
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

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 

Laugardagur 13. mars

Dagskrá menningarviku
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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. 

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.
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