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SJÓARINN SÍKÁTI 2017 Í GRINDAVÍK
sjoarinnsikati@grindavik.is
www.sjoarinnsikati.is
Snapchat: sjoarinnsikati. #sjoarinnsikati
Aðal hátíðarsvæði Sjóarans síkáta er á hafnarsvæðinu, fyrir neðan Kvikuna, Hafnar-
götu 12a, við Seljabót (frá Ægisgötu og að Fiskmarkaðinum) og á Kvíabryggju.
Hátíðarsvið Sjóarans síkáta er fyrir neðan Kvikuna.
Bílastæði eru m.a. við Hafnargötu, Seljabót og Ægisgötu. Grindvíkingar
eru hvattir til þess að ganga að hátíðarsvæðinu. 
Upplýsingamiðstöð ferðamanna og fyrir Sjóarann síkáta er í Kvikunni, sími 420 1190.

Handhæg símanúmer:
Neyðarnúmer 112.
Björgunarsveitin Þorbjörn, símar 897 6212 og 843 5555.
Sundlaug, sími 426 7555.
Kvikan (upplýsingamiðstöð), sími 420 1190.
Áhaldahús, sími 660 7323.
Athvarf unglinga, sími 696 9234.
Slysavarnardeildin Þórkatla, sími 860 8928.

Umsjónaraðili er Grindavíkurbær í samvinnu við Sjómanna- og vélstjórafélag 
Grindavíkur.
Björg Erlingsdóttir, sviðstjóri frístunda- og menningarsviðs, sími 420 1100.
Neyðarsími Sjóarans síkáta: 660 7322.
sjoarinnsikati@grindavik.is, www.sjoarinnsikati.is
Fulltrúi Sjómanna- og vélstjórafélags Grindavíkur: Steini Kjartans, sími 821 2504.

Hundahald bannað
Athygli er vakin á því að hundahald er bannað á hátíðarsvæðinu.

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

20 ára aldurstakmark á tjaldsvæðinu
• Athygli er vakin á því að 20 ára aldurstakmark er á tjaldsvæðinu á Sjóaranum 

síkáta en börn og unglingar eru að sjálfsögðu velkomnir í fylgd með foreldrum/
forráðamönnum sem gista á tjaldsvæðinu.

• Hart verður tekið á unglingadrykkju.
• Tjaldsvæðið verður vaktað af björgunarsveit að nóttu til.
Tjaldsvæðið er stórglæsilegt og er við Austurveg, sími 660 7323. tjaldsvaedi@
grindavik.is. Einnig á Facebook. Ekki er tekið við pöntunum. Nóg er af plássi því ef 
tjaldsvæðið fyllist er framlenging á tjaldsvæðinu norðan megin við Austurveg og er 
einnig hægt að tengja þar í rafmagn. Tjaldsvæðið er vaktað að nóttu til á Sjóaranum 
síkáta.

Leiktæki: Að þessu sinni verður ókeypis í öll leiktæki sem eru frá Sprell.is á hátíðar-
svæðinu, nema í fallturninn. Hins vegar kostar í gokart, vatnabolta, paintball og laz-
ertag.

Kvölddagskrá
Athygli er vakin á því að viðburðir sem eru á kvöldin (að undanskyldu Bryggjuball-
inu) eru ekki á vegum Sjóarans síkáta heldur þjónustuaðila sem veita sjálfir nánari 
upplýsingar. Viðburðina er hins vegar að finna í dagskrá Sjóarans síkáta enda hluti 
af glæsilegri Sjómannadagshelgi í Grindavík.

Lita- 
hverfa- 
skipting 
2017

Appelsínugula hverfið (bátar)
Liðsstjóri: Haukur Einarsson
haukur1972@gmail.com. Sími 862 7999. 
Austurvegur, Þórkötlustaðahverfi, Stamp-
hólsvegur, Hópsbraut, Vesturhóp, Austurhóp, 
Miðhóp, Suðurhóp ásamt verslunarmiðstöð-
inni (Víkurbraut 62).

Bláa hverfið (krabbar)
Liðsstjóri: Auglýst er eftir áhugasömum 
liðsstjóra fyrir bláa hverfið. Umsóknir má 
senda á bjorg@grindavik.is 
Túngata, Víkurbraut neðan pósthúss, Marar-
gata, Garðvegur, Mánagata, Verbraut, Ránar-
gata, Kirkjustígur, Mánasund, Vesturbraut, 
Mánagerði, Hellubraut, Dalbraut, Sunnu-
braut, Laut.

