn-
aði á sínum tíma. Samkvæmt lauslegri sam-

antekt er samanlagður starfsaldur vel á annað 
hundrað ár og er þá aðeins miðað við starf hjá 
íþróttahúsinu og sundlauginni.

Nýr grunnskóli í Grindavík, Hópsskóli, tók 
formlega til starfa í ársbyrjun. Þá mættu 
starfsfólk og nemendur til starfa en � estir 
foreldrar fylgdu börnum sínum alveg inn 
í skólann. Nemendur í Hópsskóla þessa 
fyrstu önn eru í 1. og 2. bekk. Maggý Hrönn 
Hermannsdóttir skólastjóri heilsaði öllum 
nemendunum og foreldrum þeirra með 
handabandi.

Nemendurnir fóru í sínar stofur með töskurnar 
en síðan var þeim öllum safnað saman á sal þar 
sem Maggý Hrönn sagði þeim sögu og síðan var 
samsöngur á sal en skóladaguriunn í Hópsskóla 
hefst ávallt á þann hátt.

Að sögn þeirra foreldra sem rætt var við 
voru börnin þeirra mjög spennt að fara í nýjan 
skóla. Þegar nemendurnir voru komnir inn í 
stofurnar var augljóst að þeir voru mjög hrifnir 
og einn nemandi orðaði það svo að ,,þetta er 
geðveikt � ottur skóli.”

Skólastar� ð hefur farið mjög vel af stað og eru 
nemendur og kennarar afar ánægðir með nýja 
skólann.

Það ríkti e� irvænting í Bótinni, samkomusal 
Hópsskóla, í lok janúar, þegar tilkynnt var 
hvaða bekkur fékk viðurkenningu fyrir prúð-
mennsku og dugnað. Starfsfólk skólans mat það 
hvaða bekkur var kurteis í röðinni og gekk vel 
um borðin og það varð 1. M sem varð valinu. 

Foreldrar eru hvattir til þess að kynna sér 
starfsemi skólans á www.grindavik.is/hopsskoli

Körfuknattleiksmaðurinn Þorleifur Ólafsson 
og knattspyrnukonan Elínborg Ingvarsdóttir 
voru kjörin íþróttamaður og íþróttakona árs-
ins 2009 í Grindavík við athöfn sem fram fór 
í Salt� sksetrinu á gamlárdag og var á vegum 
UMFG og afrekssjóðs Grindavíkur. Fjölmarg-
ir fylgdust með athöfninni en sérstakur 
gestur við a� endinguna var Grindvíking-
urinn Ólafur Örn Bjarnason sem hefur leikið 
sem atvinnuknattspyrnumaður hjá Brann í 
Noregi undanfarin ár við góðan orðstýr.

Þorleifur var einn af lykilmönnum körfu-
boltaliðs Grindavíkur sem varð í 2. sæti á 
Íslandsmótinu á síðustu leiktíð e� ir æsispenn-
andi einvígi við KR um titilinn auk þess sem 
hann lék með landsliðinu. Elínborg var einn 
af lykilmönnum kvennaliðs GRV sem stóð sig 
vonum framar í úrvalsdeildinni og hélt þar sæti 
sínu auk þess sem hún átti fast sæti í U19 ára 
liði Íslands sem komst í úrslit EM í sumar.

E� irtaldir íþróttamenn og konur voru til-
nefndir af sínum deildum/ félögum í kjörið að 
þessu sinni og fengu þeir verðlaun:

Íþróttakona Grindavíkur:
Arnfríður Ingibjörg Grétarsdóttir - Golf
Ása Dögg Aðalsteinsdóttir - Knattspyrna
Elínborg Ingvarsdóttir - Knattspyrna
Helga Hallgrímsdóttir - Körfuknattleikur
Petrúnella Skúladóttir - Körfuknattleikur

Íþróttamaður Grindavíkur:
Gilles Mbang Ondo - Knattspyrna
Hávarður Gunnarsson - Golf

Hilmar Örn Benediktsson - Sund
Páll Axel Vilbergsson - Körfuknattleikur
Scott Ramsey - Knattspyrna
Sigurpáll Albertsson - Júdó
Þorleifur Ólafsson - Körfuknattleikur
Að auki voru veittar viðurkenningar til ein-

staklinga fyrir Íslandsmeistaratitla, fyrsta lands-
leik auk sérstakra hvatningarverðlauna sem 
veitt voru ungum og efnilegum íþróttamönnum 
Grindavíkur.

