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Á íbúafundi um fjármál Grindavíkurbæjar
í nóvember 2013 var talsverð umræða um
búsetumál eldri borgara. Með vísan til
þeirrar umræðu samþykkti bæjarstjórn á
fundi sínum 29. janúar að skipa 5 manna
nefnd til að fara yfir búsetumál eldri
borgara í Grindavík.
Skal nefndin afla gagna til að meta þörf fyrir
íbúðir og þjónustu fyrir eldri borgara í bænum
til næstu 10 ára, með hliðsjón af íbúaþróun.
Nefndin skal framkvæma könnun meðal eldri
borgara um búsetuóskir þeirra. Í nefndina voru
skipaðir eftirfarandi
• f.h. félagsmálanefndar: Anna Sigríður Jónsdóttir
• f.h. félags eldri borgara í Grindavík: Loftur Jónsson
• f.h. Miðgarðs: Stefanía Sigríður Jónsdóttir
• f.h. minnihluta bæjarstjórnar: Hjálmar Hallgríms-
son
• f.h. meirihluta bæjarstjórnar: Bryndís Gunnlaugs-
dóttir Holm

Nefndin hefur þegar tekið til starfa og tekið
saman gögn um íbúaþróun og spá um fjölda
eldri borgara í Grindavík til 2024. Jafnframt
vinnur nefndin að undirbúningi viðhorfskönn-
unar sem hefur það að markmiði að afla upp-
lýsinga um þarfir og óskir eldri borgara í
Grindavík um íbúðir og þjónustu.

Íbúaþróun

Samfélagið í Grindavík er frekar ungt og hlut-
fall eldri borgara af íbúafjöldanum hefur verið
lágt í samanburði við mörg önnur sveitarfélög
og landsmeðaltal.
Á meðfylgjandi mynd (sjá neðan) má sjá

íbúaþróun í Grindavík frá 1998-2013 og spá
um þróun frá 2014-2024, sem byggð er á spá
Aðalskipulags Grindavíkur 2010-2024. Þar er
gert ráð fyrir að íbúum fjölgi um 1,5% á ári.
Árið 2024 er áætlað að í Grindavík búi tæplega
3.400 manns, en í dag eru íbúar tæplega 2.900.

Rauða línan sýnir þróun fjölda eldri borgara frá
1998 og spá um þróun til 2024. Sú spá byggir
á upplýsingum um stærð árganga frá 1948 til
1957, en þeir eru að jafnaði mun fjölmennari
en árgangarnir næstu 10 árin þar á undan. Í
ljósi þess er spáð að íbúum eldri en 67 ára muni
fjölga um 7% á ári á tímabilinu. Árið 2024 er
áætlað að íbúar eldri en 67 ára verði um 500 í
samanburði við um 270 í dag. Hlutfall eldri
borgara af íbúafjöldanum hækkar þannig úr
um 9% í um 15% á tímabilinu. Árið 2024 er
áætlað að um 300 af um 500 eldri borgurum í
Grindavík verði yngri en 80 ára. Af því leiðir
að viðbúið er að þjónusta við eldri borgara
muni í auknum mæli byggjast á félagslegum
þörfum, tómstundum og virkniúrræðum,
frekar en hjúkrunar- eða læknisþjónustu.
Eitt af verkefnum nefndarinnar er að leggja
mat á þörf fyrir uppbyggingu íbúða í Grinda-
vík, með hliðsjón af þeirri þróun sem vænta
má.
Í aðalskipulagi er gert ráð fyrir að fjölgun eldri
borgara muni leiða til aukinnar eftirspurnar
eftir sérhæfðu húsnæði fyrir eldri borgara. Gert
er ráð fyrir að þeirri þörf verði mætt með
skipu-lagi íbúðasvæðis í Víðigerði með
séreignar-íbúðum fyrir fólk 50 ára og eldri.
Gert er ráð fyrir að Grindavíkurbær stuðli að
þeirri þróun með skipulagsvinnu og uppbyg-
gingu þjónustu í Víðihlíð og Miðgarði. Fyrirlig-
gjandi er tillaga að deiliskipulagi við Víðigerði
og undanfarin 3 ár hefur verið unnið að upp-
byggingu þjónustu í Miðgarði og nú síðast með
breytingu á heima- og búsetuþjónustu.

Búsetumöguleikar fyrir
eldri borgara í Grindavík

Eldri borgurum standa ýmsir búsetukostir til
boða. Mikilvægt er að gera greinarmun á
búsetu í sérstökum þjónustuúrræðum fyrir eldri
borgara sem rekin eru á ábyrgð ríkisins og al-
mennum íbúðum sem geta ýmist verið í eigu
einstaklinganna sjálfra, á almennum leigu-
markaði eða félagslegum leigumarkaði.
Í lögum og reglugerðum hafa verið skilgreind
ýmis sérúrræði fyrir eldri borgara. Skiptast þessi
úrræði í dvalarheimili, sambýli og íbúðir,
sérhannaðar fyrir þarfir aldraðra sem ekki eru
færir um að annast heimili þrátt fyrir
heimaþjónustu. Þar að auki eru hjúkrunar-
heimili eða hjúkrunarrými á öldrunarstofn-
unum sem eru ætluð öldruðum einstaklingum
sem eru of lasburða til að dveljast á
dvalarheimilum eða sambýlum. Þessi úrræði
eru á grundvelli laga um málefni aldraðra og
eru rekin á ábyrgð ríkisins en ekki sveitarfélaga.
Fyrir utan þessi sérúrræði búa eldri borgarar í
húsnæði sem þeir ýmist eiga sjálfir eða leigja, á
almennum markaði eða félagslegum. Þeir eldri
borgarar geta eftir atvikum átt rétt á
heimaþjónustu frá Miðgarði.
Í Grindavík er rekið hjúkrunarheimili í Víði-
hlíð, en ekki er rekið dvalarheimili, sambýli eða
þjónustuíbúðir fyrir eldri borgara.
Grindavíkurbær á og rekur 12 íbúðir fyrir eldri
borgara í Víðihlíð. Íbúðirnar eru reknar með
búseturéttarfyrirkomulagi. Íbúi greiðir búsetu-
réttargjald sem er 20% af kaupverði, en greiðir
auk þess leigu sem stendur undir fjármagns-
og rekstrarkostnaði. Íbúðirnar eru ekki skil-
greindar sem þjónustuíbúðir, en nálægð íbúa
við þjónustu Miðgarðs er mikil og hefur m.a.
verið horft til heilsufars, auk annarra þátta, við
mat á umsóknum um íbúðirnar.
Grindavíkurbær á einnig og rekur 19 íbúðir
sem skilgreindar eru sem félagslegar. Til að eiga
rétt á félagslegri íbúð þarf umsækjandi að upp-
fylla ákveðin skilyrði, svo sem um eigna- og
tekjumörk.
Þar að auki eiga og reka húsnæðissamvinnu-
félagið Búmenn 30 íbúðir í Grindavík.
Íbúðirnar eru í tveimur kerfum þ.e. íbúðir með
kaupskyldu félagsins, þar sem búseturétti fylgir
vísitölu neysluverðs og svo yngra kerfi frá 2006
þar sem ekki er kaupskylda á búseturétti en
búseturétturinn er seldur á markaðsverði sem
eigandi réttarins ákveður. Alls eru 9 íbúðir í Bú-
mannakerfinu í Grindavík til sölu eða leigu
þegar þessi orð eru rituð.

Það er ávallt líf og .ör í Miðgarði.

Búsetumál eldri
borgara í Grindavík
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ú Járngerður sem þú hefur tekið þér í
hönd lesandi góður er um margt merki-

leg. Í blaðinu er fjallað um dagskrá Menn-
ingarhátíðar Grindavíkur sem hefur sjaldan
eða aldrei verið glæsilegri. Það ættu allir að
geta fundið eitthvað við sitt hæfi, en hátíðin
teygir sig yfir dagana 14.-23. mars. Hápunkt-
ur Menningarvikunnar verða stórtónleikar í
Íþróttahúsinu laugardaginn 22. mars þar sem
Fjallabræður og Jónas Sig munu flytja verk
sín ásamt 80 manna Lúðrasveit Vestmanna-
eyja og Þorlákshafnar. Dagskráin ber þess
merki að Grindavíkurbær á 40 ára kaup-
staðarafmæli þann 10. apríl n.k. Í blaðinu er
umfjöllun um sjálfa afmælishátíðina, en það
verða viðburðir allt árið í tilefni hennar..
Sjálf hátíðardagskráin fer fram á sjálfan
afmælisdaginn 10. apríl og eigum við von á
mörgum góðum gestum og ber þar helst að
nefna Ólaf Ragnar Grímsson forseta lýð-
veldisins. Ég vona að Grindvíkingar taki
virkan þátt í þeim viðburðum sem boðið
verður upp á í Menningarvikunni og á
afmælishátíðinni.

Litið um öxl
Þetta tölublað Járngerðar er það
síðasta á þessu kjörtímabili, sem
hefur verið mjög viðburðaríkt og
skemmtilegt. Ég skrifaði minn
fyrsta pistil í Járngerði sem bæjar-
stjóri haustið 2010. Þá voru fjár-
mál og rekstur efst á baugi, en
aðalverkefni bæjarstjórnar á þeim
tíma var að ná tökum á rekstri
bæjarsjóðs. Umræða um fjármál
Grindavíkurbæjar í dag einkennist
af fjárhagslegum styrk bæjarins í
kjölfar endurskipulagningar og upp-
greiðslu lána. Samhliða breytingum á rekstri

voru gerðar breytingar á stjórnskipulagi
bæjarins og verkferlum. Aðgerðir sem
studdu hvor aðra til að ná betri árangri.
Ég hef líka fjallað um skólamál og íþrótta-
mál í þessum pistlum. Raunar leyfði ég mér
að bera saman árangur og metnað okkar í
þessum tveimur mikilvægu málaflokkum. Að
mínu mati á Grindavíkurbær að geta státað
af skólastarfi í fremstu röð á landinu, rétt
eins og íþróttastarfi. Til að svo verði þarf
samfélagið allt að taka höndum saman um
að byggja upp jákvæðan og uppbyggilega
anda sem mun skila sér í enn betri náms-

árangri nemenda í Grindavík.
Bæjarstjórn hefur samþykkt nýja
skólastefnu fyrir öll skólastigin
sem er það leiðarljós sem við
getum byggt á. Stefnan var birt í
síðasta tölublaði Járngerðar og er
nú til kynningar í skólastofn-
unum.
Í pistlunum hef ég líka fjallað um
starfsmannamál, en í rekstri
sveitarfélaga skipta starfsmenn
höfuðmáli. Okkar meginverkefni

er að sinna fólki; börnum, fullorðnum og
eldri borgurum. Það þarf fólk til að sinna

fólki. Að mínu mati er afar mikilvægt að hlúa
vel að starfsmönnum bæjarins, því ánægðir
starfsmenn skila betra dagsverki. Eins hef ég
tekið saman og birt upplýsingar um að rúm-
lega 90% starfsmanna Grindavíkurbæjar búa
í Grindavík. Það er örugglega einsdæmi.
Síðast en ekki síst hef ég fjallað talsvert um
atvinnumál. Árangur Grindavíkurbæjar
byggist á því að atvinnulífinu vegni vel.
Sjávarútvegur er og verður meginstoðin í
grindvísku atvinnulífi. Þar eru spennandi
verkefni framundan, ekki síst í fullvinnslu.
Ferðaþjónustan hefur vaxið hratt og er hin
meginstoðin. Í Grindavík er vinsælasti ferða-
mannastaður landsins, Bláa lónið, sem tekur
á móti um 70% erlendra gesta sem koma til
landsins og hefur rúmlega 200 manns í
vinnu árið um kring. Hér eru jafnframt
veitingastaðir, kaffihús, hótel og gistiheimili
og afþreyingarfyrirtæki sem skapa tugi starfa
allan ársins hring.
Þegar ég lít um öxl er mér ljóst hvað þessi ár
hafa verið fljót að líða og mörg skemmtileg
verkefni farið um mitt borð. Það eru
forréttindi að vera í slíku starfi.

Róbert Ragnarsson
bæjarstjóri

Halldór Bæjarlistamaður 2014
Halldór Lárusson trommari og tónlistarkennari hefur verið útnefndur
Bæjarlistamaður Grindvíkur 2014 af frístunda- og menningarnefnd.
Halldór hefur verið atkvæðamikill í tónlistarmenningu Grindavíkur og
tekið þátt í mörgum viðburðum, meðal annars tengdum Menningar-
viku. Hann kennir slagverk við Tónlistarskóla Grindavíkur, Tónlist-
arskólann í Garði og Tónlistarskóla Sandgerðis, en þar er hann einnig
starfandi skólastjóri tímabundið. Hann vinnur þessa dagana einnig að
kennslubók fyrir unga trommuleikara og hefur nýlega hafið tökur á
heimildamynd um íslenska trommuleikara. Halldór hefur fengist við
trommuviðgerðir og trommusmíði og setti meðal annars á markað
ÞYRL trommurnar sem margir kannast við. Þá hefur hann staðið að
trommusýningunni Trommarinn, sem haldin er árlega.
Halldór er listamaður af lífi og sál og er einn besti trommuleikari
landsins. Hann hefur leikið með mörgum helstu tónlistarmönnum
landsins, t.d. Bubba Morthens og MX-21, Rúnari Júlíussyni o.fl.
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Grindavík bikarmeistari í körfubolta karla 2014. Til hamingju!

S

Afmælishátíð og menning

Margrét Sighvatsdó'ir
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Síðastliðið haust samþykkti bæjarstjórn
Grindavíkur að fela bæjarráði að skipa
starfshóp til að vinna að tillögu um
breytingu á búsetuþjónustu sem síðan var
lögð fyrir bæjarráð. Markmið breytingatil-
lögunnar er að bæta þjónustu fyrir full-
orðið fólk með sérþarfir, hvort sem þær
eru vegna öldrunar, fötlunar eða örorku,
með það að leiðarljósi að auka lífsgæði
þeirra og gera þeim kleift að búa lengur
heima.
Í tillögunni felst að starfsmönnum heimilisins
að Túngötu 15-17 var boðin breyting á starfi.
Breytingin er sú að í stað þess að vera starfs-
menn Túngötu 15-17, verða þeir hluti af
heima- og búsetuþjónustunni í Miðgarði.

Starfsmennirnir munu eftir sem áður sinna
verkefnum í þágu íbúanna á Túngötu 15-17, en
munu jafnframt sinna þjónustu hjá fólki í sjálf-
stæðri búsetu og öðrum verkefnum Miðgarðs.
Starfshópnum var falið að útfæra tillöguna
nánar og leggja fyrir bæjarráð til afgreiðslu í
nóvember. Breytingarnar tóku formlega gildi
um áramót og til þess að forvitnast um
framkvæmd þeirra og viðtökur setti Járngerður
sig í samband við nokkra aðila sem tengjast
málinu frá ýmsum hliðum.
Stefanía Sigríður Jónsdóttir, sem Grind-

víkingar þekkja sennilega betur sem Sirrý, er
deildarstjóri öldrunarþjónustu Grindavíkur-
bæjar. Hún hefur borið hitann og þungann af
þessum skipulagsbreytingum og því þótti

okkur hjá Járngerði forvitnilegt að heyra frá
henni og spyrja hana út í hvernig breytingarnar
hafa gengið og hvað í þeim felst.

Styrkjum félagsnetið

„Tilgangurinn með breytingum er að bæta
þjónustu fyrir fullorðið fólk með sérþarfir,
hvort sem þær eru vegna öldrunar, fötlunar eða
örorku, með það að leiðarljósi að auka lífsgæði
þeirra og gera þeim kleift að búa lengur heima.
Í stefnumótun í málefnum aldraðra og fatlaðra
er gert ráð fyrir að aldraðir/fatlaðir geti búið
sem lengst á eigin heimili. Á eigin heimili er
betri aðstaða til samskipta við fjölskyldu og vini
sem skiptir miklu máli fyrir hinn aldraða/fatl-
aða. Á heimavelli er hann öruggur og þar ræður
hann. Aðstæður allar og umhverfi er kunnu-
glegt, allar minningarnar sem eru tengd-ar
heimilinu og félagsleg tengsl bæta öryggistil-
finninguna,” segir Sirrý.
Hún bendir á að markmiðið þeirra sem vinna
með öldruðum og fötluðum sé að kanna
hvernig bæta megi aðstæður og styrkja
félagsnet hins aldraða/fatlaða svo að hann geti
búið við sem eðlilegastar aðstæður.
„Einnig er það hlutverk okkar að samhæfa

þá þjónustu sem þjónustunotandi þarfnast,
styðja hann og aðstandendur hans til að
þjónustunotandi geti búið sem lengst heima.
Þannig komið á breytingum sem geta bætt líf
þeirra með það fyrir augum að geta gripið inn
í þegar erfiðleikar, sem tengjast veikindum og
minnkandi getu steðja að. Verkefni okkar er
meðal annars að tryggja undirstöðu fyrir
velferð þjónustunotanda, aðstoða þegar krepp-
ir að og auka hæfni þjónustunotanda til að

- Til að gera þeim kleift að búa lengur heima segir Stefanía Sigríður Jónsdó/ur um nýja
búsetuþjónustu í Miðgarði sem mælst hefur mjög vel fyrir.

Aukum lífsgæði fullorðins fólks

Stefanía Sigríður
og Hlín.

Elís Sæmundsson sker út.
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Þe'a þjónustu-
form verður til
fyrirmyndar

-Hlín Sigurþórsdó/ir þroskaþjálfi er deildarstjóri
heimaþjónustu. Hún er full tilhlökkunar.

takast á við erfiðleika sína og þær aðstæður sem
kunna að skapast í kjölfar þeirra. Það er ljóst
að mikilvægt er að mæta þjónustunotanda þar
sem hann er staddur og hjálpa honum til sjálfs-
hjálpar þegar það á við.“

Hvernig hefur gengið að koma þessum breytingum í
verk?
„Það er nú kannski ekki alveg að marka það
strax þar sem við stofnuðum þessa deild um
áramótin svo hóf þroskaþjálfi störf hjá okkur
1. febrúar og erum við enn að móta okkar
vinnu. Tíminn hefur að mestu farið í reyna að
þjónusta þá skjólstæðinga sem þurfa mest á
þjónustunni að halda og kynnast hvert öðru.
Ýmsir hnökrar koma að sjálfsögðu upp en þeir
eru nú allir auðveldir að leysa með góðri
samvinnu, skilningi og þolinmæði. Það eru
spennandi tímar framundan og stór og mikil
verkefni sem verður gaman að takast á við. Ég
er mjög stolt af því að fá tækifæri til að taka
þátt í að gera þjónustu fyrir fullorðið fólk með
sérþarfir, hvort sem þær eru vegna öldrunar,
fötlunar eða örorku eins góða og möguleiki er
á.“
- Hvernig er þjónustunni háttað?
„Þjónustan er margþáttuð fyrir þá sem búa
heima og erum við að auka þjónustuna.
Þjónustan getur meðal annars falið í sér innlit
vegna félagslegrar einangrunar, heimilisþrif,
ýmis konar aðdrætti eins og að fara í búð,
banka, læknis og fleira, aðstoða við athafnir
daglegs lífs og ýmislegt fleira sem fellur til í
amstri dagsins. Við erum með sambýli á
Túngötu 15-17 og eru þar sex íbúðir og í Mið-
garði er dagvistun fyrir eldri borgara og mest
allt tómstunda- og félagsstarf fer þar fram. Það
sem er ábótavant hjá okkur er að við erum ekki
með heimsendan mat né mat sem við getum
boðið Grindvíkingum að koma í flottu
aðstöðuna okkar og borðað saman hádegismat
gegn gjaldi en þetta er í vinnslu hjá okkur og
vona ég að þessi þjónusta verði að veruleika
sem fyrst. Hann Jón í Vör hefur séð um heim-
sendan mat og hefur verið gott að leita til hans
þegar vantað hefur þjónustu.“
- Eru margir sem nýta sér þjónustuna?
„Í dag erum við að þjónusta um 50 heimili,
bæði við þrif og með margskonar aðdrætti.
Þeim mun svo sennilega fjölga eftir því sem við
náum að kynna þjónustuna betur og eftir því
sem meiri reynsla kemur á hana.“
- Hvaða þýða þessar breytingar fyrir starfsmenn,
fækkar þeim eða fjölgar jafnvel?
„Við erum vel mannaðar og eins og ég sagði
fyrr í viðtalinu þá er þetta nú rétt að byrja og
við að kynna það sem er í boði hjá okkur og á
eftir að koma í ljós hvert framhaldið verður,“
sagði Sirrý að endingu.