Græna hverfið (saltfiskur)
Liðsstjóri: Sólveig Ólafsdóttir
sollaola@simnet.is. Sími 698 8115. 
Heiðarhraun, Víkurbraut ofan pósthúss, 
Hvassahraun, Staðarvör, Staðarhraun, Norð-
urvör, Borgarhraun, Suðurvör, Arnarhraun, 
Fornavör, Skólabraut, Leynisbraut,
Ásabraut, Leynisbrún, Hraunbraut.

Rauða hverfið (fiskar)
Liðsstjóri: Auglýst er eftir áhugasömum 
liðsstjóra fyrir rauða hverfið. Umsóknir má 
senda á bjorg@grindavik.is 
Skipastígur, Árnastígur, Vigdísarvelli, Glæsi-
vellir, Ásvellir, Sólvellir, Blómsturvellir, Iða-
vellir, Höskuldarvellir, Hólavellir, Litluvellir, 
Selsvellir, Baðsvellir, Efstahraun, Gerðavellir.



3Sjóarinn síkáti 2017

www.sjoarinnsikati.is  |  snapchat: sjoarinnsikati

Grindvíkingar á öllum 
aldri gera sér glaðan dag
Sjóarinn síkáti, bæjarhátíð okkar Grindvík-
inga fer fram helgina 9.-11. júní. Sjómanna- 
og vélstjórafélag Grindavíkur heldur heldur 
uppá Sjómannadaginn með pompi og prakt 
og að vanda verður mikið um að vera þessa 
helgi, enda hefur Sjóarinn síkáti fest sig í sessi 
sem ein vinsælasta fjölskylduhátíð landsins. 
Dagskráin hefst  reyndar nokkrum dögum 
fyrr og boðið verður uppá fjölbreytta fyrir-
lestra sem tengjast sjómennsku og sjósókn á 
einn eða annan hátt. 

Sjóarinn síkáti er bæjarhátíð þar sem íbúar 
gera sér glaðan dag og sameinast undir litum 
sinna hverfa, mála bæinn sterkum litum og 
deila með gestum sínum því fjölbreytta 
mannlífi sem hér er að finna. 

Undirbúningur hefur staðið frá því í árs-
byrjun og er mikið lagt í hátíðina. Áhersla er 
lögð á grindvíska menningu og verða fulltrú-
ar heimamanna fyrirferðamiklir á Bryggju-
ballinu á föstudagskvöldinu, að lokinni lita-
skrúðgöngu. Barnadagskrá Sjóarans síkáta er 
vegleg og leiktæki, hoppukastalar og vatna-
boltar vekja iðulega kátínu. Á hátíðarsviðinu 
verða töframenn, boðið verður uppá stutt 
nám í töfraskóla, Sirkus Íslands, Bjarni töfra-

maður, Solla stirða og Siggi sæti, Skoppa og 
Skrítla og Bíbí og Björgvin heimsækja okkur. 
Auk þess verður fjölbreytt afþreying í boði,  
andlitsmálun, dorgveiðikeppni, skemmtisigl-
ing og paintball og lazertag auk krakkakeyrslu 
á mótorhjólum svo eitthvað sé nefnt. 

Á bryggjuballinu verður einvala hópur 
listamanna, Ingó Veðurguð sér um brekku-
söng af sinni alkunnu snilld, heimsmeistarinn 
í töfrabrögðum ætlar að sýna kúnstir sínar og 
áður en Veðurguðirnir slá botninn í kvöldið 
verður þéttur hópur heimamanna með dag-
skrá á sviðinu, en þar er valinn maður í hverju 
rúmi. Hverfin leggja sitt til að vanda og verð-
ur spennandi að sjá hvað þau bjóða uppá. Í 
íþróttahúsinu á laugardagskvöld verða Egill 
Birgis, Emmsjé Gauti og Síðan skein sól og 
stuðið verður eftir því. 

Dagskrá Sjómannadagsins verður fjöl-
breytt að vanda

Á sunnudag verður fiskasafn með ýmsum 
furðufiskum á bryggjunni en þetta er sam-
starfsverkefni sjávarútvegsfyrirtækjanna í 
Grindavík, Hafró, Sjóarans síkáta og Gunna 
kafara. Þeir sem skoðað hafa síðustu ár vita að 
á bryggjunni má sjá ýmsar furðuverur og 

misfagrir eru þeir íbúar hafsins en forvitni-
legir. 

