
 

 
Frístunda- og menningarsvið Grindavíkurbæjar  

Menningarvika 
Grindavíkur er nú haldin í 
sjöunda sinn og er 
dagskráin að vanda 
fjölbreytt og skemmtileg 
þar sem vonandi finna 
allir eitthvað við sitt hæfi. 
Meðal þess sem búið er 
að bóka í Menningarviku 
er: Tónleikar Jóns 
Ólafssonar, Af fingrum 
fram með afmælis-
barninu Gunnari 
Þórðarsyni. Sameiginlegir 
tónleikar með listafólki frá 
Grindavík og vinabænum 
Piteå í Svíþjóð. 
Fjölmenningarhátíð í 
Salthúsinu og bóka-
safninu. Málverkasýning-
ar Helgu Kristjánsdóttur 
og Pálmars Guðmunds-
sonar. Ljósmyndasýning 
Tinnu Hallsdóttur. 
Myndasýningar, göngu-
ferðir o.fl á vegum Minja- 
og sögufélagsins. 
Glæsileg dagskrá í tilefni 
þess að konur fengu 
kosningarétt fyrir 100 
árum. Nýtt íþrótta-
mannvirki til sýnis. 
Tónleikar Dagbjarts 

Willardssonar. Þá má 
nefna léttmessu, 
pottaspjall bæjarfulltrúa, 
námskeið í að skapa 
tónlist í snjalltækjum, 
matreiðslunámskeið, 
Siggi stormur kemur í 
heimsókn, fréttaskot úr 
fortíðinni, árshátíð 
bæjarins, kútmagakvöld 
Lions, konukvöld, 
blústónleikar og margt 
fleira sem oft langt mál 
yrði að telja upp hér. 

Þá verða stofnanir í Iðu, 
þ.e. grunnskólinn, 
bókasafnið, tónlistar-
skólinn og Þruman með 
opið hús og dagskrá og 
þá kemur Lína 

langsokkur í heimsókn á 
yngsta stigið í 
grunnskólann og í 
leikskólana. Þá verður 
Safnahelgi á Suður-
nesjum hluti af 
dagskránni. 

Formleg setning 
hátíðarinnar verður í 
Grindavíkurkirkju 
laugardaginn 14. mars kl. 
17:00. Eftir setninguna er 
gestum boðið í 
safnaðarheimilið í 
fjölmenningarlegt 
veisluborð. Dagskráin í 
heild sinni verður kynnt í 
Járngerði og á heimasíðu 
bæjarins, grindavik.is á 
næstu dögum. 
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Fjölbreytt menningarvika 14.-22. mars F R A M U N D A N  

FRÍSTUNDIR & MENNING 

Millisafnalán á pólsku og öðrum tungumálum 

Bókasafnið fær nú lánaðar 
pólskar bækur mánaðar-
lega, hjá Bókasafni 
Reykjanesbæjar. 

Um er að ræða skáldsögur, 
barna- og unglingabækur 
og svo bækur fyrir yngstu 
börnin. Einnig er hægt að fá 

lánaðar margvíslegar 
fræðibækur – en þá þarf að 
biðja sérstaklega um þær. 
Það á líka við ef óskað er 
eftir ákveðnum titlum eða 
bókum eftir tiltekna 
rithöfunda. 

Við getum einnig fengið í 

millisafnaláni bækur á 
öðrum tungumálum, ef 
óskað er eftir því. 

Ársskírteinið kostar 
kr.1.800 og gildir á öll 
söfnin á Suðurnesjum, þ.e. 
5 fyrir 1! 

2. mars Fundur hjá Samsuð 

2. mars Fundur menningarfulltrúa á 

Suðurnesjum 

2. mars Fundur í Ungmennaráði 

4. mars Fundur í frístunda- og 

menningarnefnd 

5. mars Fundur í forvarnarteymi  

14.-22. mars Menningarvika 

14.-15. mars Safnahelgi á 

Suðurnesjum 

15. mars Nýtt íþróttamannvirki til 

sýnis kl. 13-15 

16. mars Fundur hjá Samsuð 

20. mars Árshátíð 

Grindavíkurbæjar 

27. mars Fundur stjórnenda á 

frístunda- og menningarsviði 

1. apríl Fundur í frístunda- og 

menningarnefnd 

1. apríl Fundur í Samsuð 

 

Fréttabréfið  
kemur út  

í upphafi hvers 
mánaðar 

 



  

Samfestingurinn, 
söngvakeppni 
félagsmiðstöðva, verður 
haldin í  Laugardalshöll 
13. og 14. mars nk. Alls 
fara 60 ungmenni frá 

60 ungmenni frá Þrumunni á Samfestinginn 
félagsmiðstöðinni Þrum-
unni ásamt starfsfólki 
Þrumunnar. Tónleikar/ball 
er á föstudagskvöldinu frá 
kl. 19-23 og Söngkeppnin 
á laugardeginum frá kl. 

13–16. Um 4000 
ungmenni mæta á 
Samfestinginn. Undan-
keppnin fyrir Suðurnesin 
og Kragann fór fram í 
Grindavík og tókst vel. 

