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Appelsínugula hverfið (bátar)
Liðsstjóri: Jón Berg Reynisson
jonbr@centrum.is, sími 893 6072.

Austurvegur, Þórkötlustaðahverfi,
Stamphólsvegur, Hópsbraut, Vesturhóp,
Austurhóp, Miðhóp, Suðurhóp ásamt
verslunarmiðstöðinni (Víkurbraut 62).

Bláa hverfið (krabbar)
Liðsstjóri: Vilhelm Arason
villiara@simnet.is, sími 861 5002.

Túngata, Víkurbraut neðan pósthúss, Marar-
gata, Garðvegur, Mánagata, Verbraut, Ránar-
gata, Kirkjustígur, Mánasund, Vesturbraut,
Mánagerði, Hellubraut, Dalbraut,
Sunnubraut, Laut.

Græna hverfið (skeljar)
Liðsstjóri: Linda S. Hallgrímsdóttir
bb81@simnet.is, sími 868 1907.

Heiðarhraun, Víkurbraut ofan pósthúss,
Hvassahraun, Staðarvör, Staðarhraun,
Norðurvör, Borgarhraun, Suðurvör,
Arnarhraun, Fornavör, Skólabraut, Leynis-
braut, Ásabraut, Leynisbrún, Hraunbraut.

Rauða hverfið (fiskar)
Liðsstjóri: Valfríður Hulda.
freda@grindavik.is, sími 847 9859.
Skipastígur, Árnastígur, Vigdísarvelli, Glæsi-
vellir, Ásvellir, Sólvellir, Blómsturvellir,
Iðavellir, Höskuldarvellir, Hólavellir,
Litluvellir, Selsvellir, Baðsvellir, Efstahraun,
Gerðavellir.

Hverfaskipting 2012Tússið símanúmer á
handabak barnanna
Á hverri hátíð er eitthvað um það að börn
verði viðskila við foreldra sína. Farið verður
með öll börn sem lenda í þeirri aðstöðu í
stjórnstöðina á Sjóaranum síkáta þar sem
lögregla og björgunarsveit eru á vaktinni
(merkt á korti í opununni).
Gott ráð er að tússa símanúmerið á handa-
bak barnanna en þetta hefur gefist vel á
mörgum bæjarhátíðum.

Hver á heima hér?
Léttur leikur í að-
draganda Sjóarans
síkáta stendur yfir
frá þriðjudeginum
29. maí fram yfir
Sjóarann síkáta.
Þekkja þarf 8
útidyrahurðir í
bænum (2 í hverju
litahverfi). Bækling
um um leikinn verður
dreift í hús og mun hann einnig liggja
frammi á völdum stöðum. Þar þarf að skrá í
hvaða götu hvert hús er og húsnúmer.
Glæsileg verðlaun verða í boði en vinnings-
hafar verða dregnir út mánudaginn 4. júní.

20 ára aldurstakmark
á tjaldsvæði
• Athygli er vakin á því að 20 ára aldurstak-
mark er á tjaldsvæðinu á Sjóaranum síkáta
en börn og unglingar eru að sjálfsögðu
velkomnir í fylgd með foreldrum/for-
ráðamönnum sem gista á tjaldsvæðinu.
• Hart verður tekið á unglingadrykkju.
• Tjaldsvæðið verður vaktað af björg-
unarsveit að nóttu til.
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Fimmtudagur 31. maí:

10:00 – 15:00 Sjómannastofan Vör. Menning í dúr eða moll. Ljós-
myndasýning Kristins Benediktssonar.

10:30 Fiskur undan steini. Leikskólabörn
skreyta girðinguna á móti verslunarmiðstöðinni
í tilefni Sjómannadagshelgarinnar.

11:00 – 18:00 Nytjamarkaður Kvennaklúbbs
Karlakórs Keflavíkur að Hafnargötu 26. Kaffi
og vöfflusala.

11:00 – 23:00 Kaffihúsið Bryggjan. Ljósmynda-
sýning Vigdísar Heiðrúnar Viggósdóttur, „Með eigin augum“.

11:00 – 21:00 Northern Light Inn. Málverkasýn-
ing Þórdísar Daníelsdóttur, „Náttúran með
augum listamannsins“.

17:00 – 19:00 Bacalao-mótið í knattspyrnu.
Knattspyrnumót fyrir 30 ára og eldri, fyrrum
knattspyrnuhetjur Grindvíkinga nær og fjær.
Mótið endar með saltfiskveislu og skemmtidagskrá
í risatjaldi við Gulahúsið sem hefst kl 20:00.

19:30 – Mamma Mia. Pílumót Sjóarans síkáta. Skráning hjá Ágústi
Sv. Bjarnasyni í síma 8976354.

23:00 – Kanturinn. HljómsveitinHjálmar. Funk hljómsveitin Funk
That Shit hitar upp.

20:00 og 22:15 Salthúsið. HAFIÐ
BLÁA HAFIÐ – sjómannalögin með
Ragga Bjarna. Tvennir óviðjafnanlegir
Sjómannadagstónleikar á Salthúsinu.
Á tónleikunum mun söngvarinn og
goðsögnin Ragnar Bjarnason flytja öll
gömlu góðu sjómannalögin á sinn einstaka
hátt með dyggri aðstoð hljómsveitar sem
skipuð er valinkunnum tónlistarmönnum;
þeim Pálma Sigurhjartarsyni (Vinir Sjonna,
Sniglabandið) á píanó og harmónikku,
Ásgeiri Ásgeirssyni (Thin Jim) á gítara og
mandólin, Halldóri Lárussyni (Bubbi, Júpíters, Thin Jim) á trommur,
og Jökli Jörgensen (Earth Affair, Thin Jim) á bassa.
Sérstakir heiðursgestir Mjöll Hólm og Grindvíkingurinn vaski
Dagbjartur Willardsson.
Fyrri tónleikarnir hefjast kl. 20:00, seinni tónleikarnir kl. 22:15.
Miðapantanir og forsala er á Salthúsinu - sími: 426 9700.
Miðaverð kr. 2.900,-

Föstudagur 1. júní:

08:00 – 22:00 Söguratleikur Grindavíkur 2012. Þema ratleiksins eru
„söguminjar“; þurrkbyrgi, ísbyrgi, sjóvörður, refagildrur, þurrk-
garðar, sjóvarnargarðar, landamerkjavörður, sjó- og verslunarbúðir -
allt minjar sem minna á forna tíð í Grindavík.
Ratleikurinn er auðveldur og fróðlegur útivistarleikur, sem stendur frá
upphafi Sjóarans síkáta fram að Jónsmessu. Leitað er að spjöldum á
stöðum sem merktir eru á ratleikskortið eða vísað á þá. Sjá nánar á bls.
12-13. Höfundur ratleiks er Sigrún Jónsd. Franklín hjá SJF Menning-
armiðlun

10:00 – 15:00 Sjómannastofan Vör.Menning í dúr eða moll. Ljós-
myndasýning Kristins Benediktssonar.