Á sunnudag verður svo dagskrá á hátíðar-
sviðinu í tilefni Sjómannadagsins og í lok 
dagsins verður efnt til tónleika í íþróttahús-
inu. Þar mun hópur tónlistarfólks úr Grinda-
vík standa fyrir klassískri rokkhátíð. Fjöl-
margir flytjendur koma fram sem flestir búa 
í, hafa búið í eða tengjast Grindavík á ein-
hvern hátt auk góðra gesta. Tónlistarfólkið 
kemur úr ólíkum áttum en á það sameiginlegt 
að njóta þess að flytja frábæra tónlist.

Björgunarsveitin Þorbjörn kemur að 
skipulagningu og gæslu á hátíðinni með öfl-
ugum hætti að vanda og er í lykilhlutverki á 
hátíðinni. Hátíðin vex með hverju árinu og 
fjöldi gesta sækir Grindvíkinga heim og tekur 
þátt í gleði heimamanna. Sjómanna- og vél-
stjórafélag Grindavíkur tekur virkan þátt í 
skipulagningu hátíðarinnar og ber að þakka 
aðkomu þessara aðila um leið og Sjóarinn 
síkáti þakkar fyrirtækjum og einstaklingum 
sem leggja hönd á plóg.

Með saltblautri sjóarakveðju,
Sjóarinn síkáti

Við styðjum Sjóarann síkáta 2017

Sjómenn, til hamingju með sjómannadaginn!

ÍSLANDSBLEIKJA
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Sjóaranum lokað með 
risa rokktónleikum í 
íþróttamiðstöðinni
Grindvíkingar og fleiri góðir flytja 
framsækið rokk í íþróttamiðstöðinni.
Sunnudaginn 11. júní klukkan 17:00 verður 
blásið til rokkveislu í íþróttamiðstöðinni. Alls 
koma fram 20 flytjendur sem flestir búa í, 
hafa búið í eða tengjast Grindavík á einhvern 
hátt, en einnig verða tveir erlendir gestir með-
al flytjenda, gítar- og fiðluleikari. Þetta fólk 
kemur úr ólíkum áttum en á það sameiginlegt 
að njóta þess að flytja frábæra tónlist. Hópur-
inn ætlar að flytja framsækið rokk (e. 
Progressive Rock), sem átti sitt blómaskeið á 
áttunda áratugnum. Flutt verða lög eftir 
hljómsveitir á borð við Pink Floyd, Kansas, 
Yes og Queen, í bland við nýrra efni. 

Lögin eru fjölbreytt og hópur flytjenda eft-
ir því. Tónlistin er oft á tíðum krefjandi og 
óvenjuleg, en lögin eru valin með því mark-
miði að hver sá sem áhuga hefur á tónlist geti 
haft gaman að. Flutt verða lög sem margir 
þekkja í bland við nokkrar „faldar perlur". 

Miðaverð er 2.000kr.
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Sjómannahelgin er stærsta verkefni 
Slysavarnadeildarinnar Þórkötlu
Slysavarnadeildin Þórkatla er órjúfanlegur 
hluti af hópnum sem kemur að því að gera 
Sjóarann Síkáta að þeirri hátíð sem hún hefur 
verið síðastliðin 20 ár. Stjórnarkonur Þór-
kötlu hafa veg og vanda af skipulaginu og við 
spurðum þær tvær sem lengst hafa setið í nú-
verandi stjórn nánar um fyrirkomulagið og 
undirbúning.

„Við erum búnar að gera þetta svo lengi að 
þetta er bara eins og vel smurð vél sem fer 
fulla ferð áfram um leið og við byrjum,“ segja 
þær Guðrún Kristín Einarsdóttir formaður 
og Ragna Gestsdóttir ritari, sem skipa núver-
andi stjórn ásamt Þórunni Ólafsdóttur gjald-
kera, Emmu Geirsdóttur varaformanni og 
Eydísi Ármannsdóttur, Margréti Sigurveigu 
Jónsdóttur og Valdísi Helgu Lárusdóttur 
meðstjórnendum. 

