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Fimmtudagur 3. júní:
 10:30  Fiskur undan steini.  Leikskólabörn 

skreyta girðinguna á móti versl-
unarmiðstöðinni í tilefni Sjó-
mannadagshelgarinnar

17:00  Verslunarmiðstöðin. Glæsileg tískusýning á vegum 
Palómu.

19:15  Vísa bikar karla í knattspyrnu: Grindavík – Þór Ak. á 
Grindavíkurvelli. Miðaverð: Fullorðnir 1.200 kr. og börn 
12-16 ára 300 kr. Styðjum okkar menn!

 22:00  Tónleikar á Mamma mía. Hljóm-
sveitin Ourlives (http://www.
myspace.com/ourlives)   verður 
með tónleika.  Miðaverð er 1.000 
kr. í forsölu (forsalan byrjar 1.júní) 
en 1.500 kr. við innganginn.

Föstudagur 4. júní:
 07:00 – 09:00  Grindavík í bítið. Morgunþáttur Bylgjunnar í beinni 

útsendingu frá Salt� sksetrinu í Grindavík.

 08:00 – 22:00  Söguratleikur Grindavíkur 2010. „Þema: Björgunarafrek 
við Grindavík  - saga Björgunarsveitarinnar. Ratleikurinn 
er auðveldur og fróðlegur útivistarleikur, sem stendur frá 
uppha�  Sjóarans síkáta fram að Jónsmessu. Leitað er að  
spjöldum á stöðum sem merktir eru á ratleikskortið eða 
vísað á þá. Sjá nánar á bls. 12

 10:00 – 18:00 Risastórt � skabúr með bleikju frá 
Íslandsbleikju í Grindavík til sýnis 
við Salt� sksetrið.

10:00 - 18:00 Kolaportsstemmning í verslunar-
miðstöðinni.

11:00 – 14:00  Stakkavík, Bakkalág 15b.  Sýnd verður heimildamynd um 
línuveiðar á Þórkötlu GK 7.  

12:30  Aðalbraut. Svavar Knútur söngvaskáld og farandsöngvari 
skemmtir.

13:30  Landsbankinn. Svavar Knútur söngvaskáld og farand-
söngvari skemmtir.

14:00  Gerðubergskórinn ásamt leikskólabörnum úr Grindavík 
syngja og skemmta í verslunarmiðstöðinni.

14:30  Salt� sksetur Íslands.  Heimsókn um eitthundrað eldri 
borgara frá Menningarmiðstöðinni Gerðubergi. Prjóna-
ka�  , dans og � eira skemmtilegt. Munu þeir m.a. a� enda 
nokkra prjónaða metra sem fer í heimsmetstre� linn. 

14:45  Verslunarmiðstöðin. Svavar Knútur söngvaskáld og far-
andsöngvari skemmtir.

16:00-18:30  Grindavík síðdegis. Þorgeir, Kristófer og Bragi með síðdeg-
isþátt Bylgjunnar í beinni útsendingu frá Salt� sksetrinu.

Sjóarinn síkáti 2010
 Dagskrá

17:00  Verslunarmiðstöðin. Glæsileg tískusýning á vegum 

Grindavíkurtrefi llinn 
– Lengsti trefi ll í heimi 
– Keppni á milli hverfa

Keppni verður á milli hverfanna � ögurra í að prjóna lengsta 
bútinn í Grindavíkurtre� linn. Skil á bútum í Grindavíkurvík-
urtre� linn milli kl. 17 og 19 í Aðal-braut miðvikudaginn 2. 
júní. 

Jafnframt verður hægt að prjóna úti í góða veðrinu, bæði 
fyrir utan Aðal-braut og á hátíðarsvæðinu meðan á Sjóar-
anum síkáta stendur. 

Hver á heima hér?
Ratleikur í aðdraganda Sjóarans síkáta sem stendur y� r frá 
þriðjudeginum 1. júní og fram y� r Sjóarann síkáta. Teknar 
verða myndir af nokkrum útidyrahurðum í bænum og þarf 
að skrá á þar til gerðu blaði (sem verður drei�  í hús) í hvaða 
götu hvert hús er. Glæsileg verðlaun verða í boði en vinnings-
hafar verða dregnir út þriðjudaginn 8. júní.

SJÓARINN 
SÍKÁTI 2010
Umsjón:
Grindavíkurbær
í samstar�  við Sjómanna- 
og vélstjórafélag Grindavíkur.

Framkvæmd:
Kristinn Reimarsson, 
frístunda- og menningarfulltrúi. 
Sími 420 1120 / 660 7310.

Þorsteinn Gunnarsson, 
upplýsinga- og þróunarfulltrúi. Sími 420 1122 / 69 69 234

Hverfaskipting:

Appelsínugula hver� ð (bátar)
Liðsstjóri: 
Jón Berg Reynisson 
jonbr@centrum.is

Bláa hver� ð (krabbar)
Liðsstjóri: 
Vilhelm Arason, 
villiara@simnet.is

Græna hver� ð (skeljar)
Liðsstjóri: 
Linda Sylvía Hallgrímsdóttir, 
bb81@simnet.is

Rauða hver� ð (� skar)
Liðsstjóri: 
Fríða Egilsdóttir 
freda@grindavik.is

sjoarinnsikati@grindavik.is
www.grindavik.is/sjoarinnsikati2010
sjoarinnsikati@grindavik.is

Útgefandi: Grindavíkurbær • Hönnun og Prentun: Stapaprent • Ábyrgðarmaður: Þorsteinn Gunnarsson
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16:30  Gerðubergskórinn syngur og skemmtir í Víðihlíð.
  
17:00 – 18:00  Vinabandið frá Gerðubergi leikur fyrir dansi í Víðihlíð.

17:00 Opnun á sýningunni „Fiskveiðar og � skvinnsla í Grinda-
vík“ á vegum Þorbjarnar hf. við Ægisgötu og Hafnargötu 
12. Sýndir verða gamlir munir sem safnast hafa upp hjá 
fyrirtækinu í gegnum árin, sem eru bæði tengdir � sk-
veiðum og � skvinnslu. Jafnframt verður myndasýning 
frá starfseminni frá liðnum árum.  Sýningin verður í átta 
gluggum sem innréttaðir eru sem sýningargluggar í gömlu 
� skmóttökulúgunum við gamla salthúsið, sem nú hýsir 
Veiðafæraþjónustuna ehf. við Ægisgötu (Garðvegarmeg-
inn).   Einn sýningargluggi er svo að Hafnargötu 12 þar 
sem skrifstofa Þorbjarnar hf. er.