Kl. 10:00 – 18:00 Risastórt fiskabúr með bleikju frá Íslandsbleikju í
Grindavík til sýnis við Kvikuna.

Kl. 11:00 – 18:00 Nytjamarkaður Kvennaklúbbs Karlakórs
Keflavíkur að Hafnargötu 26. Kaffi og vöfflusala.
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11:00 – 21:00 Northern Light Inn.
Málverkasýning Þórdísar Daníelsdóttur,
„Náttúran með augum listamannsins“.
- Gamlar upptökur frá Ólafi Rúnari Þor-
varðarsyni af grindvísku sjómannslífi,
sýndar á breiðtjaldi frá kl. 17-22.

11:00 – 23:00 Kaffihúsið
Bryggjan. Ljósmyndasýning Vigdísar Heiðrúnar Viggósdóttur, „Með
eigin augum“. Sýningin verður opin á Bryggjunni til 30. júní.

13:00 – 17:00 „Paintball“ og „Lazertag“ á Landsbankatúninu. Að-
gangseyrir.

18:00 Götugrill um allan bæ.
Grindavíkurbæ hefur verið skipt upp í fjögur hverfi 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 skipa.

Svona er bænum skipt upp:

Appelsínugula hverfið (bátar)
Austurvegur, Þórkötlustaðahverfi, Stamphólsvegur, Hóps-
braut, Vesturhóp, Austurhóp, Miðhóp, Suðurhóp,
Norðurhóp, Víðigerði, Efrahóp.

Bláa hverfið (krabbar)
Túngata, Víkurbraut neðan pósthúss, Marargata, Garðve-
gur, Mánagata, Verbraut, Ránargata, Kirkjustígur, Mána-
sund, Vesturbraut, Mánagerði, Hellubraut, Dalbraut,
Sunnubraut, Laut.

Græna hverfið (skeljar)
Heiðarhraun, Víkurbraut ofan pósthúss, Hvassahraun,
Staðarvör, Staðarhraun, Norðurvör, Borgarhraun,
Suðurvör, Arnarhraun, Fornavör, Skólabraut, Leynisbraut,
Ásabraut, Leynisbrún, Hraunbraut.

Rauða hverfið (fiskar)
Skipastígur, Árnastígur, Vigdísarvelli, Glæsivellir, Ásvellir,
Sólvellir, Blómsturvellir, Iðavellir, Höskuldarvellir, Hólavel-
lir, Litluvellir, Selsvellir, Baðsvellir, Efstahraun, Gerðavellir.

20:00 Litaskrúðganga úr hverfunum fjórum að
hátíðarsvæðinu við Hafnargötu.
Appelsínugula hverfið leggur af stað frá 50+ blokkinni á
gatnamótum Suðurhópsbrautar og Stamphólsvegar (gengur
niður Stamphólsveg að kirkjunni og út á Ránargötu).
Rauða hverfið leggur af stað frá Hérastubbi bakara (gengur
Gerðavelli og suður Víkurbraut að Ránargötu).
Græna hverfið leggur af stað frá gatnamótum Leynisbrautar
og Staðarhrauns (gengur upp Heiðarhraun og að
Ránargötu).
Bláa hverfið leggur af stað frá Kvennó (gengur norður Víkur-
braut að Ránargötu).
Öll hverfin ganga svo niður Ránargötuna að hátíðarsvæðinu
í þessari röð: (1) Grænir, (2) bláir, (3) appelsínugulir og (4)
rauðir.

Kvölddagskrá: Bryggjuball á hátíðarsvæðinu við Kvikuna.
Slysavarnardeildin Þórkatla verður með candy-
flos og annað góðgæti til sölu að Hafnargötu
7b (við hliðina á Mamma Mia).
- 20:30 „Trúbadorar“ úr hverju hverfi halda
uppi „brekku-eða bryggjusöng“
- 20:50 Verðlaunaafhendingar: Best
skreytta húsið, best skreytta gatan, frum-
legasta skreytingin, best skreytta fyrirtækið og
best skreytta hverfið.
- 21:00 Sigurvegarar í söngvakeppni
framhaldsskólanna - Karlakór Sjómanna-
skólans tekur nokkur sjómannalög.
21:15 Jón, Páll og Pollarnir leika nokkur
lög – Grindvísk hljómsveit.
21:35 The Backstabbling Beatles leikur
nokkur lög.
22:00 Páll Óskar Hjálmtýsson skemmtir
22:30 – 24:00 Bryggjuball – Ingó,
Hreimur og Veðurguðirnir.
23:00 Súpa fyrir alla gesti á bryggjuballinu
í boði Northern Light Inn.

23:00 Kanturinn – Úlfur Úlfur, Emmsjé
Gauti og Grindvísku plötusnúðarnir G.Y.F.

00:00 Salthúsið – Dansleikur með grindavísku
hljómsveitinni RIP. Miðaverð 1.500 kr.

Laugardagur 2. júní:

08:00 – 22:00 Söguratleikur Grindavíkur 2012. Þema ratleiksins eru
„söguminjar“; þurrkbyrgi, ísbyrgi, sjóvörður, refagildrur, þurrk-
garðar, sjóvarnargarðar, landamerkjavörður, sjó- og verslunarbúðir -
allt minjar sem minna á forna tíð í Grindavík.
Ratleikurinn er auðveldur og fróðlegur útivistarleikur, sem stendur frá
upphafi Sjóarans síkáta fram að Jónsmessu. Leitað er að spjöldum á
stöðum sem merktir eru á ratleikskortið eða vísað á þá. Sjá nánar á bls.
12-13. Höfundur ratleiks er Sigrún Jónsd. Franklín.

08:00-12:00 Bergsson & Blöndal.
Morgunþáttur Rásar 2 í beinni útsendingu
frá Sjóaranum síkáta, úr Kvikunni. Mar-
grét Blöndal og Felix Bergsson með sinn
vinsæla útvarpsþátt þar sem fjallað verður
um Sjóarann síkáta.

08:00 Golfklúbbur Grindavíkur:
Golfmótið „Sjóarinn síkáti open“ á Húsatóftarvelli. Megin uppi-
staða verðlauna verða frosnar fiskafurðir frá Þorbirni hf. eins og ávallt
hefur verið í tilefni sjómannadagsins. Veitt verða verðlaun fyrir fyrstu
4 sætin. Einnig verða námundarverðlaun á öllum par 3 holunum.
Leikið er með Texas Scramble fyrirkomulagi. Hámarksforgjöf kk er 24
og kvk 28. Skráning á www.golf.is Þátttökugjald er 3.500 kr.