Þórkatla sér um sölu á ýmsum veitingum, 
sælgæti, candyflos, blöðrum og fleira á há-
tíðarsvæðinu sjálfu, en fyrir nokkrum árum 
fékk deildin sölugám gefins, sem breytt var 
fyrir deildina. „Hún Elín Pálfríður Alex-
anders  dóttir sem er ein af stofnfélögum Þór-
kötlu og heiðursfélagi hennar í dag var svo 
frábær að gefa okkur gáminn og stjórnarkon-
ur voru einróma sammála um að nefna hann 
Ellubúð henni til heiðurs,“ segir Ragna.

Sjómannahelgarnefnd  
aðstoðar við skipulagið
„Við skipum árlega nefnd sem sér um 
skipulagið ásamt stjórninni,“ segir Gunna 
Stína. „Við stjórnarkonur skiptum á milli 
okkar verkum um hvað þarf að panta og 
kaupa, nefndin sér um að hringja í félagskon-
ur og raða þeim á vaktir sjálfa helgina og allar 
virkar konur í félaginu koma og vinna í 
nokkra klukkutíma, enda vinna margar 
hendur létt verk og þegar allar vinna þá hafa 
allar félagskonur jafnframt tækifæri til að 
njóta helgarinnar með fjölskyldu og vinum.“

„Við höfum verið „frekar“ og ekki hleypt 
utanaðkomandi aðilum með sölu veitinga inn 
á hátíðarsvæðið, enda fer ágóðinn af sölunni 
hjá okkur í að styðja við björgunarsveitina 
okkar og slysavarnir í bænum, ekki til einka-
aðila sem eru ekki með starfsemi hér í bæn-
um,“ segir Ragna. 

Þórkatla orðin 40 ára 
Þórkatla átti stórafmæli 12. janúar síðast-
liðinn, þegar hún varð 40 ára. Þórkatla styður 
við starf björgunarsveitarinnar Þorbjarnar 
bæði með fjáröflunum og vinnu og einnig við 
slysavarnir í bænum. „Fólk má endilega koma 
ábendingum um það sem betur má fara með 

tilliti til slysavarna til okkar, annaðhvort með 
því að hringja eða senda okkur tölvupóst, við 
höfum einnig fjármagnað hjálpartæki eins og 
til dæmis fyrir sundlaugina,“ segir Gunna 
Stína. Þær hvetja nýjar konur í bænum til að 
kynna sér deildina og ganga í hana hafi þær 
áhuga. „Það er bæði gaman og gefandi að gefa 
af sér í samfélaginu okkar í Grindavík og svo 
er líka alltaf skemmtilegt að kynnast öðrum, 
bæði konum í deildinni og félögum Lands-
bjargar í öðrum deildum,“ segir Ragna, en 
stjórnin er einmitt nýlega komin heim frá Ak-
ureyri þar sem hún sat landsþing Lands-
bjargar sem haldið er annað hvert ár, en það 
sóttu um 600 félagsmenn. „Öllum félagskon-
um Þórkötlu býðst að fara með á landsþing, 
síðan eru kvennaþing árin á móti, við förum 
helgarferð í Þórsmörk annað hvert ár, höld-
um aðalfund, haustfund og fleira,“ segir 
Ragna. „Einnig koma einstaka sinnum upp 

viðburðir þar sem mikið reynir á starf og 
samheldni félaga Landsbjargar, eins og til 
dæmis við leitina að Birnu í byrjun árs, en þá 
komu fleiri hundruð leitarmenn til okkar í 
björgunarsveitahúsið í mat,“ segir Gunna 
Stína. Þær hvetja alla sem vilja styrkja við 
starfið um að kíkja við í Ellubúð um sjó-
mannahelgina og óska bæjarbúum og gestum 
þeirra góðrar skemmtunar á Sjóaranum 
síkáta.

Gunna Stína, Ragna og Anna Magnúsdóttir sem hefur verið virk félagskona til margra ára.

Eldri stjórn bregður á leik í skemmtiferð í 
Reykjavík. 

Stjórnin 2017-2018: Gunna Stína, Eydís, 
Veiga og Ragna. Þórunn, Emma og Valdís.