18:00  Götugrill um allan bæ.
 Grindavíkurbæ hefur verið skipt 

upp í � ögur hver�  þar sem hvert 
þeirra hefur sinn lit og sitt þema.  
Bæjarbúar eru hvattir til þess að 
skreyta göturnar í sínum litum og slá saman í götugrill sem 
liðsstjórar hverfanna sjá um að skipuleggja.

Svona er bænum skipt upp:

 Appelsínugula hver� ð (bátar)
 Austurvegur, Þórkötlustaðahver� , Stamphólsvegur, Hóp-

sbraut, Vesturhóp, Austurhóp, Miðhóp, Suðurhóp, Norð-
urhóp, Víðigerði, Efrahóp.

 Bláa hver� ð (krabbar)
 Túngata, Víkurbraut neðan pósthúss, Marargata, Garð-

vegur, Mánagata, Verbraut, Ránargata, Kirkjustígur, 
Mánasund, Vesturbraut, Mánagerði, Hellubraut, Dalbraut, 
Sunnubraut, Laut.

 Græna hver� ð (skeljar)
 Heiðarhraun, Víkurbraut ofan pósthúss, Hvassahraun, 

Staðarvör, Staðarhraun, Norðurvör, Borgarhraun, Suð-
urvör, Arnarhraun, Fornavör, Skólabraut, Leynisbraut, 
Ásabraut, Leynisbrún, Hraunbraut.

 Rauða hver� ð (� skar)
 Skipastígur, Árnastígur, Vigdísarvelli, Glæsivellir, Ásvell-

ir, Sólvellir, Blómsturvellir, Iðavellir, Höskuldarvellir, 
Hólavellir, Litluvellir, Selsvellir, Baðsvellir, Efstahraun, 
Gerðavellir.

20:00  Litaskrúðganga úr hverfunum � órum að hátíðarsvæðinu 
við Hafnargötu.

 Appelsínugula hver� ð leggur af stað frá 50+ blokkinni á 
gatnamótum Suðurhópsbrautar og Stamphólsvegar (geng-
ur niður Stamphólsveg að kirkjunni og út á Ránargötu).

 Rauða hver� ð leggur af stað frá Hérastubbi bakara (geng-
ur Gerðavelli og suður Víkurbraut að Ránargötu).

 Græna hver� ð leggur af stað frá gatnamótum Leynisbraut-
ar og Staðarhrauns (gengur upp Heiðarhraun og að Rán-
argötu).

 Bláa hver� ð leggur af stað frá Kvennó (gengur norður Vík-
urbraut að Ránargötu).

 Öll hver� n ganga svo niður Ránargötuna að hátíðarsvæð-
inu í þessari röð: Appelsínugulir, rauðir, grænir og bláir.

 Kvölddagskrá:
 Bryggjuball á hátíðarsvæðinu við Salt� sksetrið.
 Slysavarnardeildin Þórkatla verður með candy-� os og 

annað góðgæti til sölu.

20:30  „Trúbadorar“ úr hverju hver�  halda uppi „brekku-eða 
bryggjusöng“

20:50   Verðlaunaa� endingar: Best 
skreytta húsið, best skreytta gatan, 
frumlegasta skreytingin, best 
skreytta fyrirtækið og best skreytta 
hver� ð.

21:00  Grindvíska ungmennahljómsveitin Nói  tekur lagið 

21:30  Hinar einu sönnu Dúkkulísur taka 
nokkur lög.

22:00 – 24:00  Bryggjuball – Ingó og Veðurguð-
irnir

22:00  Salthúsið – tónleikar – Hljómsveit-
in Hvanndalsbræður.  Miðaverð: 
1.500 kr.

00:30 – 05:00  Lukku Láki: Dansleikur með hinum 
einu og sönnu Geimförum. Miðaverð: 1.500 kr.

Laugardagur 5. júní:
08:00 – 22:00  Söguratleikur Grindavíkur 2010. „Þema: Björgunarafrek 

við Grindavík  - saga Björgunarsveitarinnar. Ratleikurinn 
er auðveldur og fróðlegur útivistarleikur, sem stendur frá 
uppha�  Sjóarans síkáta fram að Jónsmessu. Leitað er að  
spjöldum á stöðum sem merktir eru á ratleikskortið eða 
vísað á þá. Sjá nánar á bls. 12.

 Í tilefni af því að 80 ár eru frá því að Slysavarnadeildin var 
stofnuð 2. nóvember 1930 er vert að minnast á mikilvægi 
sjóslysavarna og björgunarsveita. Ratleikurinn vísar á 
nokkra áþreifanlega minnisvarða.

 08:00 Gol� lúbbur Grindavíkur: Golf-
mótið „Sjóarinn síkáti open“ á 
Húsató� arvelli. Verðlaun verða 
frosnar � skafurðir frá Þorbirni hf. 
eins og ávallt hefur verið í tilefni 
sjómannadagsins ásamt öðrum 
verðlaunum. Veitt verða verðlaun 
fyrir fyrstu 4 sætin.  Einnig verða námundarverðlaun á 
öllum par 3 holunum. Leikið er með Texas Scramble fyr-
irkomulagi

 Hámarksforgjöf kk er 24 og kvk 28.
 Þátttökugjald er 3.500 kr

10:00 – 14:00  Sundmót Sjóarans síkáta.  Sunddeild UMFG sér um 
mótið en vel á annað hundruð keppendur mæta til leiks í 
Sundlaug Grindavíkur. Glæsileg verðlaun.

 Sundlaugin verður opin almenningi frá kl. 14:00 – 20:00

10:00  Knattspyrnumót á æ� ngasvæði Grindavíkur í 6. � okki 
drengja.  Keppt er í A, B, C og D liðum og er von á 200 
þátttakendum, fyrir utan foreldra og forráðamenn.  Auk 
Grindavíkur taka þátt Ke� avík, Njarðvík og Haukar.

10:00  Stafganga.  Orkubúið-heilsurækt stendur fyrir staf-
gönguferð. Gengið frá Sundlaug Grindavíkur og kringum 
Þorbjörn.  Gangan tekur um eina og hálfa klukkustund.

10:00 – 18:00  Risastórt � skabúr með bleikju frá Íslandsbleikju í Grinda-
vík til sýnis við Salt� sksetrið.

11:00 – 14:00  Stakkavík, Bakkalág 15b.  Sýnd verður heimildamynd um 
línuveiðar á Þórkötlu GK 7. 

11:00 – 18:00  Maleri listsýning í Salt� sksetrinu: 
Helga Kristjánsdóttir myndlist-
arkona úr Grindavík sýnir verk sín. 
Formleg opnun verður kl. 14:00

11:00  Hreystimót – Sterkasti maður á Ís-
landi. Fyrri hluti. Umsjón: Magnús 
Ver Magnússon. 3 keppnisgreinar 
við Salt� sksetrið.