09:00 – 14:00 Sundmót Sjóarans síkáta. Keppnisgreinar eru: 50m
Bringusund, 50m skriðsund, 50m baksund, 50m flugsund auk þess
sem keppt er í 4x25m stakkasundi. Keppni í stakkasundi, sem hefst
kl. 11:00 er opið öllum og eru hópar, hverfi, fyrirtæki, áhafnir báta o.fl.
hvattir til að taka þátt. Glæsileg verðlaun.
Sundlaugin verður opin almenningi frá kl. 11:00 – 17:00
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09:30 Knattspyrnumót á æfingasvæði
Grindavíkur í 6. flokki drengja. Keppt er
í A, B, C og D liðum á Grindavíkurvelli og
mæta fjölmörg lið til leiks.

10:00 – 17:00 Stakkavík. Opið fyrir gesti
Sjóarans síkáta. Hjá okkur sérðu fiskinn,
finnur andann og upplifir hefðina sem færir
heiminum íslenskan fisk. Fjöldi fiskteg-
unda til sýnis á planinu. Veitingar verða til
sölu, heimildarmynd um fiskveiðar verður
sýnd á breiðtjaldi og sýning á gömlum drátt-
arvélum, landbúnaðartækjum og gömlum
bílum á planinu fyrir utan Stakkavík ef veður
leyfir.

10:00 – 17:00 Sjómannastofan Vör.Menning í dúr eða moll. Ljós-
myndasýning Kristins Benediktssonar.

10:00 – 18:00 Risastórt fiskabúr með bleikju frá Íslandsbleikju í
Grindavík til sýnis við Kvikuna.

11:00 – 17:00 Kvikan: Sjávarvættir. Jóhann
Dalberg Sverrisson sýnir listaverk unnin úr
grjóti.

11:00 – 18:00 Nytjamarkaður
Kvennaklúbbs Karlakórs Keflavíkur að
Hafnargötu 26. Kaffi og vöfflusala.

11:00 – 21:00 Northern Light Inn. Málverkasýning Þórdísar Daníels-
dóttur, „Náttúran – með augum listamannsins“. Gamlar upptökur frá
Ólafi Rúnari Þorvarðarsyni af grindvísku sjómannslífi, sýndar á
breiðtjaldi frá kl. 17-22.

11:00 – 23:00 Kaffihúsið Bryggjan. Ljósmyndasýning Vigdísar
Heiðrúnar Viggósdóttur, „Með eigin augum“.

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

13:00 Northern Light Inn. Íslandsmeistaramót í Kasínu. Verðlaun
fyrir 1. og 2. sæti.

13:00 – 17:00 Slysavarnardeildin Þórkatla verður með candy-flos og
annað góðgæti til sölu að Hafnargötu 7b
(við hliðina á Mamma Mia).

13:00 – 16:00 Lögreglustöðin - Opið
hús, Víkurbraut 25

13:00 – 17:00 Handverksmarkaður.
Staðsettur í tjaldi við Kvikuna.

13:00 – 18:00 Gokart á hafnarsvæðinu.
Aðgangseyrir.

Kl. 13:00 – 18:00 „Paintball“ og „Lazertag“ á Landsbankatúninu.
Aðgangseyrir.

13:00 Skemmtisigling fyrir alla fjölskylduna. Farið um borð frá Ís-
félagi Grindavíkur við Miðgarð.

14:00 – 17:00 Félag slökkviliðsmanna í Grindavík verður með opið
hús í slökkviliðsstöðinni frá kl. 14:00 -17:00. Í boðið verður fyrir 14
ára og eldri að setja á sig reykköfunartæki og kynnast því að fara í
lokað rými með reyk (leikhúsreykur). Kl. 14:00 og 15:00 verður sýnd
notkun á handslökkvitækjum. Slökkvibíll
verður með vatn á slöngum og geta gestir
fengið að sprauta vatni.

13:30 – 17:00 Skemmtidagskrá á sviði:
• Sterkasti maður á Íslandi – Bóndaganga
(13:30)
• Feðginin Sigurbjörn Dagbjartsson og Arney
Sigurbjörnsdóttir syngja og skemmta. (14:00)
• Sterkasti maður á Íslandi – Sirkuslyfta
(14:15)
• Ari Auðunn – Grindvískur
rappari flytur tvö lög (14:40)
• Jón Ágúst – Grindvískur
trúbador flytur nokkur lög.
(14:50)
• Sterkasti maður á Íslandi –
Réttstöðulyfta (15:05)
• Hljómsveitin Pabbastrákar
flytur tvö lög
• Danshópurinn Dance Queens
frá Grindavík sýnir dans.
• Einar Mikael töframaður (15:35)
• Sterkasti maður á Íslandi – Trukkadráttur (16:00). Seinni hluti
keppninnar Sterkasti maður á Íslandi fer fram á sunnudegi.
• Nemendur frá Danssmiðjunni Reykjanesbæ sýna. (16:20)

14:00 Hópkeyrsla bifhjóla frá Bláa Lóninu, ekið inn í bæinn niður
Víkurbraut, Ægisgötu og inn Hafnargötu í gegnum hátíðarsvæðið og
stöðvað fyrir utan N1. Hjólum raðað upp og til sýnis.
Grindjánar bifhjólaklúbbur ásamt
öðrum klúbbum.

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

15:00 Víðihlíð/Miðgarður: Feðginin
Sigurbjörn og Arney skemmta.

15:30 Íslandsmeistarakeppni í
netaviðgerðum. Umsjón: Fisk-
tækniskóli Íslands og Veiða-
færaþjónustan í Grindavík. Keppnin
fer fram á Kvíabryggju (smábáta-
höfninni). Skráning og nánari
upplýsingar; Lárus Þór Pálmason, sími
899 8483 og netfang: larus@fss.is

16:00 – 17:00 Grindjánar bifhjóla-
klúbbur við Fiskmarkaðinn.
Krakkakeyrsla. Börn fá að sitja aftan á
bifhjólum og fara hring. Mömmur fá að
fara rúnt á eftir.
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16:00 Grindavíkurvöllur. Pepsí-deild
karla í knattspyrnu. Grindavík – ÍA.

16:00 – Brúðubíllinn skemmtir
yngstu kynslóðinni á Hafnargötunni.

Kvölddagskrá:
• 21:00 Salthúsið: Blues-tónleikar.
Fram koma Jón, Páll og Pollarnir og Andrea
Gylfa ásamt Bluesmönnum.
Miðaverð: 1.500 kr.
• 21:00 – 01:00 Sjómannastofan Vör:
Dansleikur - Gömlu dansarnir – sjómanna-
lögin. Grétar Guðmundsson leikur.
• 23:00 Kanturinn: Stórhljómsveit Geir-
mundar Valtýssonar. Aðgangseyrir.
• 00:30 – 04:00 Salthúsið: Dansleikur með
Skítamóral. Miðaverð: 2.500 kr.
• 00:00 – 04:00 Íþróttahúsið: Ball á vegum
körfuknattleiksdeildar UMFG. Páll Óskar
Hjálmtýsson sér um fjörið.
Aldurstakmark 18 ára. Foreldrum og/eða
forráðamönnum verður ekki heimilt að koma
með unglinga yngri en 18 ára inn á ballið.