Laugardagskvöldið 14. 
mars kl. 21:00 á Salthúsinu 
verður Fjölmenningarhátíð 
á Salthúsinu á vegum 
fjölmenningarráðs en þetta 
er hluti af Menningarviku. Í 
Grindavík búa um 3.000 
manns og þar af eru 
rúmlega 300 með erlent 
ríkisfang. Sá hópur hefur 
skipað fjölmenningarráð 
sem verður með 
fjölmenningarhátíð þar sem 
kynnt verða fjögur lönd 
sem eiga það sameiginlegt 
að talsverður fjöldi íbúa 
þeirra búa í Grindavík. 

Fjölmenningarhátíð og rithöfundakynning 

 Löndin sem kynnt verða 
eru Pólland, gamla 
Júgóslavía og Serbía, 
Tæland og Filippseyjar.  
Fulltrúar þessar landa 
kynna sögu þeirra, 
menningu og tónlist og í lok 
hverrar kynningar verða 
fyrirspurnir. Þessi kynning 
er ekki síður hugsuð fyrir 
Grindvíkinga, þarna fá þeir 
einstakt tækifæri til þess að 
kynnast menningu þessara 
þjóða. Allir velkomnir, 
enginn aðgangseyrir. 

Sunnudaginn 22. mars 

verður dagskrá á 
bókasafninu kl. 14:00 
Fjölmenningarráð 
Grindavíkur kynnir fjóra 
þekkta rithöfunda frá 
Póllandi, Serbíu, Tælandi 
og Filippseyjum. Jafnframt 
verður íslenska 
Nóbelsskáldið Halldór 
Laxness kynnt. Kynningin 
fer fram á íslensku og er 
hún bæði fyrir Grindvíkinga 
sem vilja kynnast 
rithöfundum frá framandi 
slóðum og íbúa 
Grindavíkur með erlent 
ríkisfang. 

Bæjarstjórn hefur 
samþykkt Íþróttastefnu 
Grindavíkur. Að henni 
standa Grindavíkurbær, 
UMFG, Golfklúbbur 
Grindavíkur og 
Hestamannafélagið 
Brimfaxi. 

Forsagan er sú að 
Mánudaginn 8. apríl 2013 
var haldinn opinn fundur 
um stefnumótum í 
íþróttamálum en þetta var 
samvinnuverkefni 
Grindavíkurbæjar, UMFG, 
Brimfaxa og Golfklúbbs 
Grindavíkur. Netspor 
leiddi fundinn og mætti 31. 
Farið var í hópavinnu og 

Ný íþróttastefna Grindavíkur 

 unnið eftir Air Opera 
aðferðarfræðinni þar sem 
safnað var miklum 
upplýsingum af gögnum 
sem byggði á hugmyndum 
þeirra sem sóttu fundinn. Í 
kjölfar fundarins lá vinnan 
niðri um tíma en frístunda- 
og menningarnefnd ákvað 
á fundi sínum 3. Septemb-
er 2014 að stofna stýrihóp 
til þess að vinna drög að 
stefnumótuninni upp úr 
gögnunum frá fundinum. 
Jafnframt var horft til 
stefnumótunar UMFG, ÍTR 
og ÍBR, ÍSÍ og fleiri félaga 
og leitað yrði eftir því að 
Grindavíkurbær, UMFG, 
GG og Hestamanna-

félagið Brimfaxi stæðu að 
henni í sameiningu. Í 
stýrihópnum sátu 
sviðsstjóri frístunda- og 
menningarsviðs, formaður 
frístunda- og 
menningarnefndar, einn 
nefndarmaður að auki og 
formaður UMFG. Drög að 
stefnumótuninni voru 
kynnt á fundum með 
stjórnum UMFG og 
Brimfaxa og með formanni 
GG. Þá fór stefnan í 
tvígang í umsagnarferli hjá 
fyrrnefndum aðilum áður 
en hún var að lokum 
samþykkt í bæjarstjórn. 
Verður hún kynnt í Járn-
gerði og á grindavik.is 

Undirbúningur fyrir 
Sjóarann síkáta 2015 er 
hafinn en bæjarhátíðin fer 
fram 5.-7. júní n.k. Búið 
er að ráða Ingó og Veð-
urguðina til að skemmta á 
Bryggjuballinu og Ingó 
sér jafnframt um brekku-
söng. Þá verður sú nýjung 
í ár að stórtónleikar verða 
á laugardagskvöldinu í 
íþróttahúsinu. Að þessu 
sinni mætir Skonrokk á 
svæðið með rokkveislu 
aldarinnar með Eyþór 
Inga, Magna, Pétur Jesú, 
Bigga Haralds o.fl. Þetta 
er klassískt gullaldarrokk 
sem allir sannir rokkunn-
endur verða að upplifa, 
aftur og aftur. Sendið 
tilkynningar um viðburði 
á Sjóaranum síkáta á: 
heimasidan@grindavik.is 
 
VISSIR ÞÚ? 
… að útlán jukust mikið á 
síðasta ári  á bókasafninu, 
með sameiningu 
almennings- bóka- og 
skólasafns. Útlán voru 
tæplega 23.500 yfir árið, 
eða 7,8 bækur á hvern 
íbúa – læsan sem ólæsan! 
 
 
 
 
 
 

FRÍSTUNDIR & MENNING Bls 2 

Útgefandi: Frístunda- og 
menningarsvið 
ÁBM: Þorsteinn Gunnarsson, 
sviðsstjóri. 
thorsteinng@grindavik.is.  
Sími 420 1100. 

Fleiri fréttir á 

www.grindavik.is 
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