 Keppt verður í: 
 1. Trukkadráttur
 2. Réttstöðuly� a
 3. Conan hjólið
 Seinni hluti mótsins hefst kl. 14:00.

12:00 – 18:00  Sprell-leiktæki á hafnarsvæðinu.

12:00 – 18:00  BRYGGJAN – byssusýning og aðr-
ar stríðsminjar.  Sjón er sögu ríkari. 
Umsjón: Skotfélag Grindavíkur.

13:00 – 18:00  Slysavarnardeildin Þórkatla verður 
með candy-� os og annað góðgæti 
til sölu.

 13:00 – 17:00  Handverksmarkaður. Hælsvík, 
húsakynni Þorbjarnar hf, Hafnargötu 10.

12:20 – 16:00 Bylgjulestin í Grindavík. Hermann Gunnarsson verður í 
Grindavík með Bylgjulestina í beinni útsendingu frá Salt-
� sksetrinu.

14:00 – 15:00 Andlitsmálun barna í Salt� sksetrinu.

13:00 – 20:00. Pílumót í versluninni Bárunni/
Pizza Islandia. Öllum velkomið að  
taka þátt.  Skráning á staðnum.  

13:00 – 18:00 „Paintball“  og „Lazertag“ við 
Hársel. Aðgangseyrir.

13:00  Skemmtisigling fyrir alla � ölskyld-
una í boði Sjómanna- og vélstjóra-
félags Grindavíkur. Farið um borð 
frá Ísfélagi Grindavíkur við Miðgarð.

13:00 – 17:00  Viltu prófa reykköfun, björg-
unarstól og � eiri björgunartæki? 
Á svæðinu fyrir ofan slökkvistöð-
ina mun slökkvilið Grindavíkur 
bjóða gestum að prófa reykköfun 
og Björgunarsveitin Þorbjörn gefur gestum tækifæri á því 
að skoða og prófa björgunarstól og � eiri björgunartæki.  
Kassaklifur í umsjón unglingadeildarinnar Ha� jörg.

14:00 – 17:00 Skemmtidagskrá á sviði
 •  Friðrik Ómar og Jogvan
 •  Sylvía Rún, Idol-söngkona   
  syngur nokkur lög.
 •  Skoppa og Skrítla skemmta. Í   
  boði Landsbanka Íslands.
 •  John töframaður
 •  Eyrún Ösp Ottósdóttir, Grinda-  
  víkurmær syngur nokkur lög.
 •  Sirkus Sóley.  Sirkus Sóley er   
  spennandi sirkussýning   
  þar sem � ör og dirfska ráða för   
  í jafnvægislistum,    
  gripli, húllahringjum, lo� � m-  
  leikum og auðvitað sprella   
  trúðarnir.
 •  Hreystimót – Sterkasti maður á   
  Íslandi. Seinni hluti.    
  Umsjón: Magnús    
  Ver Magnússon. 3    
  keppnisgreinar við Salt� sksetrið. 
  4. Atlassteinninn
  5. Sirkusly� an
  6. Bóndaganga og uxaganga
  Jafnframt verður kra� akeppni hverfanna � ögurra:   
  Keppt verður í greininni Rúllandi þruman.  Sjónvarps- 
  þáttur verður gerður um mótið.

14:00 – 16:00  Kjötveisla í Hafnargötu. Vélsmiðja Grindavíkur heilgrillar 
lambaskrokka í kolagrillum sem Vélsmiðjan hannar og smíðar. 
Allir velkomnir að fá sér kjöt á meðal birgðir endast. Verkfæra-
bíll frá Logey ehf. með kynningu á ýmsum verkfærum.

14:30   Kappróður í höfninni.  Land- og sjósveitir karla og kvenna.  
Lið frá hverju hver�  taka þátt.

14:00 – 17:00  Fjórhjólaævintýri með ævintýra-
ferðir og � órhjólaferðir á hafn-
arsvæðinu. Ókeypis aðgangur þessa 
þrjá tíma.

14:30  Hópkeyrsla bi� jóla frá Bláa 
Lóninu, ekið inn í bæinn niður 
Víkurbraut, Ægisgötu og inn Hafn-
argötu í gegnum hátíðarsvæðið 
og stöðvað fyrir utan N1. Hjólum 
raðað upp og til sýnis. Grindjánar bi� jólaklúbbur ásamt 
öðrum klúbbum.

skreyta göturnar í sínum litum og slá saman í götugrill sem 



15:00 – 17:00  Hestateyming við Salt� sksetrið. Börnum gefst tækifæri til 
að fara á hestbak.

15:30 – 17:30  Sjópulsan á ferð um höfn-
ina.  Björgunarsveitin Þorbjörn 
og Sjómanna- og vélstjórafélag 
Grindavíkur bjóða upp á Sjópuls-
una.  Tvenns konar ferðir; Ferð 
ofurhugans 13 ára og eldri – Ferð með yngri um höfnina. 

15:30 Íslandsmeistarakeppni í netavið-
gerðum. Umsjón: Fisktækniskóli 
Íslands og Veiðafæraþjónustan 
í Grindavík. Keppnin fer fram á 
Kvíabryggju (smábátahöfninni).  
Skráning og nánari upplýsingar; Lárus Þór Pálmason, sími 
899 8483 og netfang: larus@fss.is   

16:00 – 17:00  Grindjánar bi� jólaklúbbur  við Fiskmarkaðinn. Krakka-
keyrsla. Börn fá að sitja a� an á bi� jólum og fara hring. 
Mömmur fá að fara rúnt á e� ir!

16:00 –  Brúðubíllinn skemmtir yngstu kyn-
slóðinni á Hafnargötunni.

16:45 –  List� ug Björns � oroddsens y� r 
Grindavíkurhöfn og Grindavík-
urvelli

 Kvölddagskrá:
20:00 – 23:00 Salthúsið: Blues-tónleikar.  Miðaverð: 1.000 kr.
 Grindvísk hljómsveit, Hljómsveitin Klass Art, Hljómsveit-

in Mood
 23:30 – 05:00 Lukku Láki: Dansleikur með hljómsveitinni Silfur. 

Miðaverð: 2.500 kr. gildir einnig á dansleikinn í Salthúsinu. 
18 ára aldurstakmark.

 23:30 – 05:00 Salthúsið: Dúndurdansleikur með hljómsveitinni Dalton.  
Miðaverð:  2.500 kr. gildir einnig á dansleikinn á Lukku 
Láka. 18 ára aldurstakmark.

 23:00 – 04:00 Íþróttahúsið: Ball á vegum körfu-
knattleiksdeildar UMFG. Hljóm-
sveitin Í Svörtum fötum sér  
um � örið.  Miðaverð: 2.500 kr. 
Aldurstakmark 18 ára.  Foreldrum 
og/eða forráðamönnum verður ekki heimilt að koma með 
unglinga yngri en 18 ára inn á ballið.