Sunnudagur 3. júní:

08:00 – 22:00 Söguratleikur Grindavíkur 2012. Þema ratleiksins eru
„söguminjar“; þurrkbyrgi, ísbyrgi, sjóvörður, refagildrur, þurrk-
garðar, sjóvarnargarðar, landamerkjavörður, sjó- og verslunarbúðir -
allt minjar sem minna á forna tíð í Grindavík.
Ratleikurinn er auðveldur og fróðlegur útivistarleikur, sem stendur frá
upphafi Sjóarans síkáta fram að Jónsmessu. Leitað er að spjöldum á
stöðum sem merktir eru á ratleikskortið eða vísað á þá. Sjá nánar á bls.
12-13. Höfundur ratleiks er Sigrún Jónsd. Franklín.

10:00 – 17:00 Stakkavík. Opið fyrir gesti Sjóarans síkáta. Hjá okkur
sérðu fiskinn, finnur andann og upplifir hefðina sem færir heiminum
íslenskan fisk. Fjöldi fisktegunda til sýnis á planinu. Veitingar
verða til sölu, heimildarmynd um fiskveiðar verður sýnd á breiðtjaldi
og sýning á gömlum dráttarvélum, landbúnaðartækjum og gömlum
bílum á planinu fyrir utan Stakkavík ef veður leyfir.

10:00 – 17:00 Opnunartími Sundlaugar Grindavíkur

10:00 – 15:00 Sjómannastofan Vör.Menning í dúr eða moll. Ljós-
myndasýning Kristins Benediktssonar.

10:00 – 18:00 Risastórt fiskabúr með bleikju frá Íslandsbleikju í
Grindavík til sýnis við Kvikuna.

11:00 – 12:00 Dorgveiðikeppni fyrir 16 ára og yngri. Fer fram á
Miðgarði fyrir framan Ísfélagið. Skráning á staðnum. Foreldrar/for-
ráðamenn fylgi yngri börnum. Veitt verða verðlaun fyrir mesta aflann,
þyngsta fiskinn og ljótasta fiskinn. Keppnin er tvískipt; 12 ára og
yngri annars vegar og hins vegar 13 – 16 ára.

11:00 – 17:00 Kvikan: Sjávarvættir. Jóhann Dalberg Sverrisson sýnir
listaverk unnin úr grjóti.

11:00 – 18:00 Nytjamarkaður Kvennaklúbbs Karlakórs Keflavíkur að
Hafnargötu 26. Kaffi og vöfflusala.

11:00 – 21:00 Northern Light Inn. Málverkasýning Þórdísar Daníels-
dóttur, „Náttúran – með augum listamannsins“. Gamlar upptökur frá
Ólafi Rúnari Þorvarðarsyni af grindvísku sjómannslífi, sýndar á
breiðtjaldi frá kl. 17-22. Sjávarréttahlaðborð sjómannsins kl. 18:00.

11:00 – 23:00 Kaffihúsið Bryggjan. Ljósmyndasýning Vigdísar
Heiðrúnar Viggósdóttur, „Með eigin augum“.

13:00 Sjómannamessa í Grindavíkurkirkju. Ræðumaður er Haukur
Guðberg Einarsson sjómaður. Ritningarlestra lesa sjómannshjónin
Þorgeir Guðmundsson og Hildur Hákonardóttir. Helga Guðný, dóttir
þeirra, ber kransinn niður að minnisvarðanum Von.
Karlakór Keflavíkur leiðir söng undir stjórn Guðlaugs Viktorssonar.
Organisti er Helga Bryndís Magnúsdóttir.
Prestur: Sr. Elínborg Gísladóttir.

13:00 – 17:00 „Paintball“ og „Lazertag“ á Landsbankatúninu.
Aðgangseyrir.

13:00 – 17:00 Sýning á forn-
bílum. Félagar úr Suður-
nesjadeild Fornbílaklúbbsins
sýna dýrgripi sína. Bílarnir
verða staðsettir fyrir neðan Vísi.

13:00 Sterkasti maður á Ís-
landi. Við hátíðarsviðið:
Dekkjakast og Álkubbalyfta.

13:00 – 17:00 Handverksmarkaður. Staðsettur við Kvikuna.

13:00 – 17:00 Hoppukastali frá Landsbankanum verður staðsettur
við Kvikuna. Sproti verður á svæðinu milli kl. 15:00 og 16:00.

13:00 – 18:00 Gokart á hafnarsvæðinu. Aðgangseyrir.

13:00 – 17:00 Slysavarnardeildin Þórkatla verður með candy-flos og
annað góðgæti til sölu að Hafnargötu 7b. (við hliðina á Mamma Mia).

14:00 Hátíðarhöld við Kvikuna í tilefni Sjómannadagsins. Ávarp
flytur Guðni Ágústsson. Heiðursviðurkenningar og verðlaunaafhend-
ing fyrir kappróður. Umsjón: Sjómanna- og vélstjórafélag Grindavíkur.
Karlakór Keflavíkur syngur nokkur lög.

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

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

14:30 – 16:30 Hestateyming við
Kvikuna. Börnum gefst tækifæri
til að fara á hestbak.
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15:00 Koddaslagur, kararóður og flekahlaup við höfnina.

15:30 – 17:00 Dagskrá á hátíðarsviði.
• Sterkasti maður á Íslandi –
Bryggjupollaburður (15:30)
• Reipitog: Rauða hverfið vs.
Bláa hverfi
• Reipitog: Græna hverfið vs.
Appelsínugula hverfið.
• Solla stirða (15:50)
• Sterkasti maður á Íslandi –
Atlassteinatök (16:20)
• Reipitog: Úrslitaviðureign
hverfanna.
• Systkinin Sylvía Rún og Aron Hannes sem tóku þátt í
hæfileikakeppni Íslands syngja nokkur lög (16:45)
• Skoppa og Skrítla (16:50)
• Area of Styles - dansatriði. (16:50)

15:00 – 17:00 Kaffisala Kvenfélags Grindavíkur. Grunnskóli
Grindavíkur. Kvenfélagið verður jafnframt með skottmarkað við
grunnskólann. Mættu á bílnum, greiddu 1.000 kr., opnaðu skottið og
seldu dótið úr bílskúrnum, geymslunni eða háaloftinu sem að þú hefur
ekki lengur not fyrir.

15:00 Skemmtun fyrir eldri borgara í Víðihlíð. Raggi Bjarna syngur
fyrir íbúa og gesti í Víðihlíð.

15:30 – 16:30 Trúðar ganga um á meðal gesta og verða með sprell á
hátíðarsvæðinu.