Björgunarsveitarhúsið var miðstöð leitar-
manna við leitina að Birnu.
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Mánudagur 5. júní
06:00-21:00 Opnunartími Sundlaugar Grindavíkur

10:00-22:00 ÚTVARP ÞRUMAN Félagsmiðstöðin Þruman stendur 
fyrir útvarpsútsendingum dagana fyrir Sjóarann 
Síkáta, 5.-9. júní frá kl. 10:00-22:00

Hver þáttur er 1 klukkustund. Allir sem eru 16 ára og 
eldri geta sótt um að vera með útvarpsþátt. Ef þú hef-
ur áhuga á að vera með útvarpsþátt þá skaltu senda 
hugmynd/handrit að þætti á johannao@grindavik.is 
eða setna@grindavik.is. Auglýsendur sem vilja nýta 
sér tækifærið senda óskir á sömu netföng.

20:00 Kvikan fyrirlestur - Sigurðar A. Kristmundsson hafnar-
stjóri fjallar um sögu hafnarinnar í Grindavík, hafnar-
gerð, breytingar í áranna rás og framtíðar hugmyndir.

 

Þriðjudagur 6. júní
06:00-21:00 Opnunartími Sundlaugar Grindavíkur

10:00-22:00 ÚTVARP ÞRUMAN Félagsmiðstöðin Þruman stendur 
fyrir útvarpsútsendingum dagana fyrir Sjóarann 
Síkáta, 5.-9. júní frá kl. 10:00-22:00

Hver þáttur er 1 klukkustund. Allir sem eru 16 ára og 
eldri geta sótt um að vera með útvarpsþátt. Ef þú hef-
ur áhuga á að vera með útvarpsþátt þá skaltu senda 
hugmynd/handrit að þætti á johannao@grindavik.is 
eða setna@grindavik.is. Auglýsendur sem vilja nýta 
sér tækifærið senda óskir á sömu netföng.

20:00

Kvikan fyrirlestur - Gunnar Tómasson fjallar um Björg-
unarsveitina, verkefni hennar og breytingar á tækja-
kosti í gegnum árin.

Miðvikudagur 7. júní
06:00-21:00 Opnunartími Sundlaugar Grindavíkur

10:00-22:00 ÚTVARP ÞRUMAN Félagsmiðstöðin Þruman stendur 
fyrir útvarpsútsendingum dagana fyrir Sjóarann 
Síkáta, 5.-9. júní frá kl. 10:00-22:00

Hver þáttur er 1 klukkustund. Allir sem eru 16 ára og 
eldri geta sótt um að vera með útvarpsþátt. Ef þú hef-
ur áhuga á að vera með útvarpsþátt þá skaltu senda 
hugmynd/handrit að þætti á johannao@grindavik.is 
eða setna@grindavik.is. Auglýsendur sem vilja nýta 
sér tækifærið senda óskir á sömu netföng.

18:00 Kvenfélagskonur ganga Ingibjargarstíginn. Lagt verð-
ur af stað frá skiltinu sem stendur við Grindavíkurveg. 
Blóm gróðursett við minnismerki Ingibjargar Jóns-
dóttur og boðið verður upp á kaffi og bakkelsi. Allir 
velkomnir ungir sem aldnir

20:00 BROTIÐ sýnd í 
Kvennó. Kvik-
myndin BROTIÐ er 
h e i m i l d a m y n d 
þar sem fjallað er 
um mannskaða 
veður sem gekk 
yfir Ísland 9. apríl 
1963. BROTIÐ 
verður þátttak-
andi í næstu kvik-
myndahátíð í 
Cannes í Frakk-
landi.  

Minja- og sögufé-
lagið stendur fyrir dagskrá í vikunni fyrir sjómanna-
daginn í samstarfi við Kvikuna, auðlinda- og menn-
ingarhús Grindavíkur, þar sem sjónum er beint að 
samlífi manns og sjávar. Opið hús verður hjá Minja- 
og sögufélaginu að mynd lokinni og gestum boðið 
uppá kaffi. Myndin verður einnig sýnd í Víðihlíð 
þriðjudaginn 13. júní kl. 14:00.

20:00-22:00 Minja- og sögufélagið býður til gestum og gangandi í 
heimsókn í Kvennó, heitt kaffi á könnunni

 

Fimmtudagur 8. júní
06:00-21:00 Opnunartími Sundlaugar Grindavíkur

10:00-17:00 Kvikan SAMFÉLAGIÐ OKKAR, ný sýning á efri hæð 
Kvikunnar þar sem gamlar ljósmyndir segja frá at-
vinnuháttum og mannlífinu í Grindavík.