Sunnudagur 6. júní:
 08:00 – 22:00 Söguratleikur Grindavíkur 2010. 

„Þema: Björgunarafrek við 
Grindavík  - saga Björgunarsveit-
arinnar. Ratleikurinn er auðveldur 
og fróðlegur útivistarleikur, sem 
stendur frá uppha�  Sjóarans síkáta fram að Jónsmessu. 
Leitað er að  spjöldum á stöðum sem merktir eru á ratleik-
skortið eða vísað á þá. Sjá nánar á bls. 12

08:00  Gol� lúbbur Grindavíkur. Sjóarinn síkáti – fólk á besta 
aldri.  Öldungamót, leikið með punktafyrirkomulagi með 
forgjöf.  Verðlaun verða frosnar � skafurðir í tilefni sjó-
mannadagsins ásamt  � ölskyldu og/eða árskortum frá Bláa 
Lóninu og � eiri veglegum vinningum.

 Veitt verða verðlaun fyrir fyrstu 3 sætin með forgjöf og 
efsta sætið án forgjafar.  Að sjálfsögðu með námundarverð-
laun á öllum par 3 holunum.

 Hámarksforgjöf kk er 24 og kvk 28.
 Þátttökugjald er 3.500 kr

08:00 – 18:00  Opnunartími Sundlaugar Grindavíkur

11:00 – 18:00  Maleri listsýning í Salt� sksetrinu: 
Helga Kristjánsdóttir myndlist-
arkona úr Grindavík sýnir verk sín.

10:00 – 18:00  Risastórt � skabúr með bleikju frá Íslandsbleikju í Grinda-
vík til sýnis við Salt� sksetrið.

11:00 – 12:00  Dorgveiðikeppni fyrir 16 ára og  
yngri. Fer fram á Miðgarði fyrir 
framan Ísfélagið. Skráning á staðn-
um. Foreldrar/forráðamenn fylgi 
yngri börnum. Veitt verða verðlaun fyrir mesta a� ann, 
þyngsta � skinn og ljótasta � skinn.

11:00 – 14:00 Stakkavík, Bakkalág 15b.  Sýnd verður heimildamynd um 
línuveiðar á Þórkötlu GK 7. 

12:00 – 18:00  BRYGGJAN – byssusýning og aðrar stríðsminjar.  Sjón er 
sögu ríkari. Umsjón: Skotfélag Grindavíkur.

12:30  Sjóræninginn Jón Sparrow, (Björgvin Franz) náfrændi 
Jack Sparrow, stjórnar skemmtilegum sjóræningjaleik í 
sundlauginni.  Ætlað börnum ca. 4 – 10 ára.

13:00  Sjómannamessa í Grindavík-
urkirkju.  Ræðumaður er Hilmar 
Helgason skipstjóri. Ritningarlestur.  
Fermingarbörn bera krans niður 
að minnisvarðanum Von sem reistur er til minningar um 
drukknaða sjómenn.  Kór Grindavíkurkirkju syngur undir 
stjórn Kára Allanssonar. Prestur er sr. Elínborg Gísladóttir.

13:00 – 18:00 „Paintball“  og „Lazertag“ við Hársel. Aðgangseyrir.

13:00 – 17:00  Handverksmarkaður. Hælsvík, húsakynni Þorbjarnar hf, 
Hafnargötu 10.

14:00 – 18:00  Slysavarnardeildin Þórkatla verður með candy-� os og 
annað góðgæti til sölu.

14:00  Svabbi sjóari (úr Stundinni okkar) held-
ur fyrirlestur um sjóskrímsli í Salt� sk-
setrinu. Ætlað börnum ca. 8 ára og yngri

14:00  Hátíðarhöld við Salt� sksetrið í til-
efni Sjómannadagsins. Ávarp � ytur 
leikarinn Guðjón Davíð Karls-
son. Heiðursviðurkenningar og 
verðlaunaa� ending fyrir kappróð-
ur. Umsjón: Sjómanna- og vélstjóra-
félag Grindavíkur.

13:00 – 17:00  Veltibíll Sjóvá í Hafnargötunni.

13:00 – 17:00  Sprell leiktæki á Hafnarsvæðinu.

14:00 – 16:00  Götukörfubolti við Hópsskóla í um-
sjón Körfuknattleiksdeildar UMFG. 
Ætlað stelpum og strákum 10 – 16 
ára. Þrír saman í liði. Skráning á 
staðnum frá kl. 13:30.

14:00 – 17:00  Úti-vatnsrennibraut fyrir ofan 
slökkvistöðina.

15:00  Koddaslagur, kararóður og � eka-
hlaup við höfnina.  Umsjón: Sjó-
manna- og vélstjórafélag Grindavíkur

15:00 – 16:30  Dagskrá á hátíðarsviði. 
 • Íþróttaálfurinn og Solla stirða
 • Söngkonan Hera Björk syngur.
 • Dúettin DúBilló skemmtir.
 • Dansatriði frá DansKompaní   
  Reykjanesbæ.

15:00 – 17:00  Ka�  sala Kvenfélags Grindavíkur. 
Grunnskóli Grindavíkur.

15:00 – 17:00  Hestateyming við Salt� sksetrið. Börn-
um gefst tækifæri til að fara á hestbak.

15:00  Guðrún Gunnarsdóttir, söngkona, 
syngur fyrir eldri borgara í Víðihlíð.

15:45  Svabbi sjóari (úr Stundinni okkar) 
heldur fyrirlestur um sjóskrímsli í 
Salt� sksetrinu.  Ætlað börnum ca. 8 
ára og yngri.

16:00  Pepsí-deild karla: Grindavík – ÍBV 
á Grindavíkurvelli.  Miðaverð: 
1.200 kr. fyrir fullorðna og 300 kr. 
fyrir 12 – 16 ára börn.

16:00 – 17:00  Grindjánar bi� jólaklúbbur  við 
Fiskmarkaðinn. Krakkakeyrsla. 
Börn fá að sitja a� an á bi� jólum 
og fara hring. Mömmur fá að fara 
rúnt á e� ir! Í boði Sjómanna- og 
vélstjórafélags Grindavíkur.

 17:00  Fjöllistamaðurinn Jay Gilligan frá 
Bandaríkunum, meðlimur í Sirkusn-
um Shoeboxtour  sýnir listir sínar í 
Salt� sksetrinu. Jay er � öllistamaður 
á heimsmælikvarða og hefur sýnt 
listir sínar um allan heim.  Sýningin 
er ætluð öllum aldri.