16:00 – 17:00 Grindjánar bifhjólaklúbbur við Fiskmarkaðinn.
Krakkakeyrsla. Börn fá að sitja aftan á bifhjólum og fara hring.
Mömmur fá að fara rúnt á eftir.

17:00 Kanturinn – Íslandsmeistaramót í sjómanni, þrír aldurs-
flokkar.
Kerlingahlaup. Karlar bera konu sína á bakinu í gegnum þrautabraut.
Vegleg verðlaun. Nánari upplýsingar og skráning á staðnum. Sjá nánar
í dagskrá verslunar og þjónustu.

16:30 – 18:00 Sjópulsan á ferð
um höfnina. Tvenns konar
ferðir; Ferð ofurhugans 13 ára
og eldri – Ferð með yngri um
höfnina.

17:15 Knattspyrnumót hverf-
anna. Knattspyrnumót á
Grindavíkurvelli á milli hverfanna
fjögurra í Grindavík. Keppt er á hálfum velli, 10 í liði, 2x6 mínútur.
Valið er í lið samkvæmt eftirfarandi reglum:
- Enginn meistaraflokksleikmaður má vera með.
- Liðsstjóri í hverju hverfi velur 16 leikmenn. 2 skulu vera 15-20 ára,
fjórir skulu vera 21-30 ára, fjórir 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 (takkaskór bannaðir) og markvörður verður að vera
í stígvélum. Leiknar verða 2x6 mínútur. Nota má leikmenn sem hafa
tekið þátt í þessum leik undanfarin ár.
Leiknir verða undanúrslitaleikir (dregið á staðnum) og svo
úrslitaleikur. Liðin þurfa að mæta í búningum í sínum litum.
Yfirdómari er Gunnlaugur Hreinsson. - Senda þarf liðsuppstillingu í
síðasta lagi 31. maí á sjoarinnsikati@grindavik.is

20:00 Sjómannastofan Vör. Hátíðarkvöldverður Sjómanna- og
vélstjórafélags Grindavíkur. Gestir: Guðni Ágústsson, Jóhannes
Kristjánsson eftirherma, Árni Johnsen og Hjálmar Hallgrímsson.

21:00 verður hljómsveitin
VALDIMAR með tónleika í
íþróttahúsinu. Léttar veitingar
verða til sölu fyrir tónleika og í
hléi. Miðaverð er 3.500kr., en 3.000
kr. í forsölu sem verður fimmtu-
daginn 24. mai kl. 16.00-18.00 í
verslunarmiðstöðinni og einnig frá
kl. 20:00-22:00 í húsi björgunar-
sveitarinnar sama dag. Einnig
verður hægt að kaupa miða hjá
Ginnu í bókabúð Grindavikur.
Allur ágóði rennur til björg-
unarsveitarinnar Þorbjarnar í
Grindavík

Barnadagskráin er í boði

LANDSBANKANS



SS

PPPP
PPPP

SJÓARINN SÍKÁTI
2012 Í GRINDAVÍK
sjoarinnsikati@grindavik.is
www.sjoarinnsikati.is
AAððaall  hhááttííððaarrssvvææððii  SSjjóóaarraannss  ssííkkááttaa  eerr  vviiðð  KKvviikkuunnaa,,
aauuððlliinnddaa--  oogg  mmeennnniinnggaarrhhúúss  GGrriinnddaavvííkkuurr,,  vviiðð  HHaaffnnaarrggööttuu
oogg  SSeelljjaabbóótt  ((þþaarr  sseemm  mmeerrkkii  SSjjóóaarraannss  ssííkkááttaa  eerruu  áá  
kkoorrttiinnuu))..  HHááttííððaarrssvviiðð SSjjóóaarraannss  ssííkkááttaa  eerr  ffyyrriirr  nneeððaann
KKvviikkuunnaa  ((vviiðð  SSeelljjaabbóótt))  oogg  eerr  mmeerrkktt  vveell  áá  kkoorrttiinnuu..

UUppppllýýssiinnggaammiiððssttööðð  ffeerrððaammaannnnaa  oogg  ffyyrriirr  SSjjóóaarraannnn  ssííkkááttaa
eerr  íí  KKvviikkuunnnnii,,  ssíímmii  442200  11119900..

NNýýtttt  oogg  ggllææssiilleeggtt  ttjjaallddssvvææððii  eerr  vviiðð  AAuussttuurrvveegg,,  
ssíímmii  666600  77332233..

HHaannddhhæægg  ssíímmaannúúmmeerr::
NNeeyyððaarrnnúúmmeerr  111122..
BBjjöörrgguunnaarrssvveeiittiinn  ÞÞoorrbbjjöörrnn,,  ssíímmii  884499  44004400..
SSuunnddllaauugg,,  ssíímmii  442266  77555555..
KKvviikkaann  ((uuppppllýýssiinnggaammiiððssttööðð)),,  ssíímmii  442200  11119900
ÁÁhhaallddaahhúúss,,  ssíímmii  666600  77332222..
AAtthhvvaarrff  uunngglliinnggaa,,  ssíímmii  666600  77331100..
SSllyyssaavvaarrnnaarrddeeiillddiinn  ÞÞóórrkkaattllaa,,  ssíímmii  889999  55999933..

UUmmssjjóónnaarraaððiillii  eerr  GGrriinnddaavvííkkuurrbbæærr  íí  ssaammvviinnnnuu  vviiðð  
SSjjóómmaannnnaa--  oogg  vvééllssttjjóórraaffééllaagg  GGrriinnddaavvííkkuurr..
FFrraammkkvvææmmddaassttjjóórrnn::
KKrriissttiinnnn  RReeiimmaarrssssoonn  ffrrííssttuunnddaa--  oogg  mmeennnniinnggaarrffuullllttrrúúii,,
ssíímmii  442200  11112200  ••  kkrreeiimm@@ggrriinnddaavviikk..iiss
ÞÞoorrsstteeiinnnn  GGuunnnnaarrssssoonn  uuppppllýýssiinnggaa--  oogg  þþrróóuunnaarrffuullllttrrúúii,,
ssíímmii  442200  11112222••  tthhoorrsstteeiinnnngg@@ggrriinnddaavviikk..iiss

MERKINGAR Á KORTI:

AAððaall  hhááttííððaarrssvvææððiiðð
vviiðð  HHaaffnnaarrggööttuu  oogg  SSeelljjaabbóótt

HHááttííððaarrssvviiðð
ffyyrriirr  nneeððaann  KKvviikkuunnaa

SSaalleerrnnii BBííllaassttææððii

SSjjooppppaa  ((ÞÞóórrkkaattllaa))AAtthhvvaarrff  
uunngglliinnggaa

((RRaauuððuurr))  ÚÚttaakkssttuurr  nneeyyððaarrbbiiffrreeiiððaa

((GGrræænnnn))  VVaakkttaaðð  hhlliiðð

((SSvvaarrttuurr))  LLookkuunn

WWWWCCCC PPPP
HHaannddvveerrkkss--
mmaarrkkaaððuurrHHHH

BBííllaassttææððii  
ffaattllaaððrraaFFFF

AAAA S
SSttjjóórrnnssttööðð  SSjjóóaarraannss  ssííkkááttaa
LLööggrreeggllaa  oogg  bbjjöörrgguunnaarrssvveeiitt
SSíímmii    111122  //  884499  44004400..