Járngerður ræddi við Hlín Sigurþórsdótt-
ur, deildarstjóra heimaþjónustu, en hún
er nýkomin til starfa hjá bænum og
hendir sér því beint í djúpu laugina en er
með öllu óhrædd að takast á við áskoranir
og er að eigin sögn full tilhlökkunar.
„Mér líst bara vel á starfið. Fyrstu skrefin í að
móta þessa nýju þjónustu hafa nú þegar verið
stigin en þar sem verkefnin eru mörg og krefj-
andi munu komandi tímar einkennast mikið af
stefnumótandi vinnu sem er virkilega spenn-
andi. Þegar þetta er allt í höfn verður þetta
þjónustuform til fyrirmyndar og er ég full til-
hlökkunar.“
- Hvert er álit þitt á þessari búsetuþjónustu sem
Grindavíkurbær býður uppá?
„Ég sem þroskaþjálfi tilheyri fagstétt sem

starfar með fólki á öllum aldri. Mitt hlutverk er
meðal annars að móta þjónustu fyrir mína
þjónustunotendur og vinna gegn þeim sam-
félagslegu hindrunum sem standa í vegi þeirra.
Hugmyndafræði minnar fagstéttar er grund-
völluð í lögum, reglugerðum og siðareglum
þroskaþjálfa og byggir meðal annars á jafnrétti,
friðhelgi og virðingu fyrir sjálfsákvörðunarrétti.
Margbreytileg flóra samfélagsins er einstök og
allir eiga rétt á því að taka þátt í henni á eigin
forsendum. Öflug heimaþjónusta gerir þjón-
ustunotendum mínum meðal annars kleift að
búa lengur heima sem er hluti af lífsgæðum
þeirra. Það sem mestu máli skiptir er að efla
sjálfstæði þeirra og virkja þá þekkingu og kunn-
áttu sem það býr yfir.“
- Hvað finnst þér um leiðarljós þjónustunnar, að auka
lífsgæði þeirra sem eru með sérþarfir og gera þeim kleift
að búa lengur heima. Erum við á réttri leið?
„Ef við vitnum aðeins í lögin um

félagsþjónustu sveitarfélaga þá er markmið
þeirra meðal annars að stuðla að velferð íbúa á
grundvelli samhjálpar og veita viðeigandi að-
stoð til þess að íbúar sveitarfélagsins geti búið

sem lengst í heimahúsum, stundað atvinnu og
lifað sem eðlilegustu lífi. Það er því okkar
skylda að framfylgja þessum lögum eftir bestu
getu og því tek ég þessum breytingum fagn-
andi. Margt hefur áunnist í réttindamálum fólks
sem er með sérþarfir af einhverjum toga á
undanförnum misserum en þörfin fyrir fjöl-
breyttari þjónustuúrræði fyrir þennan markhóp
er mikil og með þessum breytingum okkar hér
í Grindavík erum við svo sannarlega á beinu
brautinni. Það er nauðsynlegt að færa þjónustu
fólks með sérþarfir af einhverjum toga í meira
mæli út í samfélagið, það er að segja frá
hefðbundnum sjúkrahúsum og með því er
einnig verið að rjúfa þessa einangrun sem fólk
með sérþarfir hefur búið við í gegnum tíðina.
Það er eitt af markmiðum okkar að reyna eftir
fremsta megni að innleiða AMS – atvinnu með
stuðningi hér í Grindavík svo þjónustunotend-
ur okkar eigi þess kost að blandast flóru al-
menna vinnumarkaðarins með því að finna
störf við hæfi og vera fullgildir þjóðfélags-
þegnar. Atvinnan er ekki einungis fjárhagslegur
ávinningur heldur er hún líka grundvöllur
félagslegrar stöðu í samfélaginu, velmegunar og
sjálfstæðs lífs. Markmið okkar í atvinnumálum
og annarri dagþjónustu er að reyna að bjóða
upp á fyrsta flokks þjónustu þar sem mikil
áhersla er lögð á fjölbreytni og einstak-
lingsmiðuð úrræði þar sem styrkleikar allra fá
sín notið. Til þess að þetta þjónustuform geti
skilað ávinningi fyrir einstaklinga sem og
bæjarfélagið í heild verðum við að upplýsa
atvinnurekendur hér í bæ um kosti þessa
þjónustuforms og fá þá með í okkar lið að
skapa atvinnutækifæri fyrir fólk sem er með
sérþarfir af einhverjum toga. Með þessum
lokaorðum lít ég björtum augum á framhaldið,
því mín bíða mörg en jafnframt spennandi
verkefni fyrir höndum,“ sagði Hlín að lokum.

Sirrý og Hlín voru að lokum beðnar að
meta þessa nýju þjónustu í sameiningu.
„Þetta er vissulega mjög krefjandi verkefni
sem við stöndum frammi fyrir. Við erum enn
að móta og þróa okkar vinnu og ferlið er mjög
spennandi. Þá erum við einnig að öðlast
yfirsýn yfir verkefnið. Þetta er nýtt verkefni

sem við erum að taka við og horft var til
Akureyrar og Hafnar sem voru tilrauna-
verkefni ríkisins og þar hefur tekist vel til.
Við tvær höfum líka sýn en ólíkan bakgrunn
sem er góð blanda. Við komum með tvö ólík
sjónarhorn að borðinu sem veita hvort öðru
gott mótvægi. Við fáum annars vegar sjón-

arhorn hjúkrunarfræðings og hins vegar
þroskaþjálfa og okkur finnst gott að fá stuðn-
ing af hvor annarri og berum mikla virðingu
fyrir skoðunum hvorrar annarrar. Við höfum
sameiginlegt markmið og höfum sömu
hagsmuni notenda að leiðarljósi. Þetta teljum
við ótvíræðan kost.“

Höfum sömu hagsmuni notenda að leiðarljósi
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Hjónin Kolbrún Þórunn Guðmundsdóttir
(63 ára) og Jósep Kristján Guðmundsson
(67 ára) búa á Höskuldarvöllum í eigin
húsnæði. Kristján vinnur fulla vinnu og er
töluvert að heiman en hann keyrir bíla-
flutningabíl landshorna á milli. Kolbrún er
því mikið ein heima en vegna veikinda á
hún á erfitt með gang og gengur við stafi
eða göngugrind og hefur verið frá vinnu
síðan 2006.
„Kolbrún er í dagvistuninni í Víðhlíð 3 daga
vikunnar og tekur þar þátt í tómstunda- og
félagsstarfi eins og hún treystir sér til. Bærinn sér
um að skutla henni fram og til baka. Þá fáum við
þrif einu sinni í viku, sem hjálpar mjög og léttir
undir með okkur. Þrifþjónustan var tekin af um
stund eftir hrun sem var afleitt og það er okkur
mikill léttir að hún sé aftur komin á.“
- Hafið þið eitthvað fundið fyrir breytingunum á búsetu-
þjónustunni?
„Það eru þá helst heimsóknirnar frá starfs-
mönnum, en þær koma hingað heim fimm til sex
sinnum í viku, í klukkutíma til einn og hálfan í

senn. Það er alveg stórkostlegt að fá þessar heim-
sóknir og allar stúlkurnar sem sinna þessari
þjónustu eru mjög jákvæðar og þjónustan er
mjög persónuleg. Við höfum ekki nýtt okkur
neina aðdrætti ennþá, en heimsóknirnar eru
mjög mikilvægar, bæði sem öryggisnet sökum
veikinda Kolrúnar en svo má ekki gleyma að
þetta er einnig ómetanlegur félagsskapur,
sérstaklega þar sem ég er svona mikið að

heiman“ segir Kristján.
- Eru einhver atriði sem ykkur finnst að mætti betur
fara í þjónustunni?
„Nei það er í raun yfir engu að kvarta og við
erum í raun afar þakklát fyrir þjónustuna. Þessar
heimsóknir eru alveg frábærar en Sirrý lét okkur
einmitt hafa mjög nákvæmt plan yfir þær fram í
tímann sem er gott að hafa við höndina. Við
höfum ekkert nema gott um þjónustuna að
segja, sérstaklega eftir þessar breytingar á henni.
Það er náttúrulega enn lítil reynsla komin á þetta
nýja fyrirkomulag en það er ekki ólíklegt að við
munum nýta okkur fleiri valkosti eftir því sem
meiri reynsla kemur á þetta. En svona þar fyrir
utan þá höfum við horft svolítið til þess að kom-
ast að í Víðihlíð, en fjöldi plássa þar er tak-
markaður og Kolbrún er ekki orðin nógu gömul
til að komast þar að þrátt fyrir að vera heilsulítil.
Ég aftur á móti er að komast á aldur en lendi aft-
arlega á biðlista þar sem að ég er enn sæmilegur
til heilsunnar. Ég held að það yrði mikil bót í
máli ef bærinn myndi stækka Víðihlíð og stytta
þannig biðlistana“ segir Kristján að lokum.

Ræ/ við notendur nýrrar búsetuþjónustu í Miðgarði:

Stórkostlegt að fá þessar heimsóknir

Járngerður tók hús á hjónunum Kristni B.
Kristinssyni (76 ára) og Hrönn Árnadóttur
(74 ára). Þau hjónin búa í íbúð í Víðihlíð,
og hafa gert í rúmt ár. Þau bjuggu í eigin
húsnæði þangað til í febrúar 2013 þegar
þau fluttu í Víðihlíð. Kristinn er hress og
enn að vinna en hann keyrir fiskflutninga-
bíl fyrir Einhamar í hlutastarfi. Hrönn aftur
á móti hefur glímt við lungnaveikindi
síðustu ár og þess vegna skráði hún þau
hjónin á biðlista eftir íbúð og þau komust
að mun fyrr en þau áttu von á.
„Þetta bar nokkuð fljótt að“, segir Kristinn.
„Ég hafði í raun lítið pælt í þessum möguleika
og vissi eiginlega ekki af þessu. Ég hélt að fólk
þyrfti að vera orðið fársjúkt til að fá hér inni en
það kom heldur betur annað á daginn. Ég held
að almennt viti Grindvíkingar ekki nógu vel af
þeirri þjónustu sem er í boði hérna í Víðihlíð.“
- Voru það ekki ákveðin viðbrigði að fara úr eigin hús-
næði og yfir í þjónustuíbúð?
Kristinn er fljótur til svara: „Jú vissulega en þetta
vandist mjög fljótt og mér leið nánast strax eins
og heima hjá mér. Það eina sem maður saknar
er bílskúrinn! Íbúðin er bæði stór og rúmgóð, þó
að hér sé áberandi skortur á forstofu og í raun
gæti íbúðin verið opnari, og þar af leiðandi bjart-
ari og enn rúmbetri. Eitthvað sem bæjarfulltrúar
mættu hafa á bakvið eyrað þegar ráðist verður í
stækkun.
Hrönn tekur í svipaðan streng: „Ég var strax
mjög sátt við að vera hér. Hér er góður andi og
starfsfólkið allt mjög jákvætt og allt mjög per-
sónulegt. Það eru allir tilbúnir að leggja aðeins
meira á sig en stendur í starfslýsingunni þeirra.“
Hvaða þætti þjónustunnar eruð þið að nýta
ykkur?

„Við fáum þrif einu sinni í viku sem er afar
kærkomið. Við höfum líka aðgang að góðu
þvottahúsi með topp aðstöðu, þetta er í raun allt
yndislegt,“ segir Hrönn og Kristinn bætir við að
„það sé í raun ótrúleg búbót að geta gengið á
innskónum í alla þessa afþreyingu og þjónustu“
og nefnir þar sérstaklega félagsstarfið í Miðgarði,
eins og leikfimi, föndur, bingó, dans og í raun
svo til allt félagsstarf eldri borgara.
Þau hjónin eru enn nokkuð brött til heilsunnar
og hugsa að mestu leyti um sig sjálf, en nefna að
það sé vissulega ákveðin öryggistilfinning að
vera komin á þennan stað.
„Það er mjög gott að vita af hjúkrunar-

fræðingum og öðru fagfólki handan við hornið.
Það má segja að maður sé kominn í öruggt skjól
hérna“ segir Hrönn og Kiddi bætir við að einnig
losni maður við ákveðnar áhyggjur sem fylgja því
að búa í eigin húsnæði. „Við fórum erlendis um
jólin og þurftum ekki að hafa áhyggjur af hús-
brotum eða álíka uppákomum. Hér er í raun allt
til alls í göngufæri. Þetta er svolítið eins og að
vera á litlu hóteli!“
- En er eitthvað sem mætti betur fara?
Það stendur ekki á svari og þau svara nánast
samhljóða: „Maturinn“
Þau hjónin elda flesta daga sjálf en borða gjarn-
an um helgar matinn með öðrum íbúum Víði-
hlíðar. Hrönn heldur áfram: „Það er ekki hægt

að bjóða fólki upp á upphitaðan mat. Það er
alveg ótrúlegt að það sé ekki hægt að reka þetta
glæsilega eldhús sem við erum með hérna í hús-
inu. Þarna eru allar græjur og allt til alls og
hálfgerður skandall að það sé ekki hægt að bjóða
fólki uppá mat eldaðan á staðnum. Maturinn var
virkilega góður meðan Sússa var hér að elda fyrir
okkur. Maturinn sem við fáum sendan er oft ein-
faldlega ekki nógu góður né heldur nógu fjöl-
breyttur. Stundum er matur sem kemur á
föstudegi upphitaður á sunnudegi og meðlætið
er ekki gott og fremur einhæft. Stundum veltir
maður því hreinlega fyrir sér hvort að við séum
flokkuð sem annars flokks þegnar þegar kemur
að matnum. En það er ekki við Grindavíkurbæ
að sakast, þau bera ekki ábyrgð á matnum.
Maður veltir því samt fyrir sér hvort það færi
einfaldlega ekki betur á því að bærinn tæki eld-
húsið yfir eða greiddi þjónustuna að minnsta
kosti niður.“
Þetta var þó það eina sem Kristinn og Hrönn
gátu fundið að þjónustunni í Víðihlíð. Til að
enda þetta á ögn jákvæðari nótum þá tók
Kristinn það sérstaklega fram að honum finnst
vert að það kæmi fram hversu ánægður hann
væri með störf Sirrýjar „Sirrý er gríðarlega
jákvæð. Ég hef aldrei heyrt hana segja nei, hún
alltaf til í að leysa öll vandamál. Allt starfsfólkið
hér er jákvætt og duglegt.“

Komin í
öruggt skjól
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Flott dagskrá Bryggjunnar
Kaffihúsið Bryggjan verður að venju með
glæsilega dagskrá í Menningarvikunni. Meðal
annars verða Gunnar Þórðarson og Færey-
ingurinn Stanley Samuelsen með tónleika. Þá
mun Aðalgeir Jóhannsson lesa smásögur alla
morgna kl. 10:00 og síðast en ekki síst verða
þeir Magnús Eiríksson og Pálmi Gunnarsson
með tónleika sem slá botninn í Menningar-
vikuna.

Dagskráin í snjallsímann
Sú nýjung verður í menn-
ingarvikunni í ár að hægt er
að nálgast dagskrána og frétt-
ir í gegnum snjallsíma með
því að nota svokallaðan QR
kóða, sem hér fylgir.

Saltfiskuppskriftakeppni
Salthússins og Kvikunnar.
Uppskriftakeppni um besta saltfiskréttinn í
Grindavík 2014. Sérstök dómnefnd undir
stjórn Láka á Salthúsinu velur þrjár bestu
uppskriftirnar. Höfundar þeirra verða
boðaðir á Salthúsið þar sem þeir, eða full-
trúar þeirra, elda saltfiskinn fyrir dómnefnd-
ina sem velur að lokum BESTA
SALTFISKRÉTTINN eftir smökkunina.
Hægt er að senda uppskriftir í tölvupósti til
salthusid@salthusid.is í síðasta lagi 23.
mars. Verðlaun: 1. verðlaun eru kr. 30.000,
2. verðlaun eru kr. 20.000, 3. verðlaun
Gjafabréf á Salthúsinu að andvirði 15.000
kr. Vinningsuppskriftir verða sýnilegar á
vefsíðum Salthússins, www.salthusid.is,
Grindavíkurbæjar, www.grindavik.is og
Kvikunnar, www.grindavik.is/kvikan.
Í Menningarviku mun Salthúsið í Grindavík
bjóða upp á saltfiskrétti.

Menningarvika Grindavíkur er nú haldin í
sjötta sinn og er dagskráin að þessu sinni
sérlega glæsileg í tilefni 40 ára kaup-
staðarafmælis. Formleg setning hátíðar-
innar verður í Grindavíkurkirkju laugar-
daginn 15. mars kl. 17:00. Eftir setninguna
er gestum boðið í safnaðarheimilið í
FJÖLMENNINGARLEGT VEISLU-
HLAÐBORÐ. Grindvískir íbúar frá
Filippseyjum, Tælandi, Póllandi og
fyrrum Júgóslavíu kynna og bjóða upp á
rétti frá sínum heimalöndum.
Sem fyrr er uppistaðan í Menningarvikunni

framlag heimafólks auk þess sem fjöldi lands-
þekktra tónlistarmanna, listamanna og
skemmtikrafta heimsækja Grindavík. Menning-
arvikunni hefur verið vel tekið undanfarin ár.
Allir leggjast á eitt við að bjóða upp á fjöl-
breytta og skemmtilega dagskrá. Tónleikar,
skemmtanir, frásagnir, sýningar og uppákomur
út um allan bæ.
Grindvíkingar eru hvattir til þess að nýta sér
tækifærið og fjölmenna á menningar-
viðburðina. Menningarvikan er skipulögð af
Þorsteini Gunnarssyni, sviðsstjóra frístunda-
og menningarsviðs.