18:15  Knattspyrnumót hverfanna. 
Knattspyrnumót á Grindavík-
urvelli á milli hverfanna � ögurra í 
Grindavík. Keppt er á hálfum velli, 
10 í liði, 2x6 mínútur.  Valið er í lið 
samkvæmt e� irfarandi reglum: 

 - Enginn meistara� okksleikmaður má vera með.
 - Enginn af þeim sem keppti í fyrra má vera a� ur með í ár. 
 - Liðsstjóri í hverju hver�  velur 16 leikmenn. 2 skulu vera 

15-20 ára, � órir skulu vera 21-30 ára, � órir 31-40 ára, þrír 
41-50 ára og þrír 51+. Að lágmarki skal vera ein kona úr 
hverjum aldurshóp. Skylda er að spila á strigaskóm (takka-
skór bannaðir) og markvörður verður að vera í stígvélum. 
Leiknar verða 2x6 mínútur.

 Leiknir verða undanúrslitaleikir (dregið á staðnum) og 
svo úrslitaleikur. Liðin þurfa að mæta í búningum í sínum 
litum.

 Y� rdómari er Gunnlaugur Hreinsson.
 Senda þarf liðsuppstillingu í síðasta lagi 1. júní á sjoar-

innsikati@grindavik.is 

20:30  Tónleikar með hljómsveitinni Mannakorn.  
 Hin sögufræga hljómsveit Manna-

korn hefur ákveðið að efna til 
mikillar tónlistarveislu fyrir gesti 
Sjóarans síkáta sunnudaginn 6. júní 
kl. 20:30.  Tónleikarnir  fara fram í 
iþróttahúsinu.  Í aðalhlutverki verða 
að sjálfsögðu þeir Magnús Eiríksson og Pálmi Gunnarsson, 
sem hafa verið kjölfestan í bandinu frá stofnun þess. 
Einvala lið tónlistarmanna verður þeim til halds og trausts 
og m.a. söngkonan Ellen Kristjánsdóttir. 

 Mannakorn þarf varla að kynna fyrir nokkrum manni. 
Hljómsveitin gaf út sína fyrstu plötu árið 1976 og í heild-
ina eru frumsamdar plötur nú orðnar 11 talsins. Fjöldi 
laga af þessum plötum eru orðin hluti af þjóðarsálinni og 
sannkölluð þjóðareign. Á tónleikunum má reikna með 
því að � utt verði öll þekktustu lög sveitarinnar og má þar 
nefna lög á borð við Einhversstaðar einhverntímann a� ur, 
Braggablús, Garún, Gamli skólinn, Víman, Gamli góði 
vinur,  Lilla Jóns, Reyndu a� ur, Blús í G og Róninn.

 Miðaverð aðeins 2.500 kr. í forsölu.  3.000 kr. við inngang-
inn. Forsala miða fer fram í Salt� ssetri Íslands á opnunar-
tíma safnsins milli kl. 11:00 – 18:00. Sími: 420-1190

ofurhugans 13 ára og eldri – Ferð með yngri um höfnina. 

Skráning og nánari upplýsingar; Lárus Þór Pálmason, sími 

að sjálfsögðu þeir Magnús Eiríksson og Pálmi Gunnarsson, 
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SJÓARINN SÍKÁTI 
2010 Í GRINDAVÍK

sjoarinnsikati@grindavik.is
www.grindavik.is/sjoarinnsikati2010
 
Aðal hátíðarsvæði Sjóarans síkáta er við Hafnar-
götu (þar sem merki Sjóarans síkáta er á kortinu). 
Hátíðarsvið Sjóarans síkáta er á milli Hafnargötu 
og Seljabótar (fyrir neðan Saltfi sksetrið).
 
Upplýsingamiðstöð ferðamanna og fyrir Sjóarann 
síkáta er í Saltfi sksetri Íslands, 
sími 420 1190.
 
Tjaldsvæði er við Austurveg.
 
Handhæg símanúmer:
Neyðarnúmer: 112
Björgunarsveitin Þorbjörn,  sími 897 6212
Tjaldsvæði, sími 660 7323
Sundlaug, sími 426 7555
Saltfi sksetrið (upplýsingamiðstöð) 420 1190.
 
Umsjónaraðili er Grindavíkurbær.
Framkvæmdastjórn:
Kristinn Reimarsson frístunda- og 
menningarfulltrúi, sími 420 1120 / 660 7310
Þorsteinn Gunnarsson upplýsinga- 
og þróunarfulltrúi, sími 420 1122 / 69 69 234

(Rauður)  Útakstur neyðarbifreiða

(Grænn) Vaktað hlið

(Svartur) Lokun

Aðal hátíðarsvæðið 

við Hafnargötu og Seljabót

Hátíðarsvið 

fyrir neðan Saltfi sksetrið.

Salerni

Bílastæði

Athvarf unglinga
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Aðalbraut  - Víkurbraut 31
Miðvikudagur
• Grindavíkurtre� llinn. Keppni á milli hverfa
 Skila á bútum í Grindavíkurtre� linn milli 

kl. 17 og 19 í Aðal-braut. Prjónað úti. 
Komdu með tjaldstólinn og prjónaðu tref-
ilinn með okkur á � mmtudeginum.

Fimmtudagur  
Kl.16:00-19:00  
• Taktu þátt í að prjóna Grindavíkurtre� inn 

fyrir utan Aðal-braut. Komdu með tjald-
stólinn og leggðu þitt af mörkum með því 
að taka í tre� linn.

• Svalahoppukastali í boði Ví� lfells. 
• Hoppukastali fyrir yngstu börnin í boði 

Góu. Ge� ns nammi og gos á meðan birgðir 
endast.

• Gluggalistaverk e� ir börnin á Króki. Mál-
verkasýning eldri borgara frá Menning-
armiðstöðinni í Gerðubergi.

• Terta Sjóarans síkáta.  Panta þarf með eins 
dags fyrirvara.  Nánari upplýsingar  í síma 
426-7222.

• 5 kr. afsláttur af bensíni og olíu.
• Hádegismatur:  Purusteik með öllu tilheyr-

andi. Öllum hamborgaratilboðum fylgir 
7-9-13 skafmiði Happaþrennunnar meðan 
birgðir endast (100 stk)

Föstudagur  
• Gluggalistaverk e� ir börnin á Króki.
• Málverkasýning frá eldri borgurum í 

Gerðubergi.
• Terta Sjóarans síkáta.  Panta þarf með eins 

dags fyrirvara.  Nánari upplýsingar  í síma 
426-7222.