HÁTÍÐ
AR-

SVIÐPPPP        HHHH



Gunnar Júlíusson
grafískur hönnuður FÍT

sími 844 0806
gunnar@dinamit.isGrindavík Campsite logo 

Á dökkum grunni

Gunnar Júlíusson
grafískur hönnuður FÍT

sími 844 0806
gunnar@dinamit.isGrindavík Campsite logo 

Á dökkum grunni

WWCC

WWWWCCCC

SS
PPPP

PPPP

AAAA

PP

WWWWCCCC

FFFF

SS
HÁTÍÐ

AR-

SVIÐ

ÚÚTTVVAARRPP  
SSJJÓÓAARRIINNNN  SSÍÍKKÁÁTTII  

ÁÁ  FFMM  110011,,55

Lokað laugardag

PP        HHH



Aðalbraut 
- Víkurbraut 31
Fimmtudagur
Gluggalistaverk eftir leikskólabörnin á Krók.
• 16:00-18:00 Svalahoppukastali í boði Vífilfells.
• 16:00-18:00 Hoppukastali fyrir yngstu börnin í boði Góu. Gefins
nammi og gos á meðan birgðir endast.
• 15:30 Kappát, kókósbolla og kók. 
Ljósmyndasýning- ljósmyndir frá Einari í Krosshúsum.

Föstudagur
Gluggalistaverk eftir leikskólabörnin á Krók.
Ljósmyndasýning- ljósmyndir frá Einari í Krosshúsum.
Nætursala, opið í lúgu alla nóttina.

Laugardagur
Gluggalistaverk eftir leikskólabörnin á Krók.
Ljósmyndasýning- ljósmyndir frá Einari í Krosshúsum.
Nætursala, opið í lúgu alla nóttina.

Sunnudagur
Gluggalistaverk eftir leikskólabörnin á Krók. 
Ljósmyndasýning- ljósmyndir frá Einari í Krosshúsum.
Opið til 23:30.

Blómakot - 
við Mánagötu
Fimmtudagur
Opið 15-18. Tilboð á útiborðum og slaufum.

Föstudagur
Opið 15-18.Útilistaverk eftir Lautar leikskólabörn.
Tilboð á gjafavöru í hverfalitum. 50 % afsláttur af servéttum.

Laugardagur
Opið 13-17. Útilistaverk eftir Lautar leikskólabörn.
Tilboð á gjafavöru í hverfalitum. 50% afsláttur af servéttum.
Hátíðarblómvendir á tilboði.

Sunnudagur
Útilistaverk eftir Lautar leikskólabörn.
Hátíðarblómvendir á tilboði. Kerti og servíéttur á tilboði.

SÖLUTURNINN
Opið allan sólarhringinn um sjómannadagshelgina.
Opið frá kl. 8 föstudaginn 1. júní og samfleytt til kl. 23:30 
á sunnudagskvöldið 3. júní. 

Hérastubbur bakari -
Gerðavöllum 19
Pylsubrauð í litum hverfanna.
Mikið úrval af kökum með kaffinu.
Nýjung: SJÓMANNATERTAN - Desert
terta með ananas, kókos, súkkulaði og Bay-
leys. Algjört sælgæti. Frábært verð. 

Kanturinn - 
Austurlenskur 
veitingastaður 
og bar - 
Hafnargötu 6
Eldhúsið er opið 12:00-21:00 alla helgina. Ljúffengir austurlenskir 
réttir, djúsí hamborgarar og ekta hnausþykkar belgískar vöfflur, þú
rennur bara á lyktina!

Miðvikudagur
• 23:00. Snillingurinn Grétar Matt einnig þekktur sem Greddi Rokk,
heldur uppi trúbadorastemmningu ásamt Kalla Bjarna.

Fimmtudagur
23:00 – Hljómsveitin Hjálmar. Funk hljómsveitin Funk That Shit hitar
upp. 

Föstudagur
23:00 Úlfur Úlfur, Emmsjé Gauti og grindvísku plötusn. Main Strím.

Laugardagur
23:00 Stórhljómsveit Geirmundar Valtýssonar.  Aðgangseyrir.

Sunnudagur
17:00 Kanturinn – Íslandsmeistaramót í sjómanni, þrír aldursflokkar.  
Kerlingahlaup. Karlar bera konu sína á bakinu í gegnum
þrautabraut.  Vegleg verðlaun. Nánari upplýsingar og skráning á
staðnum. Sjá nánar í dagskrá verslunar og þjónustu.

Kvikan, auðlinda-
og menningarhús -
Hafnargötu 12a
Tvær einstakar sýningar: Jarðorka og Saltfisksetrið. Opið á
sýningarnar frá kl. 10-17 alla dagana. Opið til miðnættis föstudag,
laugardag og sunnudag. Sjávarvættir: Jóhann Dalberg Sverrisson
sýnir listaverk unnin úr grjóti.
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Mamma mía - 
Hafnargötu 7a
Opið alla helgina frá 12:00 til
22:00. í hliðarsal verður létt
kráarstemming og kaffi-
húsastemming þar sem drykkir,
pizzusneiðar og kökur verða seldar gestum og gangandi. 

Northern Light
Inn - Svartsengi
Myndlistasýning Þórdísar
Grétarsdóttur alla helgina.
Ekki missa af þessari frábæru sýningu.

Föstudagur
Gömul myndbönd sem Ólafur Rúnar Þorvarðarson
hefur tekið upp af grindvísku sjómannslífi verða sýnd á breiðtjaldi
frá kl 17-22.
Kl. 23:00 geta gestir bryggjuballsins á Sjóaranum síkáta fengið sér
heita súpu í boði Northern Light inn, hjá sviðinu við Kvikuna.
Allir velkomnir í súpuveisluna.

Laugardagur
Íslandsmeistaramót í Kasínu kl 13:00 á vegum Northern Light Inn
og Kalda. Veitt verða verðlaun fyrir 1. og 2. sæti.
Gömul myndbönd sem Ólafur Rúnar Þorvarðarson hefur tekið upp
af grindvísku sjómannslífi verða sýnd á breiðtjaldi frá kl 16-22.