Menningarvika
haldin í sjötta sinn

Kæru Grindvíkingar!
Menningarvika Grindavíkur verður nú haldin
í sjötta skiptið dagana 14. – 23. mars nk.
Grindavík hefur alið af sér mikið af hæfi-
leikaríku fólki og í ár munum við í fyrsta skipti
tilnefna Bæjarlistamann Grindavíkur við setn-
ingarathöfn menningarviku laugardaginn 15.
mars í kirkjunni. Sá háttur verður hafður á að
menningar- og bæjarlistamannsverðlaunin
verða veitt á víxl. Árið 2014 er sérstakt að
mörgu leyti en í ár fögnum við 40 ára kaup-
staðarafmæli og því verður dagskráin stærri og
glæsilegri en nokkru sinni fyrr. Mikil uppbygg-
ing hefur átt sér stað í bæjarfélaginu okkar í
þágu menningar undanfarið ár. Guðbergsstofa
var vígð og við fórum í stórar framkvæmdir og
hófum byggingu nýs bókasafns og tónlistar-
skóla sem verður vígð í ágústmánuði. Stækkun
íþróttahússins er í fullum gangi og stefnt er að
opnun þess í desember 2014.
Á afmælisárinu verður margt á döfinni,

afmælisdagurinn sjálfur er 10.
apríl og af því tilefni verður
sérstakt kynningarblað um
Grindvík gefið út með vor-
inu. Við Grindvíkingar eru
rík af hefðum þegar kemur
að menningu, við höldum
marga viðburði ár hvert sem
laðar að sér fólk hvaðanæva af landinu.
Sjóarinn síkáti er án efa stærsti viðburður
okkar en einnig eru aðrir viðburðir sem laða
að og má þar helst nefna Þórkötlustaðarrétt,
tónleika í kirkjunni, sýningar í Kvikunni, Jóns-
messugönguna, hagyrðingakvöld og svo mætti
lengi telja. Þessir viðburðir skipa stóran sess í
lífi okkar og viðhalda þeirri ríku menningar-
hefð sem við Grindvíkingar búum við. Allt eru
þetta viðburðir sem við getum verið mjög stolt
af og eru komnir til að vera.
Í komandi menningarviku verður dagskráin
stórglæsileg eins og áður sagði, boðið verður

upp á hin ýmsu námskeið og fyrirlestra, glæsi-
legar sýningar, gönguferðir og svo margt,
margt fleira. Það má með sanni segja að
hápunktur menningarviku verða án efa
stórtónleikar Jónasar Sig, Fjallabræðra og
Lúðrasveita Vestmannaeyja og Þorlákshafnar
sem haldnir verða laugardaginn 22. mars í
íþróttahúsinu. Allir ættu því að finna eitthvað
við sitt hæfi enda dagskráin stórglæsileg og
höfðar til allra aldurshópa.
Það er von mín að allir Grindvíkingar og
gestir njóti þessarar glæsilegu hátíðar. Bjóðum
ættingjum og vinum til okkar og sameinumst
um að skapa áframhaldandi menningararf til
komandi kynslóðar því það erum við sem
sköpum menningu okkar frábæra samfélags.
Góða skemmtun!

Helena Bjarndís Bjarnadóttir
Formaður frístunda- og menningarnefndar

Menningararfur Grindvíkinga

MENNING
er mannsins gaman
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Söngsveitin Fílharmónía verður með tón-
leika í Grindavíkurkirkju mánudaginn 17.
mars kl. 20:30. Söngsveitin var stofnuð
haustið 1959 til þess að flytja stærri verk
með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
Á starfstímanum hefur kórinn tekið þátt í

flutningi flestra kórverka tónbókmenntanna og
auk þess haldið sjáfstæða tónleika á hverju
starfsári með valinkunnum flytjendum úr
röðum íslensks tónlistarfólks. Meðal síðustu
verkefna má nefna Carmina Burana eftir Carl
Orff með Sinfóníuhljómsveit Íslands og
vortónleika í Seltjarnarneskirkju og Reykholts-
kirkju þar sem m.a. var flutt verkið Cloudburst
eftir Eric Whittacre. Það verk var svo flutt á ný
í Eldborgarsal Hörpu í október s.l. á fjöl-
mennri kórahátíð. Fílharmónía ásamt Ragn-
heiði Gröndal og hljómsveitinni Skuggamynd-
ir frá Býzans flutti Klezmertónlist á árlegum
hausttónleikum og aðventu- og jólatónleikar
voru á sínum stað. Fílharmónía kemur víða

fram á þessu vori, í Reykjavík, Grindavík, Sel-
fossi, Siglufirði og Akureyri þar sem áhersla er
lögð á að flytja efni sem kórinn mun flytja í

kórakeppninni „Langollen International Musi-
cal Eisteddfod„ í Wales í júlí. Á efnisskránni
eru nýleg kórverk íslenskra og erlendra tón-
skálda í bland við eldri kórverk. Kórinn skipa
um 70 manns hverju sinni, frá 18 til 65 ára.
Stjórnandi Fílharmóníu er Magnús Ragnars-
son, en hann hefur staðið í brúnni síðan 2006
og stýrt kórnum í fjölda verkefna á þeim tíma.
Nákvæmt yfirlit yfir öll verkefni sem kórinn
hefur tekið þátt í, sem og verkefni þessa starfs-
árs má finna á heimasíðu Fílharmóníu:
www.filharmonia.is

Pálmar með
sýningu
Pálmar Örn Guðmundsson mun halda
myndlistarsýningu á 2. hæð í verslunar-
miðstöð Grindavíkur.
Þetta verður fjórða sýning Pálmars en sú fyrsta
var einmitt í menningarviku Grindavíkur fyrir
tveimur árum síðan. Myndirnar á sýningunni
eru málaðar með akríl og er viðfagsefnið af
margvíslegum toga. Pálmar notast við ljós-
myndir sem fyrirmyndir en þó verða tvær
myndir á sýningunni þar sem aðrar aðferðir
voru notaðar. Flestar myndirnar tengjast
Grindavík en þó verða fjórar myndir sem tengj-
ast öðrum stöðum. Myndlistasýningin verður
opin alla Menningarvikuna.
En Pálmar lætur líka að sér kveða á tónlistar-
sviðinu því 21. mars kl. 22:00 verður hann
ásamt félaga sínu Svani Bjarka Ólafssyni í Dú-
Billó með tónleika á Mamma Mía ásamt Brim-
róðri. Þeir ætla aðallega að spila sjómannalög.
Þeir félagar hafa spilað við hin ýmsu tilefni og
vakið athygli.

Nú gefst Grindvíkingum tækifæri á að
sjá sýninguna „Verdi og aftur Verdi“
sem hefur slegið rækilega í gegn í vetur.
Sýningin verður á dagskrá Menningar-
viku Grindavíkur og fer fram í Grinda-
víkurkirkju fimmtudaginn 20. mars kl.
15:00 (þrjú).
Tilefni sýningarinnar var 200 ára
afmælisveisla tónskáldsins Verdis. Í
sýningunni býður Verdi sjálfur (Randver
Þorláksson) áheyrendum til
afmælisveislu og rifjar um leið upp hitt
og þetta frá ævi sinni á milli þess sem
flutt eru atriði úr verkum skáldsins.
Sveinn Einarsson leikstýrir sýningunni
og Antonia Hevesi bregður sér í gervi
hljómsveitarinnar með aðstoð flygilsins.
Söngvarar eru þau: Bylgja Dís Gunnars-
dóttir sópran, Egill Árni Pálsson tenór,
Erla Björg Káradóttir sópran, Hörn
Hrafnsdóttir mezzó-sópran, Jóhanna
Héðinsdóttir mezzó sópran Rósalind
Gísladóttir sópran og Valdimar Hilmars-
son, baritón. Um lýsingu sér Páll

Ragnarsson.
Úr gagnrýni í Fréttablaðinu:
„Hver söngvarinn var öðrum betri.
Túlkunin var litrík og kraftmikil,
raddirnar ótrúlega fagrar.“
„Randver Þorláksson lék tónskáldið,
sem kynnti hvert atriði og sagði frá ævi
sinni í leiðinni. Áheyrendur sem þekktu
lítið til ævi Verdis fengu þannig
heilmikinn fróðleik með himneskum
söngnum. Randver var afslappaður,
dálítið þreytulegur. Líkt og Verdi væri
þarna sjálfur kominn, saddur lífdaga að
segja frá öllu sem hann hafði gert.“
„Píanóleikurinn var lifandi og safaríkur,
svo mjög að það var nánast eins og heil
hljómsveit væri að spila. Antonía hefur
greinilega æft söngvarana vel. Sam-
söngsatriðin voru ákaflega vönduð og í
góðu jafnvægi. Fyrir utan það hvað
flæðið í túlkuninni var óheft og sann-
færandi. Óhætt að segja að þetta hafi
verið einhverjir skemmtilegustu tón-
leikar ársins.“

Söngsveitin Fílharmónía með tónleika í kirkjunni

5 stjörnu sýning í kirkjunni
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Hápunktur Menningarvikunnar verða
stórtónleikar í íþróttahúsinu laugar-
daginn 22. mars kl. 20:30 þar sem hinir
alkunnu Fjallabræður og hinn geðþekki
Jónas Sig munu flytja verk sín ásamt 80
manna Lúðrasveit Vestmannaeyja og Þor-
lákshafnar. Þessir aðilar eru ekki með öllu
ókunnugir hver öðrum, enda hefur sam-
starf þessara tónlistarhópa að undanförnu
skilað mikilli gleði og ánægju jafnt til
flytjenda sem og áhorfenda.
Lúðrasveit Vestmannaeyja og Fjallabræður
eiga sameiginlega sögu frá því þeir hittust fyrst
2010 á Þjóðhátið. Þjóðhátíðarlagið 2012 „Þar
sem hjartað slær" þekkja flestir, en það er
samið af Halldóri Gunnari Pálssyni stjórnanda
Fjallabræðra og flutt af Kórnum og
Lúðrasveitinni. Þá hafa þessir aðilar haldið
sameiginlega tónleika í Reykjavík, Ísafirði og nú
síðast á goslokahátíð í Vesmannaeyjum þar sem
um 1700 manns skemmtu sér hið besta.
Lúðrasveit Þorlákshafnar og Jónas Sig hafa
átt í afar farsælu sambandi enda Jónas sjálfur
frá Þorlákshöfn og hóf þar sinn tónlistarferil
sem bassatrommuleikari hjá Róberti Darling
stjórnanda Lúðrasveitar Þorlákshafnar. Saman
gáfu Jónas Sig og Lúðrasveit Þorlákshafnar út
diskinn „Þar sem himinn ber við haf" og voru
í framhaldi af því með tónleikaröð í Þorláks-
höfn og á Borgarfirði Eystri.
Skemmst er frá því að segja að uppselt hefur
verið á alla viðburði sem þessir hópar hafa
haldið saman og lætur nærri að um 10.000
manns hafi sótt viðburði þessa. Auk þess hafa
afurðir hópanna vermt efstu sæti vinældarlista
útvarpsstöðva.
Þessi viðburður er sérstaklega settur saman
fyrir afmæli Grindavíkurkaupstaðar. Allir þessir
fjórir aðilar hafa ekki komið saman á þennan
hátt áður og verður hér um einstakan viðburð
að ræða þar sem blandað verður saman því
besta sem þeir hafa fram að færa. Þarna munu
saman koma hópar frá sjávarplássunum
Flateyri, Þorlákshöfn og Vestmannaeyjum í
sjávarplássinu Grindavík. Eins og öllum er
kunn-ugt sem á annað borð þekkja til þessara
sjávarplássa, þá eru náttúruöflin kröftug og það

sama má segja um fólkið sem þar býr og því er
óhætt að lofa kraftmiklum og stórskemmti-
legum tónleikum sem enginn má láta framhjá
sér fara!

Miðasala er hafin í sjoppunni Aðal-Braut,
Víkurbraut 31, Grindavík. Miðaverð á tón-
leikana er 3.900 kr. Stefnan er að fylla íþrótta-
húsið í Grindavík.

Í tilefni Menningarviku í Grindavík verður
þann 15. mars næstkomandi kl. 14.00
opnuð sýning á verkum tveggja mynd-
listarmanna – þeirra Birgit Kirke frá
Færeyjum og Sossu Björnsdóttur frá Ís-
landi í húsnæði Veiðafæraþjónustunnar, að
Ægisgötu 3.
Við opnun sýningarinnar kl. 14.00 mun hinn
góðkunni tónlistarmaður Gunnar Þórðarson
ásamt Stanley Samuelsen frá Færeyjum leika
íslenska og færeyska tónlist fyrir sýningargesti.
Viðburðurinn er liður í samstarfi listamann-
anna sem hófst í Þósrhöfn í Færeyjum vorið
2013 og síðar á Ljósanótt í Reykjanesbæ sama
ár og nú lýkur þessu samstarfi í Grindavík á
menningardögum. Sýningin verður opin laug-
ardaginn 15. og sunnudaginn 16. frá kl. 14.00 til
17.00 og frá 14.00 - 18.00 virka daga fram á
föstudaginn 21. mars.
Sossa er fædd í Keflavík og hefur unnið sem
myndlistamaður frá 1984. Hún lauk námi frá
Myndlista- og handíðaskóla Íslands, sem
grafiker frá Skolen for Brugskunst í Kaup-
mannahöfn 1984 og MFA í málaralist frá Tufts
University og School of the Museum of Fine
Arts í Boston 1993. Auk sýninga á Íslandi

hefur Sossa sýnt til fjölda ára bæði í Evrópu og
í Bandaríkjunum, en lengst af og árlega í Kaup-
mannahöfn frá 1994 þar sem hún er einnig
með vinnustofu. Haustið 2013 var Sossa Ful-
bright sendikennari í Seattle.
Birit Kirke er færeyskur málari, fædd á Græn-
landi þar sem foreldrar hennar voru við störf,
en býr og er með vinnustofu í Herning á Jót-
landi. Hún stundaði nám við Tekno Herning
og Aarhus kunstakademi á árunum 2001 -
2010. Hún hefur haldi fjölda einkasýninga í
Danmörku, Færeyjum og á Grænlandi auk þess
að sýna með Sossu í Duus húsum á Ljósanótt
á síðasta ári.
Stanley Samuelsen er Færeyskur tónlista-

maður fæddur í Fuglafirði, en búsettur
síðustu árin í Danmörku. Hann hefur lengi
starfað sem tónlistamaður. Gefið út fjölda
hljómdiska og haldið tónleika víða um heim,
en einkum í Danmörku og Færeyjum.
Gunnar Þórðarson þarf vart að kynna.
Það skal tekið fram að þeir Gunnar og Stan-
ley munu einnig taka nokkur lög við setningu
hátíðarinnar í Grindavíkurkirkju.
Viðburðurinn er styrktur af Vaxtarsamingi
fyrir Suðurnes og Grindavíkurbæ.

Stórtónleikar Jónasar Sig, Fjallabræðra

Lúðrasveita Vestmannaeyja og Þorlákshafnar

Sossa og Kirke sýna í
Veiðarfæraþjónustunni
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Fimmtudagur 13. mars
Kl. 13:00 og 15:30 Árshátíð 1. – 3. bekkja í Hópsskóla

Föstudagur 14. mars
Kl. 14:30. Verslunarmiðstöðin (húsnæði gamla Sparisjóðsins).
Leikskólinn Laut og Heilsuleikskólinn Krókur opna sýningar:
Skúlptúra. Sýning nemenda Heilsuleikskólans Króks í húsnæði
Landsbankans í Verslunarmiðstöðinni (gamla Sparisjóðnum). Á
Króki hefur myndast sú hefð að börnin vinna með verk í sam-
starfi við grindvíska listamenn. Í ár er það myndhöggvarinn Anna
Sigríður Sigurjónsdóttir sem hefur unnið með börnum og
kennurum að þróunarverkefninu Skúlptúra sem er styrkt af
Menningarsjóði Suðurnesja (sjá nánar í frétt á bls. 18).
Ljósmyndasýning leikskólabarna frá Leikskólanum Laut.
Viðfangsefni: „Bærinn minn“. Einnig verður sett upp sýning sem
inniheldur ýmsa hljóðgjafa.
Kl. 16:00-21:00 Ljósmyndasýning í
Framsóknarhúsinu. ,,SKEPNA og
SKRÚÐI". Vigdís H Viggósdóttir (Viddý)
og Eygló Gísladóttir eru með sam-
sýningu í Framsóknarhúsinu við Víkur-
braut 27. Þær eru báðar nýútskrifaðar
frá Ljósmyndaskólanum. Vigdís sýnir
bókverkið ,,Skepna" ásamt upp prent-
uðum myndum úr henni. Móðir jörð er í
aðalhlutverki, form sem minna á
mannlega tilvist og tengist sköpun.
Líkami gegn landslagi, holdlegar líkingar,
losti, getnaður og fæðing. Eygló sýnir
nýstárlegar portrait myndir. Tískuskrúða,
þar sem hún fléttar saman á skemmtiegan hátt náttúruelement-
um við tískuportrait. Þetta eru þrívíðar, svart-hvítar klippimyndir
(sjá nánar frétt á bls. 18).
Kl. 18:00 Kútmagakvöld Lionsklúbbs Grindavíkur í Lava-sal
Bláa Lónsins. Húsið opnar kl. 18:00 með kynningu fyrirtækja.
Veislan byrjar kl. 20:00. Veislustjóri: Brynja Valdís Gísladóttir.
Ýmis skemmtiatriði.
Kl. 19:30 Konukvöld kvennakörfuboltans haldið í Eldborg.
Sala aðgöngumiða í Palóma. Hin brosmilda og hláturmilda
Bryndís Ásmundsdóttir hefur svo sannarlega slegið í gegn og
mun hún verða veislustjóri kvöldsins ásamt því að syngja lög
Janis Joplin og Tinu Turner.