• 5 kr. afsláttur af bensíni og olíu. 
Kl. 11:30-13:30 
• Heit súpa og brauð í boði hússins á meðan 

birgðir endast. 
• Öllum hamborgaratilboðum fylgir 7-9-13 

skafmiði Happaþrennunnar meðan birgðir 
endast (100 stk)

• Nætursala

Laugardagur
• Málverkasýning eldri borgara frá Menning-

armiðstöðinni í Gerðubergi.
• Gluggalistaverk e� ir leikskólabörnin á 

Króki.
• Terta Sjóarans síkáta panta þarf fyrir klukk-

an 16:00 í Aðal-Braut.  Upplýsingar í síma 
426-7222.

• Nætursala.  5 kr. afsláttur af bensíni og olíu
Sunnudagur
• Málverkasýning eldri borgara frá Menning-

armiðstöðinni í Gerðubergi.
• Gluggalistaverk e� ir leikskólabörnin á Króki.
• Terta Sjóarans síkáta panta þarf fyrir klukk-

an 16:00 í Aðal-Braut.  Upplýsingar í síma 
426-7222.

• Nætursala.
• 5 kr. afsláttur af bensíni og olíu.

Báran/Pizza Islandia 
– Hafnargötu 6
• Pizzuveisla alla helgina. 
 Nætursala alla helgina.
• Opið � mmtudag til kl. 02:00.
• Opið föstudag til kl. 06:00.
• Opið laugardag til kl. 06:00.

Bláa Lónið - Svartsengi
Fimmtudagur 
• 2 fyrir 1 í Bláa Lónið 
• Hádegisverðarhlaðborð á LAVA. 
 Verð 2900 kr. 
• Sérstök sjómannatilboð á kvöldseðli LAVA
Föstudagur 
• 2 fyrir 1 í Bláa Lónið
• Hádegisverðarhlaðborð á LAVA. 
 Verð 2900 kr. 
• Sérstök sjómannatilboð á kvöldseðli LAVA
Laugardagur 
• 2 fyrir 1 í Bláa Lónið 
• Hádegisverðarhlaðborð á LAVA. 
 Verð 2900 kr. 
• Glæsilegt kvöldverðarhlaðborð fyrir síkáta 

sjóara. 

Blómakot – við Mánagötu
Föstudagur  
• Opið frá kl. 15 – 18. 20% afsláttur á 

grindvísku handverki. Tilboð á hátíð-
arblómvöndum. Ka�   á könnunni.

Laugardagur  
• Opið frá kl. 13 – 17. 20% afsláttur á 

grindvísku handverki. Tilboð á hátíð-
arblómvöndum. Ka�   á könnunni.

Sunnudagur  
• Opið frá kl. 13 – 17. 20% afsláttur á 

grindvísku handverki. Tilboð á hátíð-
arblómvöndum.  Léttur bollaspádómur 
fylgir hverri sölu. Ka�   á könnunni.

Bókabúð Grindavíkur 
– Víkurbraut 62
Fimmtudagur  
• Allir sem versla þennan dag geta lent í potti 

sem dregið verður úr laugardaginn 5. júní. 
Opið frá kl. 10-12 og 13:30 – 18:00.

Föstudagur  
• Allir sem versla þennan dag geta lent í potti 

sem dregið verður úr laugardaginn 5. júní. 
Opið frá kl. 10 – 18.

Laugardagur  
• Opið kl. 13 – 16. Dregið úr pottinum 3000 

kr. inneign í Bókabúð Grindavíkur.

Bryggjan – ka�  hús – Miðgarði 2
• Uppákomur og grill alla daga.

Fjórhjólaævintýri – Tangasundi 1 
Laugardag   
Fjórhjólabraut á hafnarsvæðinu frá kl. 14-17.

Hérastubbur bakari 
– Gerðavöllum 17
• Sjóararjómabollur, rúnstykkja� óð, Síkáta 

tertan og ýmislegt � eira. Verið velkomin.

Lukku Láki – Hafnargötu 6
Föstudagur   
• Kl. 12:00-22:00 - Grill-matseðill og kjötsúpa.
 • Kl. 00:30-05:00 - Dansleikur með hinum 

einu og sönnu Geimförum.

Laugardagur  
• Kl. 12:00-22:00 - Grill-matseðill og íslensk 

kjötsúpa.
• Kl.23:30-05:00 - Dansleikur með hljóm-

sveitinni Silfur.
Sunnudagur  
• Kl. 12:00-22:00 - Grillið opið.
• Annað auglýst síðar

Mamma mía – Hafnargötu 7a
• Frá föstudegi til sunnudags verður hlaðborð 

fyrir alla � ölskylduna í veitingasalnum. Í 
hliðarsal verður létt kráarstemming þar 
sem drykkir og pizzusneiðar verða seldar 
gestum og gangandi.

Fimmtudag   
• Opið frá kl. 12 – 01. Hljómsveitin Ourlives 

(http://www.myspace.com/ourlives)   verða 
með tónleika frá 22:00 - 00:00 Miðaverð er 
1.000 kr. í forsölu (forsalan byrjar 1.júní) 
en 1.500 kr. við innganginn á � mmtudags-
kvöldið.

Föstudag    
• Opið frá kl. 12-23
Laugardag    
• Opið frá kl. 12-23
Sunnudag    
• Opið frá kl. 12-22

Northern Light inn - Svartsengi
Laugardagur   
• Kl. 14-17 Ka�  hlaðborð
• Kl. 19-22 Grillhlaðborð: Kræklingur í 

forrétt, grillað kjöt & sjávarfang ásamt 
meðlæti, e� irréttir. Bjóðum upp á ókeypis 
akstur til og frá Grindavík fyrir matargesti.

 Sunnudagur  
• Kl. 14-17 Ka�  hlaðborð
• Kl. 19-22 Grillhlaðborð: Kræklingur í 

forrétt, grillað kjöt & sjávarfang ásamt 
meðlæti, e� irréttir. Bjóðum upp á ókeypis 
akstur til og frá Grindavík fyrir matargesti.

Palóma, föt og skart 
– Víkurbraut 62
Fimmtudagur  
• Kl. 17:00 Tískusýning. Stuð og stemm-

ing. Allir sem versla í Palóma í dag fara í 
pott sem dregið verður úr laugardaginn 5. 
júní kl. 16. Dregin verða út 3 gjafabréf að 
verðmæti 5000 kr. í Palóma. Opnunartími 
kl. 10 - 12 og 13:30 - 18.

Föstudagur   
• Það verður kolaportsstemming, allt á gangi 

á 60% afslætti. Allir sem versla í Palóma í 
dag fara í pott sem dregið verður úr laug-
ardaginn 5. júní kl. 16. Dregin verða út 3 
gjafabréf að verðmæti 5000 kr. í Palóma. 
Opnunartími kl. 10 - 18.