Sunnudagur 3
Gömul myndbönd sem Ólafur Rúnar Þorvarðarson hefur tekið upp
af grindvísku sjómannslífi verða sýnd á breiðtjaldi frá kl. 13-22.
Sjávarréttahlaðboð sjómannsins kl 18:00

Salthúsið -
Stamphólsvegi 2
Fimmtudagur
Tvennir  tónleikar,  kl:20:00 og 22:15:
Hafið Bláa Hafið, öll gömlu 
sjómannalögin. Raggi Bjarna ásamt
valinkunnum tónlistarmönnum: 
Sérstakir heiðursgestir Mjöll Hólm og Dagbjartur Willardsson
Miðaverð 2.900. kr. forsala í Salthúsinu.

Föstudagur
Dansleikur með grindvísku hljómsveitinni RIP. Ballið byrjar kl. 24:00
miðaverð 1.500. kr.

Laugardaginn 2. júní
Blústónleikar kl. 21:00. Fram koma Jón, Páll og Pollarnir og
Andrea Gylfa ásamt Bluesmönnum. Miðaverð 2.500 kr. 

Laugardagur
Dansleikur með hljómsveitinni Skítamóral kl. 24:00. Miðaverð 2.500
kr.

Hlaðborð verður föstudag, laugardag og sunnudag ásamt
sérstökum sjómannadagsmatseðli.

Stakkavík -
Bakkalág 15b
10:00 – 17:00 laugardag og
sunnudag:
Opið fyrir gesti Sjóarans
síkáta. Fjöldi fisktegunda til
sýnis á planinu. Hjá okkur
sérðu fiskinn, finnur andann og upplifir hefðina sem færir heiminum
íslenskan fisk. Veitingar verða til sölu, 
heimildarmynd um fiskveiðar verður sýnd á breiðtjaldi og 
sýning á gömlum dráttarvélum, landbúnaðartækjum og 
gömlum bílum á planinu fyrir utan Stakkavík ef veður leyfir.

Veitingastofan Vör - 
Hafnargötu 9
Föstudagur
Tilboð á eftirtöldu:
- Súpa, brauð, salatbar: 1.000 kr.
- Ostborgari, franskar og sósa: 1.000 kr.
- Samloka m/skinku, osti og sósu: 800 kr.
- Djúpst. fiskur, franskar og sósa: 1.500 kr.
- Kjúklinganaggar og franskar: 800 kr.

Laugardagur 2. júní
Kaffihlaðborð frá kl. 15:00 – 17:00.
Dansleikur frá kl. 09:00 – 01:00 
Gömlu dansarnir, Sjómannalögin – Grétar Guðmundsson leikur.

Sunnudagur
Kl. 19:00 Hátíðarkvöldverður Sjómanna- og vélstjórafélags 
Grindavíkur. Vinsamlega pantið borð tímanlega. Tveggja rétta máltíð
– ostakaka í eftirrétt. Gestir: Guðni Ágústsson, Jóhannes Kristjáns-
son eftirherma, Árni Johnsen og Hjálmar Hallgrímsson.

Black 100%

Pantone 137 C 

Pantone 032 C

Northern 
Light Inn

VÖR
Veitingastofa

Útvarpsstöðin Rás 2 verður í Kvikunni í
Grindavík með beinar útsendingar frá
Sjóaranum síkáta laugardaginn 2. júní
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Ratleikurinn er auðveldur og skemmti-
legur útivistarleikur, sem stendur frá 
upphafi Sjóarans síkáta fram að Jóns-
messu. Leitað er að  spjöldum á stöðum
sem merktir eru á ratleikskortið eða vísað
á þá. Höfundur ratleiks er Sigrún Jónsd.
Franklín
Í Grindavík eru margar söguminjar hlaðnar
úr hraungrjóti. Minjar sem skýrskota til búsetu
og atvinnuhátta hér áður fyrr.  Ratleikurinn
vísar á nokkra slíka staði. Fróðleikurinn byggir
á tilgátum en stuðst er við sagnir,  örnefnalýs-
ingar og munnmæli  fólks í Grindavík. 

Bókstafi og tölustafi á hverjum stað þarf  að
færa inn á lausnarblaðið og skila því í
Kvikuna, Hafnargötu 12a, Grindavík eigi
síðar en 22. júní. Dregið verður úr réttum
lausnum og það tilkynnt í Jónsmessu-
göngunni á Þorbirni 23. júní.
Veglegir vinningar í boði.
1. Fjölskylduárskort í Bláa lónið.
2. Fjölskylduárskort í Bláa lónið.
3. Gjafakort í Nettó að upphæð 25.000 kr.
Ef  spjöld finnast ekki eða hafa verið færð úr
stað, vinsamlegast látið vita með því að
hringja í Kvikuna, sími 420 1190.

SÖGUMINJAR
Ratleikur Grindavíkur  2012

Söguratleikur

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

Nafn

Heimili

Bæjarfélag Sími 

1. Ofan við gömlu bryggjuna í Járngerðarstaðahverfi

2. SV við Járngerðarstaði

3. Norðan við Hópið

4. Austan við Hóp, við Efri - Sundvörðu

5. NA við veginn, norðan bryggju á Þórkötlustaðanesi

6. Í Strýthólahrauni, skammt suðvestan Þórshamars

7. Skammt ofan við Reiðhöllina í Þórkötlustaðahverfi

8. Skammt sunnan Suðurstrandarvegar við Hraun

9.  Í sléttu hrauni skammt ofan Sandleynis við Hraun

Bókstafur Tölustafur
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1. Flagghúsið er eitt elsta hús 
Grindavíkur. Það er talið vera byggt
árið 1777, en hefur nú verið endur-
byggt.

2. Veggir útihúsa voru stundum 
einungis hlaðnir úr grjóti.

3. Búið var í torfbæjum langt fram
á 19. öldina. Tóftir gamla bæjarins á
Hópi sjást enn.

4. Sundvarða var notuð sem mið
af  sjó fyrir sjófarendur. 

5. Ískofar eru nokkrir á Nesinu. Í
þeim var m.a. fryst beita.

6. Í fiskbyrgjum var hertur fiskur
geymdur.  

7. Þórkötlustaðarétt er hlaðin úr
grjóti. Fé er smalað í hana á haustin.

8. Jón bóndi á Hrauni fékk Danne-
brogsorðuna fyrir hleðslu garða
heimatúnanna við Hraun.

9. Hlaðnar refagildrur voru notaðar
frá landnámi fram á 20. öld.  Ein slík,
krosshlaðin, er í hrauninu ofan
Hrauns.

13

Fróðleiksmolar – Númerin eiga við viðkomandi ratleiksmerki á kortinu

Útvarp Sjóarinn
síkáti á FM 101,5
frá fimmtudegi
til sunnudags
Frá fimmtudeginum 31. maí kl.
17:00 og til  sunnudagskvöldsins
3. júní mun unglingadeildin Haf-
björg starfrækja Útvarp Sjóarans
síkáta í Grindavík með útsendin-
gar á FM 101,5. Þar munu
meðlimir í Hafbjörgu ásamt
ýmsum góðborgurum 
hita upp fyrir bæjarhátíðina okkar
með skemmtilegri dagskrá og
jafnframt útvarpa yfir sjálfa sjó-
mannadagshelgina. 
Útvarp Sjóarinn síkáti er jafnframt
fjáröflun fyrir unglingadeildina
Hafbjörgu. Viktor Gunnarsson
hefur veg og vanda að tækn-
imálum við að koma út-
varpsstöðinni upp.  Útvarpsstjóri
er Guðjón Sveinsson. Út-
varpssendirinn var fenginn að láni
hjá Birni Haraldssyni.
Jafnframt verður hægt að hlusta á
útvarpið í gegnum heimasíður
Grindavíkurbæjar og Sjóarans
síkáta.  
Þeir sem vilja auglýsa eða fá 
nánari upplýsingar um Útvarp
Sjóarinn síkáti geta haft samband í
síma 843 9567.