Laugardagur 15. mars
(Safnahelgi á Suðurnesjum)
Kl. 10:00-13:00 Námskeið í menningarlæsi í Kvikunni. Að-
gangur ókeypis. Á þessu námskeiði verður fjallað um ólíka
menningarheima, fjallað um spurninguna hvað er menning
og hvernig hún birtist okkur. Megin áhersla námskeiðsins er á
menningarlæsi, það er; hvernig stöndum við okkur sem einstak-
lingar erlendis? Hvað má gera og hvað má ekki gera eða segja?
Hverjar eru helstu gildrurnar sem einstaklingar og fyrirtæki

falla í? Hvernig getum við öðlast meiri skilning á mótaðilanum,
skilið hans menningu og aukið líkurnar á bættum árangri og
skemmtilegri samskiptum? Skráning fer fram á
heimasidan@grindavik.is. Leiðbeinandi: Þorgeir Pálsson.
Kl. 10:00-22:00 Aðal-Braut. Sýning á prjónuðum dúkkufötum.
Kl. 11:00-13:00 Leikskólinn Laut. Sýning á verkum barnanna á
Laut.
Kl. 11:00-17:00 Safnahelgi á Suðurnesjum. Í tilefni Safnahelg-
ará Suðurnesjum er ókeypis á öll söfn, þar á meðal Kvikuna.
Allir velkomnir á opnunartíma.
Kl. 11:00-17:00 Sýning Minja og sögufélags Grindavíkur í
Kvikunni. Til sýnis verða ýmsir munir úr sögu Grindavíkur sem
koma víða að. Tilgangur félagsins er að stuðla í samvinnu við
aðra að varðveislu menningarminja í Grindavík.
Kl. 12:00-16:00 Verslun-
armiðstöðin 2. hæð –
Málverkasýning. Pálmar
Guðmundsson kennari og
frístundamálari opnar
málverkasýningu (sjá frétt á
bls. 8).
Kl. 12:00-16:00 Bókasafn Grindavíkur – sýning á uglunum
hennar Viktoríu Róbertsdóttur, kennara, sem hún er búin að
safna í fjölda ára. Einnig verða sýnishorn af postulíni sem heldri
borgarar okkar hafa málað svo listilega vel á.
Kl. 12:00-16:00. Verslunarmiðstöðin (húsnæði gamla
Sparisjóðsins). Leikskólinn Laut og Heilsuleikskólinn Krókur sýna
verk nemenda sinna:
Skúlptúrasýning nemenda Heilsuleikskólans Króks.
Ljósmyndasýning leikskólabarna frá Leikskólanum Laut.
Kl. 13:00-17:00 Opið hús í vinnustofu Helgu Kristjánsdóttur
listmálara að Vörðusundi 1.
Hún er einnig með sýningu í
Salthúsinu á olíumálverkum
og stendur sýningin yfir alla
menningarvikuna. Opið
samkvæmt opnunartíma.
Verið velkomin.
Kl. 14:00-17:00 Myndlista-
sýning í Verkalýðshúsinu.
Berta Grétarsdóttir, Anna
María Reynisdóttir, Lóa Sig-
urðardóttir, Þóra Loftsdóttir,
Sólveig Ólafsdóttir og Hafdís
Helgadóttir sýna verk sín í
Verkalýðshúsinu við Víkurbraut.
Kl. 14:00 Okkar fallega Grindavík. Opnun Ljósmynda-
sýningar á kaffihúsinu Bryggjunni. Haraldur Hjálmarsson,
Eyjólfur Vilbergsson, Arnfinnur Antonsson og Valgerður Val-
mundsdóttir áhugaljósmyndarar sýna ljósmyndir frá Grindavík
sem teknar hafa verið undanfarin misseri. Myndirnar eru á striga
og eru viðfangsefnin margvísleg eins og náttúran, mannlífið,
dýralífið, bryggjan o.fl. (sjá nánar í frétt á bls. 18).
Kl. 15:00-17:00 Málverkasýning Sossu Björnsdóttur og Birgit
Kirke frá Færeyjum, í Veiðafæragerðinni, Ægisgötu 3. Við
opnun sýningarinnar mun hinn góðkunni tónlistarmaður Gunnar
Þórðarson ásamt Stanley Samuelsen frá Færeyjum leika
íslenska og færeyska tónlist fyrir sýningargesti. Viðburðurinn er



liður í samstarfi listamannanna sem hófst í Þórshöfn í Færeyjum
vorið 2013 og síðar á Ljósanótt í Reykjanesbæ sama ár og nú
lýkur þessu samstarfi í Grindavík á menningardögum (sjá nánar í
frétt á bls. 9).
Minja- og myndasýning Þorbjarnar hf. Í gömlu fiskmóttöku-
lúgunum við gamla salthúsið, sem nú hýsir Veiðafæraþjónustuna
ehf. við Ægisgötu (Garðvegs megin) eru átta gluggar og einn
gluggi að Hafnargötu 12, þar sem skrifstofa fyrirtækisins er. Í
þessum gluggum er sýning á gömlum munum og myndum, sem
safnast hafa upp hjá fyrirtækinu í gegnum árin bæði tengdum
fiskveiðum og fiskvinnslu. Á flettiskjám eru sýndar gamlar myndir
frá starfsemi fyrirtækisins.
Kl. 16:00-21:00 Ljósmyndasýning í Framsóknarhúsinu.
,,SKEPNA og SKRÚÐI". Vigdís H Viggósdóttir (Viddý) og Eygló
Gísladóttir eru með samsýningu í Framsóknarhúsinu við Víkur-
braut 27. Þær eru báðar nýútskrifaðar frá Ljósmyndaskólanum.
Vigdís sýnir bókverkið ,,Skepna" ásamt upp prentuðum myndum
úr henni. Eygló sýnir nýstárlegar portrait myndir (sjá nánar frétt á
bls. 18).
Kl. 17:00 Formleg setning Menningarviku í Grindavíkurkirkju.
Ávarp bæjarstjóra og for-
manns frístunda- og
menningarnefndar.
• Gunnar Þórðarson &
Stanley Samuelsen frá
Færeyjum leika nokkur
lög.
• Svíarnir Roger Norén
og David Wahlén frá vin-
abænum Piteá í Svíþjóð
leika sænska þjóðlagatónlist.
• Tónlistaratriði – nemendur úr Tónlistarskóla Grindavíkur leika.
Samspil á rafgítar. Klarínettuleikur. Útnefning Bæjarlistamanns
Grindavíkur 2014, Halldórs Lárussonar trommuleikara.
Kl. 17:45 – 18:30. Safnaðarheimili Grindavíkurkirkju.
Eftir setninguna er gestum boðið í safnaðarheimilið í FJÖL-
MENNINGARLEGT VEISLUHLAÐBORÐ. Grindvískir íbúar frá
Filippseyjum, Tælandi, Póllandi og fyrrum Júgóslavíu kynna og
bjóða upp á rétti frá sínum heimalöndum.

Lífið er saltfiskur – Saltfiskuppskriftakeppni Salthússins og
Kvikunnar.
Uppskriftakeppni um besta saltfiskréttinn í Grindavík 2014.
Sérstök dómnefnd undir stjórn Láka á Salthúsinu velur þrjár bestu
uppskriftirnar. Höfundar þeirra verða boðaðir á Salthúsið þar sem
þeir, eða fulltrúar þeirra, elda saltfiskinn fyrir dómnefndina sem
velur að lokum BESTA SALTFISKRÉTTINN eftir smökkunina.
Hægt er að senda uppskriftir í tölvupósti til salthusid@salthusid.is
í síðasta lagi 23. mars. Verðlaun: 1. verðlaun eru kr. 30.000, 2.
verðlaun eru kr. 20.000, 3. verðlaun Gjafabréf á Salthúsinu að
andvirði 15.000 kr. Í Menningarvikunni mun Salthúsið í Grindavík
bjóða upp á saltfiskrétti.
Kl. 21:00 Kaffihúsið Bryggjan. Færeyingurinn Stanley
Samuelsen með tónleika. Hann er fæddur í Fuglafirði, en hefur
verið búsettur síðustu árin í Danmörku. Hann hefur starfað lengi
sem tónlistamaður. Gefið út fjölda hljómdiska og haldið tónleika
víða um heim, en einkum í Danmörku og Færeyjum.

Sunnudagur 16. mars
(Safnahelgi á Suðurnesjum)
Kl. 10:00-22:00 Aðal-Braut. Sýning á prjónuðum dúkkufötum.
Kl. 11:00-17:00 Safnahelgi á Suðurnesjum. Í tilefni Safnahelgar
á Suðurnesjum er ókeypis á öll söfn, þar á meðal Kvikuna. Allir
velkomnir á opnunartíma.
Kl. 11:00-17:00 Sýning Minja og sögufélags Grindavíkur í
Kvikunni. Til sýnis verða ýmsir munir úr sögu Grindavíkur sem
koma víða að. Tilgangur félagsins er að stuðla í samvinnu við
aðra að varðveislu menningarminja í Grindavík.
Kl. 11:00 Gönguferð um Arnarseturshraun. Mæting við
bílastæðið á Gíghæð, nánar tiltekið við hellinn Dolluna við
Grindavíkurveg. Gengið verður yfir Grindavíkurveg að fallegum
hleðslum sem þjónuðu vegavinnumönnum við gerð Grinda-
víkurvegarins á árunum 1913 - 1918. Sagt verður frá upphafi og
gerð vegarins sem var unninn af hestum og mönnum, aðallega
með handaflið að vopni. Gengið verður um Arnarseturshraun sem

rann um árið 1226 og er því nýjasta hraunið sem runnið hefur á
landi á Reykjanesskaga, hraunið er slétt og mosavaxið og því
auðvelt yfirferðar. Gönguferðin tekur u.þ.b 1 - 2 klst og stjórnast af
veðri. Leiðsögumaður er Rannveig L. Garðarsdóttir.
Kl. 12:00-16:00 Verslunarmiðstöðin 2. hæð – Málverkasýning
Pálmars Guðmundssonar kennara og frístundamálara.
Kl. 12:00-16:00 Bókasafn Grindavíkur – sýning á uglunum
hennar Viktoríu Róbertsdóttur, kennara, sem hún er búin að safna
í fjölda ára. Einnig verða sýnishorn af postulíni sem heldri
borgarar okkar hafa málað svo listilega vel á.
Kl. 12:00-16:00. Verslunarmiðstöðin (húsnæði gamla
Sparisjóðsins). Leikskólinn Laut og Heilsuleikskólinn Krókur sýna
verk nemenda sinna:
Skúlptúrasýning nemenda Heilsuleikskólans Króks.
Ljósmyndasýning leikskólabarna frá Leikskólanum Laut.
Kl. 13:00-15:00 Aðal-braut. Skottsala á planinu frá 13:00-15:00
Ef veður leyfir.
Komdu með dót úr geymslunni og seldu það úr skottinu þínu. Allir
velkomnir meðan pláss leyfir.
Kl. 13:00-17:00 Opið hús í vinnustofu Helgu Kristjánsdóttur
listmálara að Vörðusundi 1. Hún er einnig með sýningu á
olíumálverkum alla menningarvikuna í Salthúsinu. Opið
samkvæmt opnunartíma. Verið velkomin.
Kl. 14:00 – 15:00 Hvað á á gera við afa?
Umfjöllun um hlátur, húmor og tengsl
við samfélagið í KVIKUNNI. Kristín
Einarsdóttir þjóðfræðingur flytur fyrirlestur
um húmor og tengsl við samfélagið. Hún
ræðir t.d. fræg hlátursköst, húmor og
hörmungar og bannaðan húmor. Allir
velkomnir á meðan húsrúm leyfir.
Kl. 14:00-17:00 Málverkasýning Sossu
Björnsdóttur og Birgit
Kirke frá Færeyjum í
Veiðafæragerðinni,
Ægisgötu 3.
Viðburðurinn er liður í
samstarfi listamann-
anna sem hófst í
Þórshöfn í Færeyjum
vorið 2013 og síðar á
ljósanótt í Reykja-
nesbæ sama ár og nú
lýkur þessu samstarfi í
Grindavík á menningardögum.
Kl. 14:00-17:00 Myndlistasýning í Verkalýðshúsinu. Berta
Grétarsdóttir, Anna María Reynisdóttir, Lóa Sigurðardóttir, Þóra
Loftsdóttir, Sólveig Ólafsdóttir og Hafdís Helgadóttir sýna verk sín
í Verkalýðshúsinu við Víkurbraut.
Kl. 15:00 Tónleikar í Grindavíkurkirkju. Verdi og aftur Verdi.
Sýning sem hefur slegið í gegn í vetur og fékk 5 stjörnur í
Fréttablaðinu.
Tilefni sýningarinn-
ar var 200 ára
afmælisveisla tón-
skáldsins Verdis. Í
sýningunni býður
Verdi sjálfur (Rand-
ver Þorláksson)
áheyrendum til
afmælisveislu og
rifjar um leið upp hitt
og þetta frá ævi sinni á milli þess sem flutt eru atriði úr verkum
skáldsins. Sveinn Einarsson leikstýrir sýningunni og Antonia
Hevesi bregður sér í gervi hljómsveitarinnar með aðstoð flygilsins.
Söngvarar eru þau: Bylgja Dís Gunnarsdóttir sópran, Egill Árni
Pálsson tenór, Erla Björg Káradóttir sópran, Hörn Hrafnsdóttir
mezzó-sópran, Jóhanna Héðinsdóttir mezzósópran, Rósalind
Gísladóttir sópran og Valdimar Hilmarsson baritón.
Okkar fallega Grindavík. Ljósmyndasýning á kaffihúsinu
Bryggjunni. Haraldur Hjálmarsson, Eyjólfur Vilbergsson, Arn-
finnur Antonsson og Valgerður Valmundsdóttir áhugaljósmyndarar
sýna ljósmyndir frá Grindavík sem teknar hafa verið undanfarin
misseri. Myndirnar eru á striga og eru viðfangsefnin margvísleg
eins og náttúran, mannlífið, dýralífið, bryggjan o.fl.
Minja- og myndasýning Þorbjarnar hf. í gömlu fiskmóttöku-
lúgunum við gamla salthúsið, sem nú hýsir Veiðafæraþjónustuna
ehf. við Ægisgötu.



Kl. 16:00-18:00 Húsin í
gamla hverfinu. Gönguferð
með leiðsögn. Sigurður
Ágústssonar fyrrverandi
yfirlögregluþjónn stiklar á
stóru í sögu húsa í gamla
hverfinu í Grindavík en
hann hefur unnið saman-
tekt um sögu þeirra.
Mæting við lögreglustöðina
við Víkurbraut.
Kl. 16:00-21:00 Ljósmyndasýning í Framsóknarhúsinu.
,,SKEPNA og SKRÚÐI". Vigdís H Viggósdóttir (Viddý) og Eygló
Gísladóttir eru með samsýningu í Framsóknarhúsinu við Víkur-
braut 27. Þær eru báðar nýútskrifaðar frá Ljósmyndaskólanum.
Vigdís sýnir bókverkið ,,Skepna" ásamt upp prentuðum myndum
Eygló sýnir nýstárlegar portrait myndir.
Lífið er saltfiskur – Saltfiskuppskriftakeppni Salthússins og
Kvikunnar. Uppskriftakeppni um besta saltfiskréttinn í Grindavík
2014. Sjá nánar í dagskrá laugrdags.
19:30-20:30 Stangaveiðifélag Grindavíkur með flugukast-
námskeið í fjölnota íþróttahúsinu, Hópinu. Góðir gestir mæta og
leiðbeina. Allir velkomnir.
Ekkert gjald er fyrir
námskeiðið og börn og
unglingar eru sérstaklega
velkomnin.
Kl. 21:00 Kaffihúsið
Bryggjan – Gunnar
Þórðarson úr
Hljómum með tónleika.
Gunnar hefur áður haldið
tónleika á Bryggjunni við
frábærar undirtektir.

Mánudagur 17. mars
Kl. 07:00 Pottaspjall í sundlauginni. Bryndís Gunnlaugsdóttir
bæjarfulltrúi Framsóknar.
Kl. 08:00 Morgunsöngur í Hópsskóla. Í menningarvikunni
verða gestasöngvarar að syngja með nemendum í morgun-
söngnum. Hvetjum gesti og gangandi til að líta við og syngja
með.
Kl. 08:00-16:00 Grunnskóli Grindavíkur - 5. bekkur. Prjóna-
graff á skólalóðinni. Nemendur í 5. bekk hafa verið að læra
grunnatriði í prjóni. Nemendur hafa prjónað mislöng stykki sem
eru saumuð saman og skreytt. Stykkin prýða ýmsa hluti á
skólalóðinni, t.d kastalann, rólurnar og bekkina.
Kl. 08:00-16:00 Grunnskóli Grindavíkur -7. bekkur í nátt-
úrufræði setur upp veggspjöld um lífríkið í sjó og fugla.
Hengt verður upp grásleppunet og veggspjöldin hengd á það,
einnig verða nemendur með flotgalla til sýnis. Sýningin verður á
veggnum fyrir framan náttúrufræðistofuna. Verkefni frá öðrum
nemendum verða til sýnis inni í raungreinastofunni.
Kl. 08:00-18:00 Verslunarmiðstöðin 2. hæð – Málverkasýning
Pálmars Guðmundssonar kennara og frístundamálara.
Kl. 08:00-18:00. Verslunarmiðstöðin (húsnæði gamla
Sparisjóðsins). Leikskólinn Laut og Heilsuleikskólinn Krókur sýna
verk nemenda sinna:
Skúlptúrasýning nemenda Heilsuleikskólans Króks.
Ljósmyndasýning leikskólabarna frá Leikskólanum Laut.
Salthúsið: Sýning á olíumálverkum Helgu Kristjánsdóttur list-
málara. Opið á opnunartíma Salthússins.
Kl. 10:00 Kaffihúsið
Bryggjan. Aðalgeir
Jóhannsson les
smásögu.
Kl. 10:00-22:00 Aðal-
Braut. Sýning á pr-
jónuðum dúkkufötum.
Kl. 11:00-18:00 Okkar
fallega Grindavík. Ljós-
myndasýning á kaffihús-
inu Bryggjunni. Haraldur
Hjálmarsson, Eyjólfur
Vilbergsson, Arnfinnur
Antonsson og Valgerður
Valmunds-

dóttir áhugaljósmyndarar sýna ljósmyndir frá Grindavík sem tek-
nar hafa verið undanfarin misseri. Myndirnar eru á striga og eru
viðfangsefnin margvísleg eins og náttúran, mannlífið, dýralífið,
bryggjan o.fl.
Kl. 11:00-18:00 Bókasafn Grindavíkur – sýning á uglunum
hennar Viktoríu Róbertsdóttur kennara, sem hún er búin að safna
í fjölda ára. Einnig verða sýnishorn af postulíni sem heldri bor-
garar okkar hafa málað svo listilega vel á.
Kl. 12:30 Sænsk þjóðlagatónlist í Lava-sal Bláa Lónsins.
Svíarnir Roger Norén og David Wahlén frá vinabænum Piteå
í Svíþjóð leika sænska þjóðlagatónlist fyrir matargesti.
Kl. 13:00-16:00 Sýning Minja og sögufélags Grindavíkur í
Kvikunni. Til sýnis verða ýmsir munir úr sögu Grindavíkur sem
koma víða að. Tilgangur félagsins er að stuðla í samvinnu við
aðra að varðveislu menningarminja í Grindavík.
Kl. 14:00-17:00 Myndlistasýning í Verkalýðshúsinu. Berta
Gretarsdóttir, Anna María Reynisdóttir, Lóa Sigurðardóttir, Þóra
Loftsdóttir, Sólveig Ólafsdóttir og Hafdís Helgadóttir sýna verk sín
í Verkalýðshúsinu við Víkurbraut.
Kl. 14:00-18:00 Málverkasýning Sossu Björnsdóttur og Birgit
Kirke frá Færeyjum í Veiðafæragerðinni, Ægisgötu 3.
Viðburðurinn er liður í samstarfi listamannanna sem hófst í Þórs-
höfn í Færeyjum vorið 2013 og síðar á ljósanótt í Reykjanesbæ
sama ár og nú lýkur þessu samstarfi í Grindavík í Menningar-
viku.
Kl. 16:00-21:00 Ljósmyndasýning í Framsóknarhúsinu.
,,SKEPNA og SKRÚÐI"
Vigdís H Viggósdóttir (Viddý) og Eygló Gísladóttir eru með sam-
sýningu í Framsóknarhúsinu við Víkurbraut 27. Þær eru báðar
nýútskrifaðar frá Ljósmyndaskólanum. Vigdís sýnir bókverkið
,,Skepna" ásamt upp prentuðum myndum úr henni. Eygló sýnir
nýstárlegar portrait myndir.
Kl. 20:30 Söngsveitin
Fílharmónía með tón-
leika í Grinda-
víkurkirkju. Ókeypis
aðgangur.
Söngsveitin var
stofnuð haustið 1959
til þess að flytja
stærri verk með Sin-
fóníuhljómsveit Ís-
lands. Á starfstímanum
hefur kórinn tekið þátt í flutn-ingi flestra kórverka tónbókmennt-
anna og auk þess haldið sjálfstæða tónleika á hverju starfsári
með valinkunnum flytjendum úr röðum íslensks tónlist-arfólks. Á
efnisskránni eru nýleg kórverk íslenskra og erlendra tónskálda í
bland við eldri kórverk. Kórinn skipa um 70 manns hverju sinni,
frá 18 til 65 ára. Stjórnandi Fílharmóníunnar er Magnús Rag-
narsson, en hann hefur staðið í brúnni síðan 2006 og stýrt kór-
num í fjölda verkefna á þeim tíma.