10:00-22:00 ÚTVARP ÞRUMAN Félagsmiðstöðin Þruman stendur 
fyrir útvarpsútsendingum dagana fyrir Sjóarann 
Síkáta, 5.-9. júní frá kl. 10:00-22:00 

Hver þáttur er 1 klukkustund. Allir sem eru 16 ára og 
eldri geta sótt um að vera með útvarpsþátt. Ef þú hef-
ur áhuga á að vera með útvarpsþátt þá skaltu senda 
hugmynd/handrit að þætti á johannao@grindavik.is 
eða setna@grindavik.is. Auglýsendur sem vilja nýta 
sér tækifærið senda óskir á sömu netföng.

Eftir hádegi í Verslunarmiðstöð – kökubasar hjá stelp-
unum í 7. og 8. flokki kvenna í körfu. Fjáröflun fyrir 
æfingaferð

17:15 Körfuboltamót hverfanna á körfuboltavellinum við 
Hópsskóla. 5 í liði, alltaf 2 konur eða 2 karlar inn á vell-
inum í einu. Umsjón: Jóhann Árni Ólafsson, leikmaður 
meistaraflokks karfa og yfirþjálfari yngri flokka.

17:00 Kvikan Sýningaropnun KYNJAVERUR. Guðmundur 
Garðarsson skapar áhugaverðar kynjaverur úr rekavið 
og þessar verur heimsækja Grindvíkinga og hafa 
komið sér vel fyrir á efri hæð Kvikunnar. 

20:00 Kvikan kynning Eyþórs Eðvarðssonar á verkefninu 
Strandminjar í hættu sem unnið er í samvinnu Grinda-
víkurbæjar, Minja- og Sögufélagsins og Eyþórs og fé-
laga hans.  

Dagskrá Sjóarans síkáta 2017
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21:00

Pétur Jóhann Óheflaður í Gjánni. Pétur flytur glænýtt 
efni í bland við það besta frá Ziggfössssss síðustu ár. 
Húsið opnar kl. 20:00. Forsala á skrifstofu UMFG í 
Gjánni milli kl. 14:00 og 17:00

22:00

Föstudagslögin á Fish House – Bar & Grill. Forsala á 
staðnum. Miðaverð 2.500 í forsölu en 2.900 við hurð. 

22:00 Papa‘s Restaurant. Grindvískt trúbadorakvöld.

 

Föstudagur 9. júní
06:00-21:00 Opnunartími Sundlaugar Grindavíkur

10:00-24:00 Kvikan SAMFÉLAGIÐ OKKAR, ný sýning á efri hæð 
Kvikunnar þar sem gamlar ljósmyndir segja frá at-
vinnuháttum og mannlífinu í Grindavík.

10:00-24:00

Kvikan KYNJAVERUR Guðmundar Garðarssonar heim-
sækja Grindvíkinga og bíða gesta á efri hæð Kvik_
unnar. 

13:00-17:00 Í Kvikunni verður til sölu kaffi, heitt kakó og vöfflur 
sem 7. og 8. flokkur kvenna í körfubolta sjá um. Þær 
eru að safna fyrir æfingaferð.

13:00-22:00 „Paintball“ og „Lasertag“ á Landsbankatúninu. Að-
gangseyrir

18:00

Götugrill um allan bæ. Grindavíkurbæ hefur verið 
skipt upp í fjögur hverfi þar sem hvert þeirra hefur 
sinn lit og sitt þema. Bæjarbúar eru hvattir til þess að 
skreyta göturnar sínar í sínum litum og slá saman í 
götugrill sem liðsstjórar hverfanna sjá um að skipa.

10:00-22:00 ÚTVARP ÞRUMAN Félagsmiðstöðin Þruman stendur 
fyrir útvarpsútsendingum dagana fyrir Sjóarann 
Síkáta, 5.-9. júní frá kl. 10:00-22:00

Hver þáttur er 1 klukkustund. Allir sem eru 16 ára og 
eldri geta sótt um að vera með útvarpsþátt. Ef þú hef-
ur áhuga á að vera með útvarpsþátt þá skaltu senda 
hugmynd/handrit að þætti á johannao@grindavik.is 
eða setna@grindavik.is. Auglýsendur sem vilja nýta 
sér tækifærið senda óskir á sömu netföng.

20:00

Litaskrúðganga úr hverfunum fjórum að hátíðar-
svæðinu við Hafnargötu. Mæting í gönguna ekki 
seinna er 19:45. Gangan leggur af stað kl. 20:00.