14 ÚTVARP SJÓARINN SÍKÁTI Á FM 101,5

i|" áàç"}âÅ f}™tÜtÇÇ á•~öàt

f}™ÅxÇÇ? à|Ä {tÅ|Çz}â Åx" f}™ÅtÇÇtwtz|ÇÇ4

f}™ÅxÇÇ? à|Ä {tÅ|Çz}â Åx" f}™ÅtÇÇtwtz|ÇÇ4

f}™ÅxÇÇ? à|Ä {tÅ|Çz}â Åx" f}™ÅtÇÇtwtz|ÇÇ4

f}™ÅxÇÇ? à|Ä {tÅ|Çz}â Åx" f}™ÅtÇÇtwtz|ÇÇ4

f}™ÅxÇÇ? à|Ä {tÅ|Çz}â Åx" f}™ÅtÇÇtwtz|ÇÇ4

“Markmiðið er að skora mörk og vinna sigra”

Það á við í fótbolta, jarðhitavinnslu og veiturekstri. 

Óskum Grindvíkingum góðs gengis.
Fyrirtækin eru stoltir stuðningsaðilar

knattspyrnunnar í Grindavík.

HS Veitur hf

HS Orka hf

Gjögur

f}™ÅxÇÇ? à|Ä {tÅ|Çz}â Åx" f}™ÅtÇÇtwtz|ÇÇ4
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Íslandsbleikja
Grindavík

Flutningaþjónusta 

Sigga

f}™ÅxÇÇ? à|Ä {tÅ|Çz}â Åx" f}™ÅtÇÇtwtz|ÇÇ4

Þróttur ehf.
Grindavík
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Þórdís með málverkasýningu á
Northern Light Inn
Þórdís Danielsdóttir verður
með málverkasýninga
„Náttúran með augum 
listamannsins“ alla Sjó-
mannadagshelgina á North-
ern Light Inn. Þórdís
fæddist í Keflavík  11. 
oktober 1972 og  hefur
búið í Grindavík allt sitt líf.
Hún er gift málaranum 
Grétari Val Schmidt og á með honum 3 börn. Þórdís útskrifaðist sem
stúdent  frá Fjölbrautaskóla Suðurnesja  á viðskipta- og hagfræðibaut
1993.  Þórdís hóf  því næst nám í hárgreiðslu og í því námi voru
teiknitímar og út frá því fór hún  að mála.
Hún er sjálfmenntuð í list sinni  vinnur mikið með óhefðbundin efni
samhliða olíulitum svo sem múrviðgerðarefni, sparsl ásamt olíumálun
og  fleiri efnum.  Hún  hefur einnig sótt námskeið í myndlist hjá Her-
manni Árnasyni , Erlu Sigurðardóttur, Bjarna Sigurbjörnssyni  og
Helgu Kristjánsdóttur. Einnig stundar hún nám í grafískri hönnun.
Hún hefur nýtt sér  vel að eiginmaður hennar er málari og kunnátta
hans á meðhöndlun ýmissa efna sem nýta má til málunar er fyrir
hendi.

Jóhann með sýningu í Kvikunni
Á næstu vikum verður sýning í
Kvikunni sem ber yfirskriftina
Sjávarvættir. Jóhann Dalberg
Sverrisson sýnir þar listaverk
unnin úr grjóti. Jóhann Dalberg
Sverrisson er fæddur í Keflavík
30. janúar 1964. Hann er ekki
alveg ókunnur í Grindavík þar
sem segja má að hann hafi slitið
amk. öðrum barnsskónum hér
syðra.  Hann byrjaði ungur að stunda sjóinn frá Grindavík og vann
svo meðal annars við netagerð hér í bæ. Eftir að hafa þvælst um í 
Ástralíu í 6 ár tók við meiri sjósókn og netagerð meðal annarra göf-
ugra starfa en 2006 byrjaði hann að vinna í steinsmiðju í Hafnarfirði.
Síðan hefur hann verið nær óslitið í steininum. Hart granítið með
árhringjum sínum sem minna á mynstur í trjástofnum heillaði hann
með styrk sínum og hörku. Hann fór að fikta við að móta steinana,
brjóta þá undir vilja sinn og gera úr þeim fyrst kertastjaka  og síðar
skúlptúra og fígúrur minnugur þess að hafa sem 12 ára gutti í 
handavinnu í skólanum fengið spýtukubb í hendurnar til að móta og
séð í honum myndform sem vildi komast út.
Sumarið 2011 hélt hann sýningu á gripum sínum á Þingeyri við
Dýrafjörð og við það tækifæri var honum gefinn steinn sem fundist
hafði í fjöru við Dýrafjörð. Steinn þessi reyndist líka vera granít en sú
bergtegund finnst ekki í fjöllum hér á landi jafnvel ekki á Vestfjörðum
þar sem elsta berg landsins er að finna. Steinarnir reyndust vera fleiri
og það er forvitnilegt að vita hvernig þeir enduðu í hafinu í Dýrafirði.
Ferðalag þessara steina hefur að öllum líkindum hafist í Gloucester
Massachusetts á seinni hluta 18. aldar með amerískum lúðu-
veiðiskipum og þjónað sínu hlutverki sem ballest í skipunum á
leiðinni yfir hafið.  En í Gloucester var mikil granítvinnsla á þessum
tíma.
Þessir steinar reyndust heldur betur hafa sögu að segja og þegar 
byrjað var að snerta við þeim ruddust út hinar ýmsu verur og vættir
og þannig varð til röð verka sem Jóhann kallar sjávarvætti. Ef   rýnt er
í steinana má sjá að í hverjum steini leynast fleiri en ein og fleiri en
tvær sýnir, týndar sálir, forynjur, skrímsli, sjóarar, sjófuglar eða ljúfar
meyjar. Allt eftir því hvert sjónarhornið er og kannski líka hver horfir
og hvað býr í brjósti áhorfandans.
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Ein besta leiðin til að spara er með reglubundnum sparnaði.  

Þú setur þér skýr markmið og ákveður hve háa upphæð þú  

vilt spara mánaðarlega. Byrjaðu að spara strax í dag.
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