Þriðjudagur 18. mars
Kl. 07:00 Pottaspjall í sundlauginni. Marta Sigurðardóttir,
bæjarfulltrúi Samfylkingar.
Kl. 08:00 Morgunsöngur í Hópsskóla. Í menningarvikunni
verða gestasöngvarar að syngja með nemendum í morgun-
söngnum. Hvetjum gesti og gangandi til að líta við og syngja
með.
Kl. 08:00-16:00 Grunnskóli Grindavíkur - 5. bekkur. Prjóna-
graff á skólalóðinni. Nemendur í 5. bekk hafa verið að læra
grunnatriði í prjóni. Nemendur hafa prjónað mislöng stykki sem
eru saumuð saman og skreytt. Stykkin prýða ýmsa hluti á
skólalóðinni, t.d kastalann, rólurnar og bekkina.
Kl. 08:00-16:00 Grunnskóli Grindavíkur - 7. bekkur í
náttúrufræði setur upp veggspjöld um lífríkið í sjó og fugla.
Hengt verður upp grásleppunet og veggspjöldin hengd á það,
einnig verða nemendur með flotgalla til sýnis. Sýningin verður á
veggnum fyrir framan náttúrufræðistofuna. Verkefni frá öðrum
nemendum verða til sýnis inni í raungreinastofunni.
Kl. 08:00-18:00 Verslunarmiðstöðin 2. hæð –– Málverkasýn-
ing Pálmars Guðmundssonar kennara og frístundamálara.
Kl. 08:00-18:00. Verslunarmiðstöðin (húsnæði gamla
Sparisjóðsins). Leikskólinn Laut og Heilsuleikskólinn Krókur sýna
verk nemenda sinna:
Skúlptúrasýning nemenda Heilsuleikskólans Króks.
Ljósmyndasýning leikskólabarna frá Leikskólanum Laut.



Kl. 10:00 Kaffihúsið Bryggjan. Aðalgeir Jóhannsson les
smásögu.
Kl. 10:00-22:00 Aðal-Braut. Sýning á prjónuðum dúkkufötum.
Kl. 10:00 – Leikskólinn Laut: Nemendur Tónlistarskóla Grinda-
víkur leika nokkur lög fyrir leikskólabörnin.
Kl. 10:30 – Leikskólinn Krókur: Nemendur Tónlistarskóla
Grindavíkur leika nokkur lög fyrir leikskólabörnin.
Salthúsið: Sýning á olíumálverkum Helgu Kristjánsdóttur list-
málara. Opið á opnunartíma Salthússins.
Kl. 11:00-18:00 Bókasafn Grindavíkur – sýning á uglunum
hennar Viktoríu Róbertsdóttur, kennara, sem hún er búin að safna
í fjölda ára. Einnig verða sýnishorn af postulíni sem heldri bor-
garar okkar hafa málað svo listilega vel á.
Kl. 11:00-18:00 Okkar fallega Grindavík. Ljósmyndasýning á
kaffihúsinu Bryggjunni. Haraldur Hjálmarsson, Eyjólfur Vilbergs-
son, Arnfinnur Antonsson og Valgerður Valmundsdóttir áhugaljós-
myndarar sýna ljósmyndir frá Grindavík sem teknar hafa verið
undanfarin misseri. Myndirnar eru á striga og eru viðfangsefnin
margvísleg eins og náttúran, mannlífið, dýralífið, bryggjan o.fl.
Kl. 12:30 Grunnskóli Grindavíkur: Kynning á verkefninu
Þjóðsögur úr Grindavík. Nemendur úr 6.P hafa verið að vinna
að samþættingarverkefni hjá Pálma Ingólfssyni og Benný
Ósk Harðardóttur þar sem þemað er þjóðsögur í Grindavík.
Nemendur völdu sér þjóðsögu og settu þjóðsöguna fram á mynd-
rænan hátt með ýmiss konar efniviði. Hver hópur kynnir sitt
verkefni. Verkefnið verður til sýnis í anddyri miðstigsins.
Kl. 13:00-16:00 Opið hús í Miðgarði í tilefni
Menningarvikunnar. Þar verður gestum og
gangandi boðið að sjá handverks- og línudanssýningu.
Auk þess verður myndasýning í gangi þannig að fólk getur fengið
innsýn í starfið sem fram
fer í Miðgarði. Í boði
verða rjúkandi heitar
vöfflur og kaffi.
Kl. 13:00-16:00 Sýning
Minja og sögufélags
Grindavíkur í Kvikunni.
Til sýnis verða ýmsir
munir úr sögu Grin-
davíkur sem koma víða
að. Tilgangur félagsins er
að stuðla í samvinnu við aðra að varðveislu menningarminja í
Grindavík.
Kl. 14:00-18:00 Málverkasýning Sossu Björnsdóttur og Birgit
Kirke frá Færeyjum í Veiðafæragerðinni, Ægisgötu 3.
Viðburðurinn er liður í samstarfi listamannanna sem hófst í Þórs-
höfn í Færeyjum vorið 2013 og síðar á Ljósanótt í Reykjanesbæ
sama ár og nú lýkur þessu samstarfi í Grindavík í Menningar-
vikunni.
Kl. 14:00-17:00 Myndlistasýning í Verkalýðshúsinu. Berta
Grétarsdóttir, Anna María Reynisdóttir, Lóa Sigurðardóttir, Þóra
Loftsdóttir, Sólveig Ólafsdóttir og Hafdís Helgadóttir sýna verk sín
í Verkalýðshúsinu við Víkurbraut.
Kl. 19:00 Kaffihúsið Bryggjan. Meistaradeildin í knattspyrnu í
beinni útsendingu. Seinni leikirnir í 16 liða úrslitum.

Kl. 20:00 Grindavík „Got Talent“ í Kvikunni – söngur, kveð-
skapur og gamanmál flutt af heimafólki. Umsjón Bókasafn
Grindavíkur. Kjartan Fr. Adólfsson stýrir dagskránni eins og
honum einum er lagið. Karlakórinn, Sæbjörg Vilmundar,
Bakkalábandið, Tríó Óla Þorgeirs, Ísleifur Haralds og trúbadorinn
Kristjón Grétars ætla að skemmta okkur með söng og kveðskap af
ýmsu tagi. Kynning verður á Ljósmyndasafni Grindavíkur – mynd-
ir frá árunum í kringum 1974! Láki í Salthúsinu sér um veitingar í
hléi. Enginn aðgangseyrir og allir velkomnir!

Miðvikudagur 19. mars
Kl. 07:00 Pottaspjall í sundlauginni. Guðmundur Pálsson,
bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins.
Kl. 08:00 Morgunsöngur í Hópsskóla. Í menningarvikunni
verða gestasöngvarar að syngja með nemendum í morgun-
söngnum. Hvetjum gesti og gangandi til að líta við og syngja
með.
Kl. 08:00-16:00 Grunnskóli Grindavíkur - 5. bekkur. Prjóna-
graff á skólalóðinni. Nemendur í 5. bekk hafa verið að læra
grunnatriði í prjóni. Nemendur hafa prjónað mislöng stykki sem
eru saumuð saman og skreytt. Stykkin prýða ýmsa hluti á
skólalóðinni, t.d kastalann, rólurnar og bekkina.
Kl. 08:00-16:00 Grunnskóli Grindavíkur -7. bekkur í
náttúrufræði setur upp veggspjöld um lífríkið í sjó og fugla.
Hengt verður upp grásleppunet og veggspjöldin hengd á það,
einnig verða nemendur með flotgalla til sýnis. Sýningin verður á
veggnum fyrir framan náttúrufræðistofuna. Verkefni frá öðrum
nemendum verða til sýnis inni í raungreinastofunni.
Kl. 08:00-18:00 Verslunarmiðstöðin 2. hæð –– Málverkasýning
Pálmars Guðmundssonar kennara og frístundamálara.
Kl. 08:00-18:00. Verslunarmiðstöðin (húsnæði gamla
Sparisjóðsins). Leikskólinn Laut og Heilsuleikskólinn Krókur sýna
verk nemenda sinna:
Skúlptúrasýning nemenda
Heilsuleikskólans Króks.
Ljósmyndasýning leikskólabarna frá Leikskólanum Laut.
Kl. 13:00 Sýningin Látum verkin
tala opnuð í anddyri skólans á
Ásabraut. Sýningin verður
opin á skólatíma fram til 21.
mars. Sýnishorn verða af
munum nemenda sem unnir
hafa verið síðustu vikurnar í
mynd- og textílmennt. Allir
velkomnir.
Salthúsið: Sýningu á olíumálverkum Helgu Kristjánsdóttur list-
málara. Opið á opnunartíma Salthússins.
Kl. 10:00 Kaffihúsið Bryggjan. Aðalgeir Jóhannsson les
smásögu.
Kl. 10:00-22:00 Aðal-Braut. Sýning á prjónuðum dúkkufötum.
Kl. 11:00-18:00 Okkar fallega Grindavík. Ljósmyndasýning á kaffi-
húsinu Bryggjunni. Haraldur Hjálmarsson, Eyjólfur Vilbergsson,
Arnfinnur Antonsson og Valgerður Valmundsdóttir áhugaljós-
myndarar sýna ljósmyndir frá Grindavík sem teknar hafa verið
undanfarin misseri. Myndirnar eru á striga og eru viðfangsefnin
margvísleg eins og náttúran, mannlífið, dýralífið, bryggjan o.fl.
Kl. 11:00-18:00 Bókasafn Grindavíkur – sýning á uglunum
hennar Viktoríu Róbertsdóttur, kennara, sem hún er búin að safna
í fjölda ára. Einnig verða sýnishorn af postulíni sem heldri borg-
arar okkar hafa málað svo listilega vel á.
Kl. 13:00 og 15:00 Grunnskóli Grindavíkur: Árshátíð 4. - 6.
bekkja á Ásabraut. Veitingar til sölu í hléi til fjáröflunar fyrir ferð í
Skólabúðirnar á Reykjum sem farin verður á næsta skólaári.
Kl. 13:00-19:00 Sýning Minja og sögufélags Grindavíkur í
Kvikunni. Til sýnis verða ýmsir munir úr sögu Grindavíkur sem
koma víða að. Tilgangur félagsins er að stuðla í samvinnu við
aðra að varðveislu menningarminja í Grindavík.

Kl. 14:00-15:30 Fjölsmiðjuval Grunnskóla Grindavíkur býður í
heimsókn í aðstöðu sína á Skólabraut. Nemendur sýna nokkur
verk sem unnin hafa verið á síðustu vikum og bjóða gestum að
þiggja kaffi og meðlæti. Allir velkomnir.
Kl. 14:00-18:00 Málverkasýning Sossu Björnsdóttur og Birgit
Kirke frá Færeyjum í Veiðafæragerðinni, Ægisgötu 3.
Viðburðurinn er liður í samstarfi listamannanna sem hófst í Þórs-



höfn í Færeyjum vorið 2013 og síðar á ljósanótt í Reykjanesbæ
sama ár og nú lýkur þessu samstarfi í Grindaví.
Kl. 14:00-17:00 Myndlistasýning í Verkalýðshúsinu. Berta
Grétarsdóttir, Anna María Reynisdóttir, Lóa Sigurðardóttir, Þóra
Loftsdóttir, Sólveig Ólafsdóttir og Hafdís Helgadóttir sýna verk sín
í Verkalýðshúsinu við Víkurbraut.

Kl. 17:00-19:00 Ráðstefna í Kvikunni. „Ábyrg nýting auðlinda
- Grindavík gefur tóninn". Gjaldeyrisskapandi atvinnugreinar á
Íslandi eiga margt sameiginlegt, hvort sem um ræðir sjávarútveg,
orkusölu, ferðaþjónustu eða skapandi greinar. Lykilinn að árang-
ursríkri markaðssetningu þeirra felst í ábyrgri nýtingu tak-
markaðra auðlinda. Þar þarf að ríma saman efnahagsleg,
félagsleg og umhverfisleg sjálfbærni. Óvíða má sjá jafngreinileg
tækifæri til samvinnu þessara greina og í Grindavík og nágrenni.
Í erindi sínu mun Eggert Benedikt Guðmundsson forstjóri N1
fjalla um mögulega samvinnu atvinnugreinanna í markaðsmálum
og síðan munu Pétur H. Pálsson forstjóri Vísis hf, Ásgeir
Marteinsson forstjóri HS Orku, Arnar Már Arnþórsson sölu- og
markaðsstjóri Bláa Lónsins og fleiri ræða málin á pallborði, sem
Bryndís Gunnlaugsdóttir forseti bæjarstjórnar stýrir.
Kl. 18:00 – 21:00 SUSHI námskeið með Erni Garðars frá
Soho Catering í eldhúsi grunnskólans við Ásabraut. Björk
Sverrisdóttir heimilisfræðikennari grunnskólans verður til
aðstoðar. Farið verður yfir grunnþætti í sushi gerð og matreiða
nemendur sjálfir og fara heim með afraksturinn. 20 manns ko-
mast á námskeiðið. Fyrstir koma - fyrstir fá. Námskeiðið hefst kl.
18 og er í um 3 tíma. Skráning á bjorksv@hive.is (sendið nafn og
kennitölu). Verð: 5000 kr.
Kl. 19:00 Kaffihúsið Bryggjan. Meistaradeildin í knattspyrnu í
beinni útsendingu. Seinni leikirnir í 16 liða úrslitum.
Kl. 20:00-21:00
Félagsmiðstöðin Þruman.
Unglingurinn - Óli og
Arnór sýna brot úr leikrit-
inu Unglingurinn sem er
frábært nýtt leikverk sem
er samið og leikið af
unglingum. Sýningin hefur
slegið í gegn og Menn-
ingarþátturinn Djöflaeyjan
kaus hana m.a sem eina af
áhugaverðustu sýningum
ársins og sagðist ekki hafa
skemmt sér svona vel í
langan tíma.
UNGLINGURINN er drep-
fyndið leikrit en á sama tíma
mjög einlægt og tekur á
öllum helstu málum sem
brenna á unglingum í dag.
Þó að verkið sé um unglinga
er það ekki síður skemmtilegt fyrir foreldra og systkini. Þetta er
tilvalin samverustund þar sem hláturtaugarnar eru kitlaðar og
foreldrar fá smá fræðslu í unglingamálum! Eftir skemmtun verða
umræður um hvernig leikrit verða til og hvernig sýningin var
unnin.

Fimmtudagur 20. mars
Kl. 07:00 Pottaspjall í sundlauginni. Kristín María Birgis-
dóttir, bæjarfulltrúi Lista Grindvíkinga.
Kl. 08:00 Morgunsöngur í Hópsskóla. Í menningarvikunni
verða gestasöngvarar að syngja með nemendum í morgun-
söngnum. Hvetjum gesti og gangandi til að líta við og syngja
með.

Kl. 08:00-16:00 Grunnskóli Grindavíkur - 5. bekkur. Prjóna-
graff á skólalóðinni. Nemendur í 5. bekk hafa verið að læra
grunnatriði í prjóni. Nemendur hafa prjónað mislöng stykki sem
eru saumuð saman og skreytt. Stykkin prýða ýmsa hluti á
skólalóðinni, t.d kastalann, rólurnar og bekkina.
Kl. 08:00-16:00 Grunnskóli Grindavíkur -7. bekkur í nátt-
úrufræði setur upp veggspjöld um lífríkið í sjó og fugla.
Hengt verður upp grásleppunet og veggspjöldin hengd á það,
einnig verða nemendur með flotgalla til sýnis. Sýningin verður á
veggnum fyrir framan náttúrufræðistofuna. Verkefni frá öðrum
nemendum verða til sýnis inni í raungreinastofunni.
Kl. 08:00-18:00 Verslunarmiðstöðin 2. hæð –– Málverkasýning
Pálmars Guðmundssonar kennara og frístundamálara.
Kl. 08:00-18:00. Verslunarmiðstöðin (húsnæði gamla
Sparisjóðsins). Leikskólinn Laut og Heilsuleikskólinn Krókur sýna
verk nemenda sinna:
Skúlptúrasýning nemenda Heil-
suleikskólans Króks.
Ljósmyndasýning leikskólabarna
frá Leikskólanum Laut.
Sýningin Látum verkin tala í
anddyri skólans á Ásabraut.
Sýningin er opin á skólatíma.
Sýnishorn verða af munum
nemenda sem unnir hafa verið
síðustu vikurnar í mynd- og
textílmennt. Allir velkomnir.
Salthúsið: Sýning á olíumálverkum Helgu Kristjánsdóttur list-
málara. Opið á opnunartíma Salthússins.
Kl. 10:00 Kaffihúsið Bryggjan. Aðalgeir Jóhannsson les
smásögu.
Kl. 10:00-22:00 Aðal-Braut. Sýning á prjónuðum dúkkufötum.
Kl. 11:00-18:00 Bókasafn Grindavíkur – sýning á uglunum
hennar Viktoríu Róbertsdóttur, kennara, sem hún er búin að
safna í fjölda ára. Einnig verða sýnishorn af postulíni sem heldri
borgarar okkar hafa málað svo listilega vel á.
Kl. 11:00-18:00 Okkar fallega Grindavík. Ljósmyndasýning á
kaffihúsinu Bryggjunni. Haraldur Hjálmarsson, Eyjólfur Vilbergs-
son, Arnfinnur Antonsson og Valgerður Valmundsdóttir áhugaljós-
myndarar sýna ljósmyndir frá Grindavík sem teknar hafa verið
undanfarin misseri. Myndirnar eru á striga og eru viðfangsefnin
margvísleg eins og náttúran, mannlífið, dýralífið, bryggjan o.fl.
Kl. 13:00-16:00 Sýning Minja og sögufélags Grindavíkur í
Kvikunni. Til sýnis verða ýmsir munir úr sögu Grindavíkur sem
koma víða að. Tilgangur félagsins er að stuðla í samvinnu við
aðra að varðveislu menningarminja í Grindavík.
Kl. 14:00-17:00 Myndlistasýning í Verkalýðshúsinu. Berta
Grétarsdóttir, Anna María Reynisdóttir, Lóa Sigurðardóttir, Þóra
Loftsdóttir, Sólveig Ólafsdóttir og Hafdís Helgadóttir sýna verk sín
í Verkalýðshúsinu við Víkurbraut.
Kl. 14:00-18:00 Málverkasýning Sossu Björnsdóttur og Birgit
Kirke frá Færeyjum í Veiðafæragerðinni, Ægisgötu 3.
Viðburðurinn er liður í samstarfi listamannanna sem hófst í Þórs-
höfn í Færeyjum vorið 2013 og síðar á ljósanótt í Reykjanesbæ
sama ár og nú lýkur þessu samstarfi í Grindavík í Menningar-
viku.
Kl. 17:00 – Víðihlíð. Tónfundur tónlistarskólans.
Kl. 17:00 Grunnskóli Grindavíkur - Lokahátíð Stóru
upplestrarkeppninnar fer fram í Grunnskóla Grindavíkur.
Nemendur úr Grunnskóla Grindavíkur, Stóru-Vogaskóla og
Gerðaskóla í Garði etja kappi í upplestri. Markmið keppninnar
er að vekja athygli og áhuga í skólum á vönduðum upplestri og
framburði.
Kl. 17:00-21:00 Sýning Sögu- og minjafélags Grindavíkur í
Kvikunni. Til sýnis verða ýmsir munir úr sögu Grindavíkur sem
koma víða að. Tilgangur félagsins er að stuðla í samvinnu við
aðra að varðveislu menningarminja í Grindavík.
Kl. 21:00 Tónleikar á Salthúsinu. Ókeypis aðangur. Hallur
Ingólfsson – Öræfi ásamt Halldóri Lárussyni, Bæjarlista-
manni Grindavíkur 2014. Hallur Ingólfsson gaf út sóló-
plötuna Öræfi í september síðastliðnum. Hallur hefur víða
komið við og var m.a. í XIII og Ham, og leiðir nú rokksveitina
Skepnu. Öræfi inniheldur 9 ósungin lög sem eru í senn dramatísk
og hlaðin grimmri fegurð. Ókeypis aðgangur.Sum laganna eiga
upptök sín að rekja til þeirrar tónlistar sem Hallur hefur samið
fyrir leikhús og kvikmyndir undanfarin ár. Á tónleikunum leikur
Hallur á gítar og kemur fram með einvala hljóðfæraleikurum:
Þeim Halldóri Lárussyni trommuleikara, Herði Inga Stefánssyni
bassaleikara og Jóhanni Ingvasyni píanóleikara.