Laugardagur  
• Léttar veitingar í boði. Kolaportsstemming, 

allt á gangi á 60% afslætti. Allir sem versla í 
Palóma í dag fara í pott sem dregið verður 
úr laugardaginn 5. júní kl. 16. Dregin 
verða út 3 gjafabréf að verðmæti 5000 kr. í 
Palóma. Opnunartími frá kl. 13-16.

Salt� sksetrið 
– Upplýsingamiðstöðin 
– Hafnargötu 12a
• Ka�   og veitingasala alla helgina. Útvarps-

stöðin Bylgjan verður á staðnum með 
beinar útsendingar frá Sjóaranum síkáta.

Föstudagur  
• Opið frá kl. 11:00-23:00
Laugardagur  
• Opið frá kl. 10:00-18:00
Sunnudagur  
• Opið frá kl. 11:00-18:00

Salthúsið – Stamphólsvegi 2
Föstudagur  
• Kl.  12:00-22:00 Sjóara-matseðill við allra 

hæ� . Ka�   og meðlæti y� r daginn. 
• Kl . 22.00-?: Tónleikar með Hljómsveitinni  

Hvanndalsbræður.
Laugardagur  
• Kl.  12:00-17:00 Sjóara-matseðill við allra 

hæ� .  Ka�   og meðlæti y� r daginn.
• Kl. 17:00-20:00 Heilgrillað lamb.
• Kl. 20:00-23:00 Blús tónleikar: Grindvískt 

band, hljómsveitin Klass Art og hljómsveit-
in Mood.

• Kl. 23:30-05:00 Dúndurdansleikur með 
Hljómsveitinni Dalton.

Sunnudagur
• Kl. 12:00-17:00 Sjóara-matseðill við allra 

hæ� .  Ka�   og meðlæti y� r daginn.
• Kl. 18.00–22.00: Glæsilegt steikar og sjáv-

arhlaðborð, Borðapantanir í síma 426-9700.

Snyrtistofan Fagra – Hafnargötu 7b
Föstudagur  
• Opið frá kl. 10 – 18
 20% afsláttur af Golden Rose förðunarvör-

um og Sothys kremlínu.
 Golden Rose: Ný, skemmtileg og ódýr förð-

unarlína.

Stakkavík - Bakkalág 15b 
• Súpa, salat og brauð á góðu verði fyrir gesti 

Sjóarans síkáta. Sýnd verður heimildamynd 
um línuveiðar á Þórkötlu GK 7.  

Föstudagur                     
• Opið frá kl. 11-14.
Laugardagur                   
• Opið frá kl. 11-14.
Sunnudagur                   
 • Opið frá kl. 11-14.

Söluturninn – Víkurbraut 62
• Opið allan sólaringinn, frá föstudags-

morgni til sunnudagskvölds. Tilboð í gangi 
alla helgina.

Veitingastofan Vör 
– Hafnargötu 9
• Tilboð föstud., laugard. & sunnudag: 

Ostborgari, 
 franskar & sósa = 950kr,- 
• Djúpsteiktur � skur, 
 franskar & sósa = 1.390kr,-
Föstudagur  
• Kl. 11:30 - 13:30 Súpa, salatbar & 2ja rétta 

máltíð
Laugardagur  
• Kl. 15:30 - 18:00 Ka�  hlaðborð
Sunnudagur  
• Þrí rétta kvöldverður: Reykt svínakjöt, 

lambalæri & salt� sksbollur. Takmarkaður 
sæta� öldi.  

• Leikarinn Guðjón Davíð Karlsson (Gói) 
skemmtir.

• Á Veitingastofunni verður til sýnis gler-
handverk eldri borgara frá Menningarmið-
stöðinni Gerðurbergi.

Verslunin Aþena – Hafnargötu 7b
Fimmtudagur  
• Opið frá kl. 14:00 - 20:00. 10% afsláttur af 

plötulopa.  10% kynningarafsláttur af garni 
frá garn.is.

Föstudagur  
• Opið frá kl. 14:00 - 18:00. 10% afsláttur af 

plötulopa.  10% kynningarafsláttur af garni 
frá garn.is.

Laugardagur  
• Opið frá kl. 13:00 - 17:00. 10% afsláttur af 

plötulopa.  10% kynningarafsláttur af garni 
frá garn.is.

Sunnudagur 6.júní  
• Opið frá 13:00 - 17:00. 10% afsláttur af 

plötulopa.  10% kynningarafsláttur af garni 
frá garn.is.

Dagskrá verslunar og þjónustu
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  Bókstafur Tölustafur

1.   Í Staðarkirkjugarði 
 
 
2.  Spölkorn fyrir neðan Bjarnargjá við Markarklett

 
3.  Við hús björgunarmiðstöðvarinnar að Seljabót.

 
4.  Við Eyjabryggju

 
5.  Við Þórkötlustaðanesvita (Hópsnesvita)

 
6.  Við gömlu bryggjuna í Þórkötlustaðanesi

 
7.  

 
8.  Við heimkeyrsluna að Hrauni

9.  Skammt austan við Hraun við útskot undir Húsafelli

 
          
Með því að raða saman bókstöfunum sem eru á hverri hinna 9 stöðva á réttan hátt kemur út nafn á sjávarstað

Nafn

Sími

Söguratleikur 
Grindavíkur  2010

1 Í klukknaportinu er skipsklukka úr Anlaby.  Minnisvarði er um Odd 
V. Gíslason  prest á Stað 1879-1894  og brautryðjanda í slysavarna-
málum.

2 Við Jónsbása fórst breski togarinn Anlaby 14. janúar 1902 með allri 
áhöfn. Skipstjórinn Carl Nilson  var þekktur fyrir aðför að Hannesi 
Hafstein og mönnum hans á Dýra� rði 1899.  

3 Skrúfan fyrir framan björgunarmiðstöðina er úr franska togaranum 
Cap Fagnet.  

4 Við Eyjabryggju leggur björgunarskipið nefnt e� ir fyrrnefndum 
Oddi. Oddur lagði m.a. áherslu á nauðsyn sundkunnáttu og fræddi 
um notkun lýsis og olíu til að lægja brim. 

5 Þórkötlustaðanesviti (Hópsnesviti) var reistur 1928 til að lýsa sjófar-
endum. Vitinn var rafvæddur árið 1961. 

6 24. mars árið 1916 héldu 24 bátar til róðra en aðeins 20 náðu landi . 
Í þrjá daga voru þeir taldir af þar til Kútter Esther frá Reykjavík birt-
ist með alla 38 skipbrotsmennina. 

7 24. mars árið 1931 strandaði franski togarinn Cap Fagnet. Slysa-
varnadeildin var þá nýstofnuð. Í fyrsta skipti var notuð � uglínubyssa 
við björgun og tókst að bjarga 38 manns.  