Kvölddagskrá: Bryggjuball á hátíðarsvæðinu við Kvik-
una. 

Slysavarnarfélagið Þórkatla: Í sölugámum á hátíðar-
svæði verður candy-flos, blöðrur og ýmislegt góðgæti 
til sölu. 

Leiktæki á hátíðarsvæðinu.

Dagskrá á hátíðarsviði á Bryggjuballi: 

•  Ingó Veðurguð með brekkusöng þar sem allir taka 
undir

•  Heimsmeistarinn í töfrabrögðum Shin Lim

•  Trúbadorar úr hverju hverfi taka lagið

•  Grindvíkingar sameinast í söng – hæfileikafólk úr 
heimabyggð heldur uppi stuðinu

•  Hljómsveitin Veðurguðirnir heldur uppi stuðinu fram 
að miðnætti 

•  Kynnir er Margrét Pálsdóttir

22:00 Papa‘s Restaurant: Dúettinn DúBilló spilar.

22:00 Bryggjan: Opið svið
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22:00 Fish House – Bar & Grill: DJ FúZi mætir og breytir 
staðnum í nötrandi vígvöll.

 

Laugardagur 10. júní
10:00-19:00 Opnunartími Sundlaugar Grindavíkur

10:00-17:00 Kvikan SAMFÉLAGIÐ OKKAR, ný sýning á efri hæð 
Kvikunnar þar sem gamlar ljósmyndir segja frá at-
vinnuháttum og mannlífinu í Grindavík.

10:00-17:00 Kvikan KYNJAVERUR Guðmundar Garðarssonar heim-
sækja Grindvíkinga og bíða gesta á efri hæð Kvikunn-
ar. 

11:00

Töfraskóli Einars Mikaels og heimsmeistarinn í töfra-
brögðum Shin Lim tekur þátt. Töfraskólinn er til húsa 
í Grunnskóla Grindavíkur, í Iðunni við Ásabraut. Þátt-
tökugjald er 1.000 kr. 

11:00 Kvikan – kynning á Bók um fiskveiðistjórnun eftir Óla 
Samró í þýðingu Hjartar Gíslasonar. Höfundur og þýð-
andi mæta í Kvikuna og kynna bókina.

12:00

Skemmtisigling fyrir alla fjölskylduna. Farið um borð 
fyrir framan hafnarvogina. Vinsamlegast mætið tím-
anlega 

12:30 Bylgjan í beinni frá Sjóaranum síkáta með aðsetur í 
Kvikunni

13:00-18:00

Leiktæki frá Sprell á hafnarsvæðinu fyrir krakka á öll-
um aldri 

13:00-16:00 Andlitsmálun við Kvikuna. Ókeypis fyrir öll börn.

13:00-17:00 Slysavarnardeildin Þórkatla: í sölugámi á hátíðarsvæði 
verður candy-flos, blöðrur og ýmislegt góðgæti til 
sölu. 

13:00-17:00 Í Kvikunni verður til sölu kaffi, heitt kakó og vöfflur 
sem 7. og 8. flokkur kvenna í körfubolta sjá um. Þær 
eru að safna fyrir æfingaferð.

13:00-17:00 Skemmtidagskrá á hátíðarsviði

•  Sterkasti maður í heimi. Stærsta keppnin til þessa. 
Keppt í 4 greinum báða dagana. Fyrsta og síðasta 
grein dagsins verða við hátíðarsviðið, hinar við 
löndunarkantinn eða á götunni. Mylluganga, 
drumablyfta, uxaganga og trukkadráttur.

•  Bjarni töframaður

•  Solla stirða og Siggi sæti

•  Bíbí & Björgvin syngja töfrandi lög ævintýranna 

•  Sirkus Íslands 

•  Diskótekið DÍSA

13:00-22:00 „Paintball“ og „Lasertag“ á Landsbankatúninu. Að-
gangseyrir

14:00-18:00 Strandblakmót í ungmennagarðinum. Unglingar 
fæddir 2002-2004 keppa frá kl. 14.00-16.00. Unglingar 
fæddir 2001 og seinna keppa frá kl. 16.00-18.00.