Öræfi er fyrst og fremst óður til tónlistar; tónlistarinnar vegna. Tón-
list án orða gefur okkur frelsi til að ferðast um okkar innri óbyggðir
án þess að styðjast við rökvörður orðanna. Þá vill ferðin oft bera
mann á ókunna og óspillta staði. Okkar innri Öræfi.
Öræfi komst í úrtak af útgáfum ársins sem tilnefndar voru til Nor-
rænu tónlistarverðlaunanna og sást víða á árslistum ýmissa tón-
listarspekúlanta yfir bestu plötur ársins. Þ.á.m. Ólafs Páls
Gunnarssonar sem var með ýtarlega umfjöllun um Öræfi í
Rokklandsþætti sínum á Rás 2, 15. desember síðastliðinn.
Arnar Eggert Thoroddsen skrifar um Öræfi: "Öræfi Halls Ingólfs-
sonar er óvenju glæsilegt verk þar sem allir þeir ólíku þættir sem
byggt hafa undir listsköpun hans í gegnum tíðina mætast í einum
og mjög svo áhrifaríkum skurðpunkti. Stemningin er bæði áleitin
og ógnandi en öruggt flæðið bæði fallegt og höfugt. Öræfi er á
vissan hátt leikur að andstæðum; rokkarinn er þarna en
sömuleiðis tónskáldið sem leggur epísk - en aldrei yfirkeyrð - lóð á
vogarskálarnar. Sannkallað þrekvirki."

Föstudagur 21. mars
Kl. 07:00 Pottaspjall í sundlauginni. Páll Jóhann Pálsson,
bæjarfulltrúi Framsóknar.
Kl. 08:00 Morgunsöngur í Hópsskóla. Í menn-
ingarvikunni verða gestasöngvarar að syngja með nemendum í
morgunsöngnum. Hvetjum gesti og gangandi til að líta við og
syngja með.
Kl. 08:00-16:00 Grunnskóli Grindavíkur - 5. bekkur.
Prjónagraff á skólalóðinni. Nemendur í 5. bekk hafa verið að
læra grunnatriði í prjóni. Nemendur hafa prjónað mislöng stykki
sem eru saumuð saman og skreytt. Stykkin prýða ýmsa hluti á
skólalóðinni, t.d kastalann, rólurnar og bekkina.
Kl. 08:00-16:00 Grunnskóli Grindavíkur - 7. bekkur í nátt-
úrufræði setur upp veggspjöld um lífríkið í sjó og fugla.
Hengt verður upp grásleppunet og veggspjöldin hengd á það,
einnig verða nemendur með flotgalla til sýnis. Sýningin verður á
veggnum fyrir framan náttúrufræðistofuna. Verkefni frá öðrum
nemendum verða til sýnis inni í raungreinastofunni.
Kl. 08:00-18:00 Verslunarmiðstöðin 2. hæð – Málverkasýning
Pálmars Guðmundssonar kennara og frístundamálara.
Sýningin Látum verkin tala í anddyri skólans á Ásabraut.
Sýningin verður opin á skólatíma. Sýnishorn verða af munum
nemenda sem unnir hafa verið síðustu vikurnar í mynd- og textíl-
mennt. Allir velkomnir.
Kl. 08:00-18:00. Verslunarmiðstöðin (húsnæði gamla
Sparisjóðsins). Leikskólinn Laut og Heilsuleikskólinn Krókur sýna
verk nemenda sinna:
Skúlptúrasýning nemenda Heilsuleikskólans Króks.
Ljósmyndasýning leikskólabarna frá Leikskólanum Laut.
Salthúsið: Sýning á olíumálverkum Helgu Kristjánsdóttur list-
málara. Opið á opnunartíma Salthússins.
Kl. 10:00-22:00 Aðal-Braut. Sýning á prjónuðum dúkkufötum.
Kl. 11:00-18:00 Bókasafn Grindavíkur – sýning á uglunum hennar
Viktoríu Róbertsdóttur, kennara, sem hún er búin að safna í fjölda
ára. Einnig verða sýnishorn af postulíni sem heldri borgarar okkar
hafa málað svo listilega vel á.
Kl. 11:00-18:00 Okkar fallega Grindavík. Ljósmyndasýning á
kaffihúsinu Bryggjunni. Haraldur Hjálmarsson, Eyjólfur Vilbergs-
son, Arnfinnur Antonsson og Valgerður Valmundsdóttir áhugaljós-
myndarar sýna ljósmyndir frá Grindavík sem teknar hafa verið
undanfarin misseri. Myndirnar eru á striga og eru viðfangsefnin
margvísleg eins og náttúran, mannlífið, dýralífið, bryggjan o.fl.
Kl. 13:00-16:00 Sýning Minja og sögufélags Grindavíkur í
Kvikunni. Til sýnis verða ýmsir munir úr sögu Grindavíkur sem
koma víða að. Tilgangur félagsins er að stuðla í samvinnu við

aðra að varðveislu menningarminja í Grindavík.
Kl. 14:00-17:00 Myndlistasýning í Verkalýðshúsinu. Berta
Grétarsdóttir, Anna María Reynisdóttir, Lóa Sigurðardóttir, Þóra
Loftsdóttir, Sólveig Ólafsdóttir og Hafdís Helgadóttir sýna verk sín
í Verkalýðshúsinu við Víkurbraut.
Kl. 14:00-18:00 Málverkasýning Sossu Björnsdóttur og Birgit
Kirke frá Færeyjum í Veiðafæragerðinni, Ægisgötu 3.
Viðburðurinn er liður í samstarfi listamannanna sem hófst í Þórs-
höfn í Færeyjum vorið 2013 og síðar á ljósanótt í Reykjanesbæ
sama ár og nú lýkur þessu samstarfi í Grindavík í Menningarviku.
Kl. 20:00 Sjómannastofan
Vör. Franskar sósa og
salat. Myndin Með allt á
hreinu á Sjómannasto-
funni Vör en þar var eitt
atriði vinsælustu kvik-
myndar Íslandssögunnar
tekið upp.
Í tilefni af árshátíð Grinda-
víkurbæjar 29. mars verður
myndin sýnd á Vör til að hita upp fyrir árshátíðina.
Tilboð: Hamborgari, franskar sósa og salat á 1.000 kr.
Kl. 20:00 Tónleikarnir Komdu út með sjó í Grindavíkurkirkju.
Efnisskrá tónleikanna samanstendur af íslenskum
sönglögum sem fjalla um hið magnaða haf, bæði í gleði og
sorg, ástríðu og harmi. Grindvíkingurinn Berta Dröfn Ómars-
dóttir lauk Burtfararprófi frá Söngskólanum í Reykjavík í maí
2013. Kennarar hennar voru Ólöf
Kolbrún Harðardóttir og Kristinn
Örn Kristinsson. Berta hefur á
liðnum árum verið einsöngvari
við ýmis hátíðleg tilefni. Sigurður
Helgi Oddsson lauk burt-
fararprófi í píanóleik frá Tónlist-
arskólanum á Akureyri árið 2004
og B.Mus. prófi í píanóleik,
hljómsveitarstjórn og kvikmynda-
tónsmíðum frá Berklee College
of Music í Boston, Ban-
daríkjunum árið 2011. Hann
hefur í gegnum tíðina leikið með
hinum ýmsu sönghópum,
söngvurum og hljóðfæraleikurum við
hin margvíslegustu tækifæri ásamt því að vinna sem tónlistar-
maður í leikhúsi og stjórna kórum.
GRINDVÍSK TÓNLEIKAVEISLA í Kvikunni og Mamma mía:
KL. 20:00-21:00 Músíkkokteilveisla í Kvikunni.
- Stúlknasveitin Thunderchiks's sem tók þátt í söngvakeppni
félagsmiðstöðvanna fyrir hönd Þrumunnar í Grindavík og vakti þar
mikla athygli. Sveitina skipa þær Elín Björg, Ísabel, Jasmín,
Stephanie Júlía, Korlotta Sjöfn og Heiðrún Fjóla.
- Dúettinn Tommi rafvirki og
hin landskunna Bríet Sunna
úr Idol taka saman nokkur
lög.
- Blúsbandið Wet Paper bag
tekur nokkra þekkta blússla-
gara. Bandið skipa þau
Sigríður María, Bjarni
Kristinn, Einar Jón,
Magnús og Páll.
- Kirkjukór Grindavíkur
syngur gospel lög og annað
léttmeti undir stjórn Bjarts
Loga Guðnasonar.
Kl. 22:00 - 00:00 Tónleikar
DúBilló og Brimróðurs á
Mamma mía
- DúBilló skipa þeir Pálmar
Örn Guðmundsson og
Svanur Bjarki Úlafsson. Þeir
ætla aðallega að spila sjó-
mannalög. Þeir félagar hafa
spilað við hin ýmsu tilefni og
hafa vakið athygli fyrir
skemmtilega framkomu og
flottan flutning.
- Brimróður - Þessi grindvíska



sveit sem er skipuð einvala liði grindvískra hljóðfæraleikara
býður upp á fjölbreytta tónlist úr rokki, poppi og ýmsu fleira.
Mikill kraftur einkennir sveitina sem hefur hefur fengið öflugan
liðsstyrk og æft stíft upp á síðkastið.
Söngur: Tómas Guðmundsson. Gítar: Bjarni Kristinn Ólafsson.
Gítar: Guðjón Sveinsson. Bassi: Kristinn Óskarsson. Hljómborð:
Jóhann Vignir Gunnarsson. Trommur: Kári Guðmundsson.

Laugardagur 22. mars
Kl. 10:00-22:00 Aðal-Braut. Sýning á
prjónuðum dúkkufötum.
Kl. 11:00 Fjöltefli með stórmeistara í skák í grunnskólanum
við Ásabraut. Allir velkomnir að spreyta sig. Bragi Þorfinns-
son er alþjóðlegur meistari í skák með einn stórmeistara-
áfanga. Síðustu árin
hefur Bragi verið í hálf
atvinnumennsku og
teflt meðal annars
með klúbbum í Eng-
landi meðfram því að
sinna skákkennslu.
Bragi hefur verið einn
af sterkustu skákmön-
num Íslands í tvo
áratugi eða frá því
hann varð einn af Ólym-
píumeisturum Íslands í flokki 16 ára og yngri árið 1995.
Bragi hefur 2454 ELO-stig og teflir með landsliði Íslands.
Kl. 11:00-17:00 Sýning Minja og sögufélags Grindavíkur í
Kvikunni. Til sýnis verða ýmsir munir úr sögu Grindavíkur sem
koma víða að. Tilgangur félagsins er að stuðla í samvinnu við
aðra að varðveislu menningarminja í Grindavík.
Kl. 12:00-16:00 Verslunarmiðstöðin 2. hæð – Málverkasýning
Pálmars Guðmundssonar kennara og frístundamálara.
Kl. 12:00-16:00 Bókasafn Grindavíkur – sýning á uglunum
hennar Viktoríu Róbertsdóttur, kennara, sem hún er búin að
safna í fjölda ára. Einnig verða sýnishorn af postulíni sem heldri
borgarar okkar hafa málað svo listilega vel á.
Kl. 12:00-16:00. Verslunarmiðstöðin (húsnæði gamla
Sparisjóðsins). Leikskólinn Laut og Heilsuleikskólinn Krókur
sýna verk nemenda sinna:
Skúlptúrasýning nemenda Heilsuleikskólans Króks.
Ljósmyndasýning leikskólabarna frá Leikskólanum Laut.
13:00-17:00 Traktors-
og bílasafn Hermanns í
Stakkavík til sýnis.
Hermann Th. Ólafsson
í Stakkavík hefur und-
anfarin ár safnað
ýmsum gömlum trak-
torum og bílum auk
þess að geyma slík
tæki frá öðrum. Nú
gefst Grindvíkingum ein-
stakt tækifæri að skoða
þetta ótrúlega safn. Tak-
torarnir og bílarnir verða til sýnis í sal við Seljabót 7, 2. hæð
(gengið inn að ofan, Gluggaverksmiðjan PGV á neðri hæð).
Kl. 13:00-15:00 Lista-
smiðja fyrir börn í
Hópsskóla. Aldur 5 ára
og eldri. Þátttakendur
eru beðnir um að skrá
sig á netfangið rosa-
bal@grindavik.is í
síðasta lagi
miðvikudaginn 19.
mars. Unnið verður
með tónlist, ljóð,
spuna og myndlist.
Umsjónarmenn:
Kristín Pálsdóttir, Inga
Þórðardóttir, Inga
Björk Runólfsdóttir,
Benný Ósk Harðardóttir,
Eygló Pétursdóttir, Rósa Signý Baldursdóttir, Sara Arin-
bjarnardóttir, Sigurbjörg Guðmundsdóttir og fleiri.

Kl. 13:00-17:00 Opið hús í vinnustofu Helgu Kristjánsdóttur
listmálara að Vörðusundi 1. Hún er einnig með sýningu á
olíumálverkum alla menningarvikuna í Salthúsinu. Opið
samkvæmt opnunartíma. Verið velkomin.
Kl. 14:00-17:00 Myndlistasýning í Verkalýðshúsinu. Berta
Grétarsdóttir, Anna María Reynisdóttir, Lóa Sigurðardóttir, Þóra
Loftsdóttir, Sólveig Ólafsdóttir og Hafdís Helgadóttir sýna verk
sín í Verkalýðshúsinu við Víkurbraut.
Kl. 11:00-18:00 Okkar fallega Grindavík. Ljósmyndasýningar á
kaffihúsinu Bryggjunni. Haraldur Hjálmarsson, Eyjólfur Vilbergs-
son, Arnfinnur Antonsson og Valgerður Valmundsdóttir
áhugaljósmyndarar sýna ljósmyndir frá Grindavík sem teknar
hafa verið undanfarin misseri. Myndirnar eru á striga og eru við-
fangsefnin margvísleg eins og náttúran, mannlífið, dýralífið,
bryggjan o.fl.
Minja- og myndasýning Þorbjarnar hf. í gömlu fiskmóttöku-
lúgunum við gamla salthúsið, sem nú hýsir Veiðafæraþjónust-
una ehf. við Ægisgötu.
Lífið er saltfiskur – Saltfiskuppskriftakeppni Salthússins og
Kvikunnar: Uppskriftakeppni um besta saltfiskréttinn í Grinda-
vík 2014. Sérstök dómnefnd undir stjórn Láka á Salthúsinu velur
þrjár bestu uppskriftir. Höfundar þeirra verða boðaðir á Salthúsið
þar sem þeir, eða fulltrúar þeirra, elda saltfiskinn fyrir dómnefnd-
ina sem velur að lokum BESTA SALTFISKRÉTTINN eftir
smökkunina. Hægt er að senda uppskriftir í tölvupósti til
salthusid@salthusid.is í síðasta lagi 23. mars. Verðlaun: 1.
verðlaun eru kr. 30.000, 2. verðlaun eru kr. 20.000, 3. verðlaun
Gjafabréf á Salthúsinu að andvirði 15.000 kr. Vinningsuppskriftir
verða sýnilegar á vefsíðum Salthússins, www.salthusid.is,
Grindavíkurbæjar, www.grindavik.is og Kvikunnar,
www.grindavik.is/kvikan. Í Menningarviku mun Salthúsið í
Grindavík bjóða upp á saltfiskrétti.

Kl. 20:30 Stórtónleikar Jónasar Sig, Fjallabræðra og
Lúðrasveita Vestmannaeyja og Þorlákshafnar í íþróttahús-
inu. Í ár fagnar Grindavík 40 ára kaupstaðarafmæli og
verður haldið upp á það með ýmsum hætti allt árið. Liður í
hátíðarhöldunum eru stórtónleikar í íþróttahúsinu þar sem
hinir alkunnu Fjallabræður og hinn geðþekki Jónas Sig
munu flytja verk sín ásamt 80 manna Lúðrasveit Vest-
mannaeyja og Þorlákshafnar. Þessir aðilar eru ekki með öllu
ókunnugir hver öðrum, enda hefur samstarf þessara tónlis-
tarhópa að undanförnu skilað mikilli gleði og ánægju jafnt til
flytjenda sem og áhorfenda. Miðasala er í sjoppunni Aðal-Braut,
Víkurbraut 31, Grindavík. Miðaverð á tónleikana er 3.900 kr.
Stefnan er að fylla íþróttahúsið í Grindavík (sjá frétt bls. 9).
Kl. 22:00 Tónleikar á Salthúsinu. Hljómsveitin Audio Nation
leikur. Bandið skipa: Söngur og saxafónn er í höndum Gísla.
Gulli Falk á gítar. Trommur og söngur: Gummi. Bassi: Jói.
Miðaverð er 1.000 kr. Síðan verður dansleikur með rokksveit
Jonna Ólafss frá miðnætti. Miðaverð er 1.500 kr.