8 Í Fitjaannál segir að árið 1602 ha�  drukknað á stóru farmaskipi 
Skálholtsstaðar 24 piltar og voru þeir � estir jarðaðir í bænahúsinu á 
Hrauni.  

9 Enskur togari Lois, strandaði  árið 1947.  Áhöfn var bjargað fyrir 
hreina tilviljun. Dóttir Magnúsar Ha� iðasonar á Hrauni var á leið út 
í � ós er hún sá ljós úti á sjó. Björgunarsveitin Þorbjörn sem þá var 
nýstofnuð náði að bjarga 15 manns. 

2 fyrir 1
Gildir gegn framvísun 

afrifunnar dagana
3.– 6. júní 2010.

Gildir ekki með 
öðrum tilboðum.

www.bluelagoon.is
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2 fyrir 1 í Bláa lónið

Fróðleiksmolar – Númerin eiga við viðkomandi ratleiksmerki á kortinu

Ratleikurinn er auðveldur og fróðlegur 
útivistarleikur, sem stendur frá uppha�  
Sjóarans síkáta fram að Jónsmessu. Leitað 
er að  spjöldum á stöðum sem merktir eru á 
ratleikskortið eða vísað á þá.

Í tilefni af því að 80 ár eru frá því að Slysavarna-
deildin var stofnuð 2. nóvember 1930 er vert að 
minnast á mikilvægi sjóslysavarna og björgun-
arsveita. Ratleikurinn vísar á nokkra áþreifan-
lega minnisvarða. Fróðleikurinn byggir á Sögu 
Grindavíkur frá árinu 1994 sem Jón Þ. Þór tók 

saman, örnefnalýsingum og munnmælum fólks 
í Grindavík. Höfundur ratleiks er Sigrún Jónsd. 
Franklín.
Bóksta�  og tölusta�  á hverjum stað þarf að færa 
inn á lausnarblaðið og skila því í Salt� sksetrið 
eigi síðar en 25. júní. Dregið verður úr réttum 
lausnum og það tilkynnt í Jónsmessugöngunni 
á Þorbirni 26. júní. 
Veglegir vinningar í boði
1.  Fjölskylduárskort í Bláa lónið og gjafabréf 

á veitingastaðnum LAVA á hádegisverðar 
hlaðborð fyrir � óra.

2.  Hellaskoðun fyrir tvo á vegum Eld� alla-
ferða.

3.   Sigling og veiði fyrir tvo á vegum Bryggj-
unnar, Miðgarði 2.

Vinsamlegast látið vita ef spjöld � nnast ekki 
eða hafa verið færð úr stað í Salt� sksetrið 
sími 4201190.

Söguratleikur  
✁ ✁

✃ ✃

Rétt vestan við söguskiltið á Hrauni er gengið niður með girðingunnni í 
Markabás að Skarfatanga
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Sparisjóðurinn er alhliða fjármálafyrirtæki sem hefur starfað í 100 ár. 
Sparisjóðurinn rekur sextán afgreiðslur og þar á meðal í Grindavík. 

Eitt öfl ugasta sjávarútvegsfyrirtæki landsins, staðsett í Grindavík.  
Til hamingju með daginn sjómann!

Sjómenn, til hamingju með daginn!

Vísir hf. er útgerðar-, framleiðslu- og sölufyrirtæki. Starfsstöðvar þess 
eru á fjórum stöðum á landinu; í Grindavík, á Þingeyri, á Húsavík og á 

Djúpavogi. Höfuðstöðvar Vísis eru í Grindavík. 
 Sjómenn til hamingju með daginn.

Sjómenn og fjölskyldur ykkar. Til hamingju með Sjómannadaginn!

Sjómenn, til hamingju með daginn!

Gjögur hf.
Sjómenn, til hamingju með daginn!

Þróttur  
 

Sjómenn, til hamingju með daginn!

Sjómenn, til hamingju með daginn!

Við erum til þjónustu reiðubúnir.  Sjómenn, til hamingju með daginn!

Fiskmarkaður Suðurnesja – Við óskum sjómönnum og fjölskyldum 
þeirra til hamingju með Sjóarann síkáta og Sjómannadaginn.

Sjóvá veitir alhliða vátryggingaþjónustu til fyrirtækja og einstaklinga.  
Við erum í Grindavík. Sjómenn, til hamingju með daginn!

Landsbankinn er með öfl ugt útibú í Grindavík.
 Upphafl egt hlutverk Landsbankans var að auka peningaviðskipti 

landsmanna og efl a atvinnuvegina.  Í meira en 120 ár hefur bankinn 
staðið vörð um þetta markmið.

Við styðjum Sjóarann síkáta:

Palóma
                   föt og skart

Sjómenn, til hamingju með daginn!

Sjómenn, til hamingju með daginn!

Sjómenn, til hamingju með daginn!

Sjómenn, til hamingju með daginn!

Sjómenn, til hamingju með daginn!

Sjómenn, til hamingju með daginn!

Grindavík

426 8065

HÓPSNES

Íslandsbleikja
Grindavík

Sjómenn, til hamingju með daginn!

Jón og Margeir ehf.

Sjómenn, til hamingju með daginn!

Sjómenn, til hamingju með daginn!



F O R S A L A
H E F S T  2 5 .  M A Í .  

M A G N Ú S  E I R Í K S S O N  & P Á L M I  G U N N A R S S O N
S Ö N G U R E L L E N  K R I S T J Á N S D Ó T T I R

G Í T A R S T E F Á N  M A G N Ú S S O N  T R O M M U R B E N E D I K T  B R Y N L E I F S S O N
S L A G V E R K Á S G E I R  Ó S K A R S S S O N  H L J Ó M B O R Ð E Y Þ Ó R  G U N N A R S S O N

B A K R A D D I R E L Í S A B E T  E Y Þ Ó R S D Ó T T I R  O G R A G N H E I Ð U R  H E L G A  P Á L M A D Ó T T I R

S U N N U D A G I N N  6 .  J Ú N Í  K L .  2 0 : 3 0  Í  Í Þ R Ó T T A H Ú S I N U  Í  G R I N D A V Í K

M I Ð A S A L A  F E R  F R A M  Í  S A L T F I S K S E T R I  Í S L A N D  Á  O P N U N A R T Í M A  S A F N S I N S
S E M  E R  F R Á  K L .  1 1 : 0 0  -  1 8 : 0 0 .  S Í M I  Þ A R  E R  4 2 0  1 1 9 0

M I Ð A V E R Ð :  2 . 5 0 0  K R .  Í  F O R S Ö L U .   3 . 0 0 0  K R .  V I Ð  I N N G A N G I N N .

Hluti af Sjóaranum síkáta