Skólastarfi ð í Hópsskóla fer vel af stað

Þorleifur og Elínborg íþróttamenn ársins 2009 

Síðasta vaktin hjá Þórkötlu

Starfsfólk íþróttamiðstöðvarinnar og sund-
laugarinnar: Páll Axel Vilbergsson, Hermann 
Guðmundsson, Snorri Viðar Kristinsson, 
Sigríður Ágústsdóttir, Þórkatla Albertsdóttir, 
Þórhildur Rut Einarsdóttir, Ólína Þorsteins-
dóttir, Fanný Laustsen og Ester Garðarsdóttir.

Delizie Italiane (ítalskt góðgæti) 
skemmtir í Saltfi sksetrinu

Pína Pokastelpa verður sýnt í Hópsskóla 
laugardaginn 20. mars kl. 15. Pína Bumbu-
lína Augnpokadóttir er lítil stelpa sem kem-
ur frá Pokalandi. Pína � ýr frá Pokalandi til 
Íslands því allt sem henni þykir skemmtilegt 
að gera er bannað þar, t.d. að syngja, dansa, 
brosa og hlæja. Pína á heldur enga vini í 
Pokalandi því öllum þykir hún svo skrítin og 
með furðuleg áhugamál. En Þegar hún kem-
ur til Íslands og kynnist íslenskum krökkum 
þá lærir hún að það eru ekki allir eins og að 
það sé allt í lagi að vera öðruvísi. Pínu � nnst 
alveg frábært að vera á Íslandi því þar eru 

allir svo kátir og glaðir að hana langar mest 
til að � ytja til Íslands.

Þó Pína Pokastelpa  sé leikþáttur sem 
saminn er með börn í huga þá geta allir í 
� ölskyldunni ha�  bæði gagn og gaman af 
henni. Sýningin er því kjörin fyrir hvers kyns 
skemmtanir og mannamót.  Hér er á ferðinni 
skemmtileg og � örug leiksýning með fall-
egan boðskap, stútfull af söng og dansi sem 
fær alla til að gleðjast og brosa. 

Höfundar og leikendur eru Hildur Magn-
úsdóttir, Rakel Magnúsdóttir og Nikulás 
Stefán Nikulásson.

Pína Pokastelpa 
- leikþáttur fyrir alla � ölskylduna
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Flagghúsið, Mamma mía, Salthúsið, Aðal-
braut, Flagghúsið, Veitingastofan Vör, 
Grindavíkurkirkja, leikskólarnir, grunnskól-
arnir og ýmsir � eiri aðilar taka virkan þátt í 
menningarvikunni með margvíslegum uppá-
komum en nánar er � allað um Salt� sksetrið 
og Bryggjuna á bls. 11.  Jafnframt verða tvær 
listastofur opnar fyrir gesti og gangandi og þá 
verða prjónanámskeið fyrir þá allra hörðustu 
og einnig verður boðið upp á bútasaum, svo 
eitthvað sé nefnt. Kútmagakvöld Lions og 
kvennakvöld körfuboltans verða í menning-
arvikunni, sýning verður fyrir yngri kynslóð-
ina þannig að allir ættu að � nna eitthvað við 
sitt hæ� .

Í Flagghúsinu verður dagskrá sem ber y� rskri� -
ina „Niðri í skúrum”. Annars vegar segir Kristinn 
Þórhallsson (Diddi raf) sögur úr skúrunum 
undir y� rskri� inni  Staksteinar liðinnar aldar, 
frásagnir samferðamanna. Þá rekur vertinn sjálf-
ur, Erling Einarsson, sögu verslunar í Grindavík 
undir y� rskri� inni Upprisa þjóðar, verslunar-
frelsi og hámenning.  Í Flagghúsinu verður 
einnig bútasaumur.