Sunnudagur 23. mars
Kl. 10:00-22:00 Aðal-Braut. Sýning á prjónuðum dúkkufötum.
Kl. 11:00 Gönguferð um Skipsstíg með með Kristjáni
Bjarnasyni umsjónarmanni grænna og opinna svæða.
Mæting kl. 11:00 á bílastæði Bláa lónsins. Sameinast verður í
bíla og ekið að upphafsstað göngu í Njarðvík. Skipsstígur er forn
þjóðleið milli Grindavíkur og Njarðvíkur. Gengið verður hjá



Sjónarhól um Rauðamel að Bláa lóninu. Svæðið býr yfir ótrúlegri
náttúru. Áætlað er að gangan taki ca. 4 - 5 klst. með stoppum,
vegalengd um 12 km. Gott er að vera með nesti og í góðum
skóm. Allir eru á eigin ábyrgð. Ekkert þátttökugjald.
Kl. 11:00-17:00 Sýning Minja og sögufélags Grindavíkur í
Kvikunni. Til sýnis verða ýmsir munir úr sögu Grindavíkur sem
koma víða að. Tilgangur félagsins er að stuðla í samvinnu við
aðra að varðveislu menningarminja í Grindavík.
Kl. 12:00-16:00 Verslunarmiðstöðin 2. hæð – Málverkasýning
Pálmars Guðmundssonar kennara og frístundamálara.
Kl. 12:00-16:00 Bókasafn Grindavíkur – sýning á uglunum
hennar Viktoríu Róbertsdóttur, kennara, sem hún er búin að
safna í fjölda ára. Einnig verða sýnishorn af postulíni sem heldri
borgarar okkar hafa málað svo listilega vel á.
Kl. 12:00-16:00. Verslunarmiðstöðin (húsnæði gamla
Sparisjóðsins). Leikskólinn Laut og Heilsuleikskólinn Krókur
sýna verk nemenda sinna:
Skúlptúrasýning nemenda Heilsuleikskólans Króks.
Ljósmyndasýning leikskólabarna frá Leikskólanum Laut.
Salthúsið: Sýning á olíumálverkum Helgu Kristjánsdóttur list-
málara. Opið á opnunartíma Salthússins.
Kl. 14:00-17:00 Myndlistasýning í Verkalýðshúsinu. Berta
Grétarsdóttir, Anna María Reynisdóttir, Lóa Sigurðardóttir, Þóra
Loftsdóttir, Sólveig Ólafsdóttir og Hafdís Helgadóttir sýna verk sín
í Verkalýðshúsinu við Víkurbraut.
Kl. 14:00-18:00 Okkar fallega Grindavík. Ljósmyndasýningar
á kaffihúsinu Bryggjunni. Haraldur Hjálmarsson, Eyjólfur Vil-
bergsson, Arnfinnur Antonsson og Valgerður Valmundsdóttir
áhugaljósmyndarar sýna ljósmyndir frá Grindavík sem teknar
hafa verið undanfarin misseri. Myndirnar eru á striga og eru við-
fangsefnin margvísleg eins og náttúran, mannlífið, dýralífið,
bryggjan o.fl.
Kl. 14:30-17:00 Kynningardagur Golfklúbbs Grindavíkur,
SNAG skemmtigolf í
Hópinu. Skemmtilegt
golf fyrir kylfinga á
öllum aldri. Allir
velkomnir sem áhuga
hafa á því að kynna
sér golfíþróttina og
starfsemi klúbbsins.
Golfkennari GG, Helgi
Dan Steinsson,
verður á staðnum
með ný kennslutæki
(SNAG) sem stendur fyrir „Starting New At Golf“. Þó
kennslutækin séu litrík og líti út fyrir að vera fyrir börn þá geta
ungir sem aldnir nýtt sér þessa kennslutækni til að læra grunna-
triðin. Tilvalið tækifæri fyrir fjölskyldur að koma og eiga saman
skemmtilega stund í golfi.
Minja- og myndasýning Þorbjarnar hf. í gömlu fiskmóttöku-
lúgunum við gamla salthúsið, sem nú hýsir Veiðafæraþjónustuna
ehf. við Ægisgötu .
Lífið er saltfiskur – Saltfiskuppskriftakeppni Salthússins og
Kvikunnar: Uppskriftakeppni um besta saltfiskréttinn í Grindavík
2014. Sérstök dómnefnd undir stjórn Láka á Salthúsinu velur
þrjár bestu uppskriftir. Höfundar þeirra verða boðaðir á Salthúsið
þar sem þeir, eða fulltrúar þeirra, elda saltfiskinn fyrir dómnefnd-
ina sem velur að lokum BESTA SALTFISKRÉTTINN eftir
smökkunina. Hægt er að senda uppskriftir í tölvupósti til
salthusid@salthusid.is í síðasta lagi 23. mar (sjá nánar í dagskrá
laugardags).
Kl. 17:00 Íbúafundur um gerð nýrrar umferðaröryggisáætlu-
nar Grindavíkurbæjar fyrir árin 2014-2018 verður í Kvikunni.
Árið 2010 gerði Grindavík samning við Umferðarstofu um gerð
umferðaröryggisáætlunar. Nú er komið að því að fara yfir hvernig
sú áætlun gekk eftir og móta nýja fyrir árin 2014-2018. Íbúafun-
durinn er liður í þeirri vinnu þar sem óskað er eftir þátttöku bæjar-
búa við gerð hennar. Dagskrá fundarins er eftirfarandi:
1. Marta Sigurðardóttir, formaður skipulags- og umhverfisnefndar
2. Þorsteinn Gunnarsson, sviðsstjóri frístunda- og menningarsviðs fer yfir
Umferðaröryggisáætlunina 2010-2014.
3. Baldur Grétarsson, verkfræðingur hjá Vegagerðinni: Grindavíkurvegur
4. Sigurður Bergmann, yfirlögregluþjónn: Umferðaröryggi í Grindavík.
5. Hópavinna.
6. Niðurstöður hópanna
7. Fundarslit
Grindvíkingar eru hvattir til þess að mæta og taka þátt í vinnunni.
Hægt er að nálgast slysakort fyrir Grindavík á vef Umferðarstofu.

Kl. 21:00 Kaffihúsið
Bryggjan. Pálmi Gunnars og
Maggi Eiríks taka mörg af
sínum frægustu lögum.
Þessir tveir af ástsælustu tón-
listarmönnum þjóðarinnar sem
gerðu m.a. garðinn frægan
með Mannakornum ljúka
Menningarvikunni með Brag-
gablús, Garún, Reyndu aftur
og fleiri snilldar lögum.

Sýningar á árshátíðarleikriti Grunnskóla Grindavíkur:
25. mars kl. 15:00 Árshátíð elsta stigs. Söngleikurinn Hársprey í
leikstjórn Sigríðar Jónsdóttur
26. marsKl. 20:00 Bæjarsýning - Hársprey
27. marsKl. 20:00 Bæjarsýning - Hársprey

Afsláttur í tilefni Menningarviku:
Palóma Föt og Skart:
15. mars, laugardagur: Opið frá kl. 12-16.
18. mars, þriðjudagur: 15% afsláttur af buxum.
19. mars, miðvikudagur: Kaffihússtemmning í Palómu þar sem
boðið verður uppá kaffi og dýrindis konfekt.
20. mars, fimmtudagur: Lokkadagar, gerum göt í eyru aðeins
3000.kr með lokkum.
21. mars, föstudagur: Skemmtileg stemmning í Palómu, léttar
veitingar og óvæntar uppákomur. Opið til 21.00.
Allir sem versla í Palómu í menningarviku fara í lukkupott, dregið
verður úr pottinum kl. 20:00 föstudaginn 21. mars.

Lyfja:
15. mars, laugardagur: Opið frá kl. 12-16. 20% afsláttur af ilmum
og snyrtivörum.
18. mars 20% af völdum vítamínum.
19. mars 20% af allri naglavöru.
20. mars 20% af snyrtivörum og ilmum.
21. mars 20% af snyrtivörum, ilmum og skokkabuxum.

Betra hár: Verður þriggja ára 24. mars og ætlar í tilefni þess að
vera með eftirfarandi uppákomur í menningarvikunni:
Alla vikuna verður vara dagsins hverju sinni á 25% afslætti.
Erum að taka inn nýja línu frá Paul Mitchell og verða skemmtileg
tilboð á henni alla vikuna.
Laugardaginn 15. mars og sunnudaginn 16. mars opið frá kl.
12:00-16:00. Heitt á könnunni, fallegar fermingargjafir og flottur
kaupauki ef keypt er sjampó og næring frá Paul Mitchell.
Þriðjudaginn 18. mars frá kl. 15:00-18:00 verða barnaklippingar á
15% afslætti. Tímapantanir í síma 426-9800.
Miðvikudaginn 19. mars: Herraklippingar á 3.000 kr. eða á 20%
afslætti. Tímapantanir í síma 426-9800.
Fimmtudaginn 20. mars: Dömuklippingar á 4.000 kr. með lit.
Tímapantanir í síma 426-9800.
Föstud 21. mars: Mikið um að vera og opið til 21:00. Afslættir,
tilboð, ráðgjafi, léttar veitingar og margt fleira skemmtilegt. Frír
hárþvottur með léttri þurrkun milli 15 og 17. Paul Mitchell-ráðgjafi
á staðnum frá 16:00-21:00. Allir velkomnir, sími 426-9800.

Fótaaðgerðastofa Kristínar í verslunarmiðstöðinni:
Tilefni af menningarviku verður dagana 17.-21. mars 20%
afsláttur af Soft feet kreminu.
Dagana 19. og 20. mars verður boðið upp á pakka sem felur í sér
fótabað, snyrtingu á nöglum og létt fótanudd á 3000 kr á milli 10
og 16. Tímapantanir í síma 849 5051.

Verslunarmiðstöðin: Lyfja, Betra Hár, Palóma og Skeifa verða
með afsláttar- og tilboðsveislu föstudaginn 21. mars. Opið til kl.
21:00. Mikið um að vera. Ráðgjafar, kynningar, afslættir og margt
fleira skemmtilegt.

Hárhornið: Gott tilboð alla menningarvikuna. Ef keypt er sjampó
og hárnæring frá Label.m þá fylgir stórt glas af blásturefni eða
froðu frítt með. Þetta tilboð jafngildir 35 % afslætti :) Alltaf líf og
fjör hjá okkur. Hárhornið, Hafnargata 7b., sími 426-7120.

Snyrtistofan Fagra: 20% afsláttur af Sothys húðvörum í tilefni
menningarviku frá 3. til 22 mars. Föstudaginn 21. mars mun
ráðgjafi koma með húðgreiningartæki og verða flottir kaupaukar.
Snyrtistofan Fagra, Hafnargata 7, sími 775 5566.
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Í menningarvikunni verður ljósmynda-
sýning fjögurra Grindvíkinga á kaffihús-
inu Bryggjunni undir yfirskriftinni
Okkar fallega Grindavík.
Þar munu Haraldur Hjálmarsson, Eyjólfur
Vilbergsson, Arnfinnur Antonsson og Val-
gerður Valmundsdóttir áhugaljósmyndarar
sýna ljósmyndir frá Grindavík sem teknar

hafa verið undanfarin misseri. Myndirnar
eru á striga og eru viðfangsefnin margvísleg
eins og náttúran, mannlífið, dýralífið, brygg-
jan o.fl. Að sögn Hjálmars eiga þau öll
sameiginlegt að hafa haft ljósmyndum sem
ástríðu undanfarin ár. Allir velkomnir á
sýninguna á opnunartíma Bryggjunnar.

Okkar fallega Grindavík
Mynd: Eyjólfur. Mynd: Valgerður.

Listasmiðja fyrir börn
5 ára og eldri

Athygli er vakin á því að kl. 13:00-15:00
laugardaginn 22. mars verður Listasmiðja
fyrir börn í Hópsskóla. Miðað er við 5 ára
og eldri. Þátttakendur eru beðnir um að
skrá sig á netfangið rosabal@grindavik.is í
síðasta lagi miðvikudaginn 19. mars.
Unnið verður með tónlist, ljóð, spuna og
myndlist. Umsjónarmenn: Kristín Páls-
dóttir, Inga Þórðardóttir, Inga Björk
Runólfsdóttir, Benný Ósk Harðardóttir,
Eygló Pétursdóttir, Rósa Signý Baldurs-
dóttir, Sigurbjörg Guðmundsdóttir, Sara
Arinbjarnardóttir og fleiri.

Anna Sigríður með lista-
smiðju á Króki

Í Menningarvikunni verður Skúlptúra,
sýning nemenda Heilsuleikskólans Króks
í húsnæði Landsbankans í Verslun-
armiðstöðinni (gamla Sparisjóðnum). Á
Króki hefur myndast sú hefð að börnin
vinna með verk í samstarfi við grindvíska
listamenn. Í ár er það myndhöggvarinn
Anna Sigríður Sigurjónsdóttir sem hefur
unnið með börnum og kennurum að þró-
unarverkefninu Skúlptúra sem er styrkt af
Menningarsjóði Suðurnesja.
Markmið verkefnisins var að börnin fengju
innsýn í störf listamannsins með því að
nota öll skynfæri sín úti í náttúrunni og
vinna með sköpunarkraftinn á öllum
sviðum með opnum huga. Sýningin
Skúlptúra á Króki sýnir listaverk barnanna
og ljósmyndir á skjávarpa af ferli
verkefnisins. Verkefnið var að mestu leyti
unnið úti í náttúrinni og börnin hvött til að
nota öll þau efni sem finnast til að skapa
það sem hugurinn girnist. Í náttúrunni
opnast oft fyrir flæði og sköpunarkraft og
voru börnin hvött til að nota öll skynfæri
sín með því að finna, hlusta, snerta, ganga
berfætt, smakka og vaða í sjónum. Þau
notuðu sjónauka til að skoða fuglalífið,
skýin, fjöllin og ýmislegt annað sem lista-
maður nýtir í sköpun sína. Síðan unnu
börnin skúlptúra úr því sem náttúran gaf
með aðstoð listamannsins. Í menningar-
vikunni mun Anna Sigríður einnig vera
með listasmiðju fyrir börnin í Heilsuleik-
skólanum Króki. Kennarar og börn hvetja
alla til að gefa sér tíma til að heimsækja
sýninguna því sjón er sögu ríkari.

Sendinefnd frá Piteå kemur
í Menningarvikuna

Í Menningarvikunni kemur sendinefnd frá
Piteå, vinabæ okkar í Svíþjóð. Meðal ann-
ars koma tveir tónlistarmenn sem munu
spila m.a. við setningu Menningarvikunn-
ar og í Bláa Lóninu.
Þá má geta þess að Piteå sendir einnig
fulltrúa sína í 40 ára afmæli bæjarins 10.
apríl nk.

Í Menningarvikunni verður áhugaverð
ljósmyndasýning í Framsóknarhúsinu
undir yfirskritinni „,SKEPNA og
SKRÚÐI“.
Vigdís H. Viggósdóttir (Viddý) og Eygló
Gísladóttir eru með samsýningu í Fram-
sóknarhúsinu við Víkurbraut 27. Þær eru
báðar nýútskrifaðar frá Ljósmyndaskólanum.
Vigdís sýnir bókverkið ,,Skepna" ásamt upp

prentuðum myndum úr henni. Móðir jörð er
í aðalhlutverki, form sem minna á mannlega
tilvist og tengist sköpun. Líkami gegn land-
slagi, holdlegar líkingar, losti, getnaður og
fæðing. Eygló sýnir nýstárlegar portrait
myndir. Tískuskrúða, þar sem hún fléttar
saman á skemmtilegan hátt náttúruelement-
um við tískuportrait. Þetta eru þrívíðar,
svart-hvítar klippimyndir.

Skepna og Skrúði

Mynd: Haraldur. Mynd: Arnfinnur.

Vigdís H. Viggósdó/ir.
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Undanfarin misseri hefur mikið átak verið unnið í
stígagerð í Grindavík. Meðal annars var lagður
Ingibjargarstígur hjá Grindavík í Selskógi og
þaðan Orkustígur í Bláa Lónið.
Í vor og sumar er ætlunin að halda áfram stíga-
gerðinni frá Bláa Lóninu, að Northern Light Inn
og upp á Gíghæð, meðfram Grindavíkurvegi.
Vegagerðin hefur eyrnamerkt 17 milljónir í stíga
meðfram Grindavíkurvegi í verkefnið. Umsókn
liggur svo fyrir hjá Vegagerðinni að klára
stígagerðina að Reykjanesbraut á næstu fjórum
árum.
Á dögunum fóru fulltrúar Grindavíkurbæjar, Bláa
Lónsins og Norhern Light Inn í vettvangsferð og
í kjölfarið voru teiknuð fyrstu drög að leiðinni.
Grindavíkurvegur er einn fjölfarnasti vegur
landsins enda vinsælasti ferðamannastaður
landsins við veginn.
Myndin var tekin í vettvangsferðinni.

Að undanförnu hefur Grindavíkurbær
undirbúið afar áhugavert verkefni í for-
varnarmálum sem nefnist Foreldrafærni.
Markmiðið er að bæta hegðun og samskipti
barna og efla foreldra í hlutverki sínu. Lagt er
upp með ákveðinn grunn sem felst í að bjóða
foreldrum upp á námskeið um uppeldi barna
helst á meðan börn eru á leikskólaaldri. Það er
námskeiðið, uppeldi til ábyrgðar - færni til
framtíðar. Grindavíkurbær hefur menntað kenn-
ara á Króki og á skólaskrifstofu til að sinna
námskeiðahaldi. Þar ofan á bætist við önnur al-
menn þjónusta sem felur í sér stuðning við fjöl-
skyldur í gegnum leik- og grunnskóla. Efni
námskeiðsins byggir á bókinni Uppeldisbókin –
að byggja upp færni til framtíðar.
Sveinn Þór Steingrímsson fór ásamt konu

sinni, Telmu Ýr Sigurðardóttur á eitt af þessum
námskeiðum og líkaði vel.
„Okkur líkaði námskeiðið mjög vel. Það var
alveg helling af hlutum sem að maður tók af
námskeiðinu með sér í foreldrahlutverkið. Svo
fékk maður líka þessi fínu gögn með heim,
glærur og bók sem hægt er að kíkja í.“
- Hvernig fréttuð þið af námskeiðinu? Finnst ykkur
þau vera nógu vel kynnt?
„Við sáum það auglýst upp á leikskóla, fengum
tölvupóst um það og sáum það auglýst á
heimasíðu bæjarins. Þannig að já það hefði ekki
átt að fara framhjá mörgum. Þrátt fyrir þessa
miklu kynningu er vert að minnast á hversu
sorglega fáir hafa sótt námskeiðið og hversu illa
gengur að fá fólk á það.“
- Fannst ykkur námskeiðið dýrt?
„Nei það kostaði eitthvað lítið. Að mig minnir
3.000 krónur á parið. Innifalið í því eru öll
gögnin og bókin. Þannig að maður er í raun að
greiða fyrir það. Þetta er enginn peningur.“
- Er þetta eitthvað sem þið mynduð mæla með fyrir alla
foreldra?
„Já ekki spurning. Maður getur alltaf gert betur
í því sem að maður er að gera.“
Næsta námskeið hefst 18. mars og er alls fjögur
kvöld: Þriðjudaginn 18. mars
Fimmtudaginn 27. mars
Miðvikudaginn 2. apríl
Þriðjudaginn 8. apríl
Nánari upplýsingar og skráning í síma 420 1116
eða á netfangið ragnhildur@grindavik.is

Mjög ánægð með foreldrafærninámskeiðið

Sveinn og Telma Ýr ásamt börnum.

Stígur lagður að Gíghæð í sumar

Unnið að hönnun
Sjómannagarðsins
Við vinnslu á nýju deiliskipulagi hafnar-
svæðisins og nágrennis var ákveðið að
hanna Sjómannagarðinn sérstaklega sem
sjálfstæða einingu innan deiliskipu-
lagsins.
Meðal annars komu fulltrúar frá leik-
skólum, grunnskóla og tónlistarskóla að
málinu og sátu vinnufundi með skipu-
lagsfulltrúa og umsjónarmanni opinna
svæða í Grindavík með það fyrir augum
að svæðið gæti nýst sem
útikennslusvæði.
Verkfræðistofan Efla var fengin til þess
að útfæra hugmyndir vinnufundanna.
Hönnun garðsins verður leiðbeinandi
fyrir þá sem munu vinna að upp-
byggingu svæðisins í framtíðinni.
Lokatillögur liggja fyrir með vorinu.
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Félagsmiðstöðin Þruman býður upp á
skipulagt félagstarf fyrir krakka í 5.-10.
bekk í hverri viku. Starfið hefur gengið
mjög vel í vetur og aðsókn góð.
Krakkarnir í 5.-7.bekk hafa verið mjög dug-
legir að mæta eftir áramót og hafa meðal ann-
ars farið í bingó, útileiki, ratleik, staðið fyrir
diskó og haldið bíódag. Skipulagt starf fyrir
þennan aldur er á mánudögum frá 14:30-
16:00.
Þruman er opin fjögur kvöld í viku fyrir 8.-10.
bekk. Þrjú kvöld eru opin hús og eitt kvöldið er
annað hvort stráka- eða stelpukvöld.
Ákveðið var í byrjun skólaárs að eitt öflugt ráð
myndi sjá um allt félagstarf í skólanum og
félagsmiðstöðinni í staðinn fyrir að hafa tvö ráð
sem stjórna á sitt hvorum staðnum. Nemenda-
ráð hefur verið öflugt að halda hina ýmsu
viðburði á opnum kvöldum. Má þar meðal
annars nefna borðtennis og FIFA-mót, kappát
og „Minute to win it“ keppnina sem er
eftirherma af vinsælum sjónvarpsþáttum.
Þriðjudagskvöldin eru síðan stráka- eða
stelpukvöld og eru þau mjög vinsæl.
Nemendaráð heldur einnig böll fyrir nemend-
ur skólans og hélt það meðal annars opnunar-
ball,vina- og paraball og síðan jólaball. Næst á
dagskrá verður síðan árshátíðarballið sem á að
halda með miklum glæsibrag.
Þruman er í samstarfi við bæði Samsuð, sem
eru félagsmiðstöðvar á Suðurnesjum, og Sam-
fés sem eru félagsmiðstöðvar á öllu landinu.
Samsuð hefur haldið tvær stórar keppnir á
árinu. Annars vegar hæfileikakeppni Samsuð
sem fór fram í Garði og hins vegar söngva-

keppni Samsuð sem fram fór í Fjörheimum.
Fjöldi krakka hafa farið á þessa viðburði frá
Þrumunni og finnst þeim mjög gaman að hitta
jafnaldra sína í öðrum félagsmiðstöðvum á
Suðurnesjum.
Framundan hjá Samsuð eru fleiri sameiginleg
böll og síðan á að prófa að halda íþróttaleika
Samsuð þar sem keppt verður í óhefðbundum
íþróttagreinum. Þá verður haldið ball eftir það
fyrir þátttakendur og áhorfendur.
Samfés heldur síðan risa stórt ball í Laugar-
dalshöll þar sem 4000 krakkar af öllu landinu

koma saman og skemmta sér. 75 krakkar úr
Þrumunni fóru á ballið sem fram fór þann 7.
mars. Daginn eftir voru síðan úrslitin í söngva-
keppni Samsuð en keppendurnir frá Þrumunni
komust í gegnum fyrstu keppnina en eftir góða
frammistöðu í landshlutakeppninni þá duttu
þeir út.
Félagsmiðstöðin Þruman vill að lokum hvetja
alla krakka og unglinga í grunnskólanum til að
kíkja í heimsókn í Þrumuna og nýta sér þá fjöl-
breyttu afþreyingu sem þar er í boði. Nánar á
Facebook síðu Þrumunnar.

Blómlegt starf í Þrumunni

Unglingastig grunnskólans frumsýnir
söngleikinn Hársprey 25. mars n.k. kl.
15.00. Að vanda verður boðið upp á
bæjarsýningar. Söngleikurinn á sér langa
og skemmtilega sögu en upphaflega var
Hársprey bíómynd, breytt svo í söngleik
en 2007 kom síðan út önnur bíómynd
með John Travolta í aðalhlutverki. Leik-
stjóri er Sigríður Jónsdóttir.
„Sagan gerist árið 1962 upphaflega í Balti-
more í Bandaríkjunum en við höfum fært hana
yfir til Grindavíkur. Í stuttu máli fjallar leikrit-
ið um grunnskólaneman Tracy Turnblad sem á
sér þann stærsta draum að komast í Corny
Collins dansþáttinn í sjónvarpinu. Margt stend-
ur í vegi hennar svo sem vinsælasta stelpan í
sjónvarpinu, fjölskyldan hennar og viðhorf
bæjarbúa á hverjir mega og mega ekki taka þátt
í samfélaginu,“ segir Sigríður.
- Hver er bakgrunnur þinn í leiklist?
„Ég er heimamanneskja þannig að mín fyrstu
skref í leiklist tók ég einmitt hér í Grindavík.
Árshátíðartíminn var uppáhaldstíminn minn
því það var svo mikið spennandi hægt að gera
s.s. skrifa handrit, leika, taka þátt í leikmynda-
gerð. Næstu ár var ég alltaf með eina löppina í
leiklistinni, alltaf í leikhúsi og tók þátt í mörg-

um mismunandi verkefnum víða um heim.
Árið 2008 hóf ég nám við Sviðslistabraut í
Listaháskóla Íslands, námið hét þá Fræði &
Framkvæmd en heitir núna Sviðshöfundabraut.
2011 útskrifaðist ég eftir mjög skemmtilegan
tíma og ári seinna var fyrsta útvarpsverkið mitt,
Kona hverfur, flutt á RÚV.“
Í helstu hlutverkum verða Elín Björg Eyjólfs-

dóttir sem leikur aðalhetjuna Tracy Turnblad,
Haukur Arnórsson er sjónvarpsstjarnan Corny
Collins, Andri Hrafn Vilhelmsson verður
kvennagulliið Link Larkin, Viktoría Líf
Steinþórsdóttir verður danskvendið Velma Von
Tussle en fjölmargir koma við sögu í
sýningunni. Opnar bæjarsýningar verða kl.
20:00 þann 26. og 27. mars.

Frumsýna Hársprey
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Grindavíkurbær fagnar 40 ára kaup-
staðarafmæli fimmtudaginn 10. apríl nk.
með ýmsum hætti og fyrir alla aldurs-
hópa.
Forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson,

heimsækir Grindavík á afmælisdaginn. Ókeypis
verður í sund en sundlaugin fagnar 20 ára
afmæli. Ýmislegt verður um að vera í skólum
og stofnunum bæjarins og eru fyrirtæki í
Grindavík hvött til þess að vera með ýmislegt
skemmtilegt í boði þennan dag, flagga og hafa
almenna afmælisstemmningu!
Afmæliskaffi verður í Miðgarði kl. 14:30 þar
sem m.a. verða lesnar upp frásagnir frá göml-
um kvenfélagskonum en þær hafa aldrei áður
heyrst opinberlega.
Reiðhöll Hestmannafélagsins Brimfaxa verður
vígð kl. 16:00 og verður mikið um dýrðir í
tilefni þess.
Bæjarstjórnin verður með hátíðarfund kl.

17:00. Á sama tíma verður íþróttaafmælisfjör í
íþróttahúsinu fyrir 3-8 ára og boðið upp á
hressingu.
Kl. 18:00 verður svo afmælishátíð í Grinda-
víkurkirkju þar sem forseti Íslands, fulltrúar

vinabæja, heiðursborgarar og fleiri góðir gestir
verða. Þar verða ýmis tónlistaratriði og ávörp
og svo afmæliskaffi.
Fyrir 4.-6. bekk verður diskótek í Þrumunni,
skemmtun í grunnskólanum fyrir 7.-10. bekk
og svo uppistand fyrir 16 ára og eldri með Ara
Eldjárn. Staðsetning verður nánar auglýst síðar.
Um kvöldið verða einnig uppákomur á vegum

kaffihúsa og skemmtistaða í bænum.
Grindvíkingar eru hvattir til þess að halda
daginn hátíðlegan og taka þátt í hátíðarhöld-
unum. Sérstakri afmælisdagskrá verður dreift í
öll hús í afmælisvikunni. Þeir sem vilja komast
í dagskrána með viðburði á afmælisdaginn geta
sent upplýsingar á thorsteinng@grindavik.is

40 ára afmælisnefnd Grindavíkurbæjar

Vegleg 40 ára afmælisdagskrá 10. apríl

Vinnuskóli Grindavíkur verður starfandi í sumar fyrir
ungmenni fædd 2000, 1999, 1998 og 1997.
Sækja skal um rafrænt í ÍBÚAGÁTT á
www.grindavik.is á tímabilinu 15. mars - 30. apríl og
þurfa forráðamenn/foreldrar að skrá nemendur með
því að skrá sig inn, annaðhvort með rafrænum skil-
ríkjum eða Íslykli. Íslykil mál nálgast á www.islykill.is.

Fyrirkomulag vinnuskólans verður sem hér segir:
14 ára, úr 8. bekk:
Tímabil: 10. júní – 4. júlí. Fjöldi daga: 15
Starfstími: Mánudaga til fimmtudaga kl. 08:30 – 12:00.
Fjöldi vinnustunda 109 í samtals átta vikur.
Laun: Kr. 518,- á tímann með orlofi.
Helstu verkefni: Þrif, rakstur og gróður umhirða.

15 ára, úr 9. bekk:
Tímabil: 10.júní – 18. júlí: Fjöldi daga: 23
Starfstími: Í þrjár vikur: Mánudaga til fimmtudaga
kl.08:30-12:00 og 13:00-15:00. Fjöldi vinnustunda 162 í
samtals níu vikur.
Laun: Kr. 592,- á tímann með orlofi.
Helstu verkefni: Gróðursetning, áburðargjöf, þrif, sláttur,
rakstur og gróðurumhirða í görðum ellilífeyrisþega.

16 ára, úr 10. bekk:
Tímabil: 10. júní – 15. ágúst. Fjöldi daga: 35
Starfstími: Mánudaga til fimmtudaga kl. 08:30-12:00 og
13:00-15:00. Fjöldi vinnustunda 222 í samtals níu vikur.
Laun: Kr. 740,- á tímann með orlofi.
Helstu verkefni: Sláttur,rakstur og létt viðhald á lóðum.
Gróðursetning, áburðargjöf, hreinsun, málun og önnur til-
fallandi verkefni.

17 ára, úr 1. bekk framhaldsskóla:
Tímabil: 3. júní – 16. ágúst. Fjöldi daga: 42

Starfstími: Mánudaga til fimmtudaga kl.08.30-12.00 og
13.00-15.00. Fjöldi vinnustunda 239 í samtals 10 vikur.
Laun: Kr. 1.292,- á tímann með orlofi.
Helstu verkefni: Sláttur,rakstur og létt viðhald á lóðum.
Gróðursetning, áburðargjöf, hreinsun, málun og önnur til-
fallandi verkefni.

Ýmis aðstoðarstörf eru í boði fyrir nemendur í tveimur
elstu árgöngunum og verða óskir um slík störf teknar til
athugunar hjá verkstjóra vinnuskóla.

Sérstakir kynningarfundir um starfsemi Vinnuskóla
Grindavíkur verða haldnir í Grunnskóla Grindavíkur
sem hér segir:
- Mánudaginn 2. júní kl. 14:00 fyrir nemendur fædda
2000 og 1999 (14 og 15 ára). Foreldrar/forráðamenn
velkomnir með á fundinn.
- Mánudaginn 2. júní kl. 15:00 fyrir nemendur fædda
1998 og 1997 (16 og 17 ára).
Á fundunum mun Þorgerður Guðmundsdóttir launafulltrúi
fara yfir laun- og launakjör ásamt því að fara yfir helstu
upplýsingar sem koma fram á launaseðli.
Litið er svo á að ef ungmenni mætir ekki á fundinn eða
tilkynnir ekki forföll muni hann ekki þiggja vinnu við
Vinnuskólann.

ATH. Nemendur fæddir 1995 og 1996 þurfa að skila inn
skattkorti til launafulltrúa Grindavíkurbæjar.
Verkstjóri vinnuskólans er Kristján Bjarnason
umsjónarmaður grænna og
opinna svæða.
Allar nánari upplýsingar veitir
Þorsteinn Gunnarsson sviðsstjóri-
frístunda- og menningarsviðs.
Netfang: thorsteinng@grindavik.is

Vinnuskóli Grindvíkur 2014



Starfsmenn í Kvikuna
Grindavíkurbær og Kvikan, auðlinda- og menningarhús,
auglýsa e%ir starfsmanni 8l að starfa í Kvikunni sumarið 2014.
Starfs9mabil er frá 1. maí 8l 31. ágúst. Starfið felst í mó:öku
gesta, upplýsingaveitu, uppgjöri og þrifum. Vinnu9mi er frá kl.
10:00 – 17:00 alla virka daga. Starfið felst í mó:öku gesta,
upplýsingaveitu, uppgjöri og þrifum.

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

Nánari upplýsingar um starfið vei8r Róbert Ragnarsson
bæjarstjóri og stjórnarformaður Sal7iskseturs Íslands í síma
420 1100, ne7ang: robert@grindavik.is
Umsækjendur fylli út rafræna umsókn á heimasíðu Grinda-
víkurbæjar ( www.grindavik.is/umsokn), í síðasta lagi 25. mars

Starfsmenn á tjaldsvæði
Grindavíkurbær og og Kvikan, auðlinda- og menningarhús,
auglýsa e%ir starfsfólki 8l að starfa á tjaldsvæði
Grindavíkurbæjar sumarið 2014. Starfs9mabil er frá 12. maí 8l
31. ágúst. Ráðnir verða þrír starfsmenn sem ganga munu vakt-
ir á þessum tveimur starfsstöðum. Á tjaldsvæðinu á virkum

dögum og í Kvikunni um helgar. Starfið felst í mó:öku gesta,
upplýsingaveitu, uppgjöri og þrifum.

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

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

Starfsfólk í sundlaug
Grindavíkurbær auglýsir e%ir sumarafleysingum í sumar í sund-
lauginni.
- Kvenmann í 75% starf við gæslu, afgreiðslu og þrif, frá 1. maí
8l 15. júlí.
- Karlmann í 100% starf frá 15. júní 8l 31. júlí við gæslu,af-
greiðslu og þrif.

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

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og Verkalýðsfélags Grindavíkur.
Nánari upplýsingar um starfið vei8r Hermann Guðmundsson
forstöðumaður íþró:amannvirkja 426 8451.
Umsækjendur fylli út rafræna umsókn á heimasíðu Grinda-
víkurbæjar ( www.grindavik.is/umsokn), í síðasta lagi 25. mars
n.k.
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Flokksstjórar við Vinnuskóla
Grindavíkur
Vinnuskóli Grindavíkur auglýsir e%ir flokksstjórum 8l að starfa
við skólann sumarið 2014. Starfs9mabil er frá 20. maí 8l 15.
ágúst. Leitað er að einstaklingum 20 ára og eldri sem hafa;
- ríka þjónustulund,
- góða skipulagshæfileika, geta unnið sjálfstæ: og tekið
frumkvæði,
- góða hæfni í mannlegum samskiptum,
- mikla ábyrgðar8lfinningu og síðast en ekki en síst
ánægju að því að vinna með og leiðbeina unglingum.
Flokkstjórar stjórna daglegu starfi vinnuflokka skólans og
stuðla að reglusemi , ástundun og góðri umgengni starfs-
manna.
Flokkstjórar vinna með unglingunum og sýna þeim hvernig
staðið skuli að verki og leiðbeina um notkun á áhöldum og
tækjum.
VINNUSKÓLI GRINDAVÍKURBÆJAR ER TÓBAKSLAUS VINNU-
STAÐUR.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands sveitar-
félaga og Verkalýðsfélags Grindavíkur.
Nánari upplýsingar um störfin vei8r Þorsteinn Gunnarsson
sviðsstjóri frístunda- og menningarsviðs Grindavíkurbæjar í
síma 420 1100, ne7ang: thorsteinng@grindavik.is
Umsækjendur fylli út rafræna umsókn á heimasíðu
Grindavíkurbæjar (www.grindavik.is/umsokn), í síðasta lagi 25.
mars n.k.

Leiðbeinendur við leikjanámskeið
Grindavíkurbæjar
Grindavíkurbær auglýsir hér með e%ir leiðbeinendum 8l að
starfa við leikjanámskeið bæjarins sumarið 2014. Starfs9ma-
bil er frá 9. júní 8l 1. ágúst (möguleiki að byrja fyrr). Leitað er
að einstaklingum 20 ára og eldri sem hafa;
- ríka þjónustulund,
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Starfsfólk í Heimaþjónustu
Heimaþjónustan í Miðgarði auglýsir e%ir starfsfólki í
vaktavinnu í sumarafleysingar. Starfs9mabil er frá 1. júní 8l
31. ágúst. Starfið felst í almennri umönnun og e%irfylgd
skjólstæðinga innan og utan heimilisins, almennum
heimilisverkum, þrifum og ýmsum 8lfallandi verkefnum.

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

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga og Starfsmannafélags Suðurnesja.

Nánari upplýsingar um starfið vei8r Stefanía Jónsdó;r
deildarstjóri í síma 426 8014,
ne7ang: stefania@grindavik.is
Umsækjendur fylli út rafræna umsókn á heimasíðu Grinda-
víkurbæjar (www.grindavik.is/umsokn), í síðasta lagi
25. mars n.k.

- góða skipulagshæfileika, geta unnið sjálfstæ: og tekið
frumkvæði,
- góða hæfni í mannlegum samskiptum og síðast en ekki síst
reynslu og ánægju af því að vinna með börnum og unglingum.

Leiðbeinendur hafa umsjón með starfsemi leikjanámskeiðanna
í samráði við sviðssstjóra frístunda- og
menningarsviðs Grindavíkurbæjar.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands sveitar-
félaga og Verkalýðsfélags Grindavíkur.
Nánari upplýsingar um störfin vei8r Þorsteinn Gunnarsson
sviðsstjóri frístunda- og menningarsviðs Grindavíkurbæjar í
síma 420 1100, ne7ang: thorsteinng@grindavik.is
Umsækjendur fylli út rafræna umsókn á heimasíðu
Grindavíkurbæjar (www.grindavik.is/umsokn),
í síðasta lagi 25. mars n.k.