Aðal-braut verður með uppákomu í svipuðum 
dúr en Benóný Benediktsson segir frá bátum 
gerðum út frá Þórkötlustaðanesi og lí� nu í nesinu 
í kringum 1940. Jafnframt verður myndasýning 
á bátum gerðum út frá Þórkötlustaðarnesi 1935-
1948. Þá verða haldin prjónanámskeið, prjóna-
ka�  , lopapeysusýning verður í Aðal-braut og saga 
prjóns rakin á myndrænan hátt.  

Líklega munu góðborgarar bæjarins mæta í 
Flagghúsið og Aðal-braut en yngsta kynslóð-
in mætir í Hópsskóla þar sem sýningin Pína 
pokastelpa verður.

Veitingastofan Vör býður upp á harmonikku-
dansleik og Grindavíkurkirkja verður með 
tónleika með sönglögum og aríum e� ir Prucell.

Salthúsið býður a.m.k. upp á tvenna tónleika. 
Annars vegar koma fram  Óskar Kristinn Vign-
isson gítar og söngur, Finnbjörn Benónýsson 
gítar og klarínett, Albert Halldórsson trommur 
og söngur, Harpa Flóvents píanó og Margrét Erla 
Þorláksdóttir söngur. Þetta sama kvöld verður  
„Hópreið Lemúranna.“ Hópur landsþekktra 
� ytjenda úr hinni fornfrægu hljómsveit  Júpíter. 
Bræðingstónlist úr öllum heimshornum þar 
sem kennir margra og m.a. geimrænna áhrifa. 
Þá kemur fram Kvartett Jóns Ólafs bassa.  Með 

honum spila; Tryggvi Hubner á gítar, Guð-
mundur Gunnlaugsson á slagverk og Siggi Sig á 
munnhörpu auk þess að syngja. 

Hinar einu og sönnu Friðarliljur stíga á stokk 
og verða með tónleika á Víðihlíð líkt og í fyrra 
en þeir mæltust áka� ega vel fyrir.

Pizzustaðurinn Mamma mía sem skipti um 
eigendur fyrir skömmu leggur sitt af mörkum í 
menninguna og býður upp á tvennt. Annars veg-
ar verður opnuð ljósmyndasýning � mm ungra 
ljósmyndara og eru tveir þeirra Grindvíkingar. 
Fimmmenningarnir eru:  Arnar Freyr Guð-
mundsson, Samúel Þór Smárason, Arnar Berg-
mann Sigurbjörnsson, Gunnar Ásgeirsson, Halla 
Einarsdóttir. Hins vegar verður ka�  húsakvöld 
ungafólksins með tónlist og uppistandi. Meðal 
annars koma fram Albert Halldórsson, Songbird 
og Bergur Ebbi verður með uppistand.

Leikskólarnir leggja sitt af mörkum í menning-
unni. Á Laut verður sýning á verkum barnanna 
og  foreldraka�   og þá munu elstu krakkarnir 
fara í göngutúr með hristur og heilsa upp á bæj-
arstjórann en yngri börnin munu á meðan blása 
hamingju sápukúlum til heilla y� r bæinn okkar. 
Á Króki mun börn á eldri deilum skemmta for-
eldrum og ætla m.a. að hljóðklæða ljóð. Einnig 
búa krakkarnir til listaverk og fuglahús. Grunn-
skólinn verður með sína árshátíð og þá verða 
nemendur úr 7. bekk með upplestur í Víðihlíð.  
Hópsskóli verður með opið hús einn dag og jafn-
framt verður samkoma á sal skólans. 

Til að toppa þetta allt mætir hin eina og sanna 
Sigríður Klingenberg í Palómu og Bókabúðina 
og spáir í spilin! Verður e� aust nóg að gera hjá 
Sigríði.

Þessi upptalning er hvergi nærri tæmandi og 
sýnir hversu � ölbreytt dagskrá er í menning-
arvikunni. Aðgangur að � estum viðburðum er 
ókeypis.

grindavik.is

Tónleikar, skemmtanir, frásagnir, 
sýningar og uppákomur
- Fjölbreytnin í fyrirrúmi á menningarviku

Menningarbærinn Grindavík