14:00 Salthúsið. Íslandsmeistaramót í Kasínu. Keppt verður 
eftir afar skemmtilegu sniði sem útskýrt er á keppnis-
stað og almennar kasínureglur verða við lýði en þó 
útskýrðar af verndurum mótsins. Vegleg verðlaun í 
boði. Skráning á staðnum.
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14:00 Hópkeyrsla bifhjóla frá Bláa Lóninu, ekið inn í bæinn 
niður Víkurbraut, Ránargötu og inn á Seljabót í gegn-
um hátíðarsvæði niður Ægisgötu og stoppað við 
VIRKIÐ klúbbhús Grindjána, hjólum raðað upp til sýn-
is. Grindjánar bifhjólaklúbbur ásamt öðrum klúbbum 
stendur fyrir dagskránni.

14:30

Kappróður í höfninni. Land- og sjósveitir karla og 
kvenna keppa. Lið frá hverju hverfi taka þátt. Allar 
sveitir sem vinna fá pizzuveislu á Papas. Skráning á 
svg@svg.is og í síma 426 8400 

15:30 (eða 
strax á eftir 
kappróðri)

Sjópulsan á ferð um höfnina. Tvenns konar ferðir; Ferð 
ofurhugans 13 ára og eldri – Ferð með yngri um höfn-
ina. (Er háð veðri.)

16:00-17:00 Grindjánar bifhjólaklúbbur við Fiskmarkaðinn. 
Ókeypis krakkakeyrsla. Börn fá að sitja aftan á bifhjól-
um og fara hring. Mömmur fá að fara rúnt á eftir.

22:00

Fish House – Bar & Grill. Tónleikar með KK bandinu. 
Tónleikarnir byrja kl. 22:00. Frítt inn í boði Fish house 
og Víking. 

23:30 Salthúsið. Hljómsveitin Dalton heldur uppi fjörinu frá 
kl: 11:30 og fram á nótt. Miðaverð 3.000 kr.

23:30

Íþróttahúsið. Hið árlega Sjómannadagsball 
Körfuknattleiksdeildar UMFG. Húsið opnar kl. 23.30 
og DJ Egill Birgis byrjar að þeyta skífum um miðnætti. 
Síðan Skein Sól með Helga Björns í broddi fylkingar 
byrjar að spila kl. 00:30. Emmsjé Gauti stígur á svið um 
02:00 leytið og svo mun Dj Egill Birgis taka við af hon-
um og spila fram á morgun. Miðaverð er 2.500 kr. í 
forsölu hjá Lindu í Palóma og 3.000 kr. við hurð. 

Sunnudagur 11. júní
08:00 Fánar dregnir að húni og bæjarbúar hvattir til að 

flagga

10:00-12:00

Hjólareiðamót Sjóarinn síkáti unglina criterium: 
Keppnin fer fram á lokaðri braut á hátíðarsvæðinu. 
Keppt í fjórum flokkum, 7-9 ára, 10-12 ára, 13-15 ára 
og 16-18 ára. Keppnisgjald er 1.500 kr. Skráning á 
www.hri.is/keppni/226 

10:00-19:00 Opnunartími Sundlaugar Grindavíkur

10:00-17:00 Kvikan KYNJAVERUR Guðmundar Garðarssonar heim-
sækja Grindvíkinga og bíða gesta á efri hæð Kvikunn-
ar. 

10:00-17:00 Kvikan SAMFÉLAGIÐ OKKAR, ný sýning á efri hæð 
Kvikunnar þar sem gamlar ljósmyndir segja frá at-
vinnuháttum og mannlífinu í Grindavík.

13:00-17:00 Í Kvikunni verður til sölu kaffi, heitt kakó og vöfflur 
sem 7. og 8. flokkur kvenna í körfubolta sjá um. Þær 
eru að safna fyrir æfingaferð.

13:00-18:00 Leiktæki frá Sprell á hafnarsvæðinu fyrir krakka á öll-
um aldri

13:00 Sjómannadagsmessa í Grindavíkurkirkju

Ræðumaður verður Kristján Ásgeirsson sjómaður. 
Ritningarlestra lesa Rakel Lind Hrafnsdóttir og Arnar 
Már Frímannsson. Katrín Júlía Arnarsdóttir verður 
kransaberi og ber kransinn niður að minnisvarðanum 
Von. Karlakór Keflavíkur leiðir sönginn og sr. Elínborg 
Gísladóttir þjónar fyrir altari. Organisti Bjartur Logi 
Guðnason. 

14:00 Hátíðahöld við Kvikuna í tilefni Sjómannadagsins

Ávarp flytur Guðni Th. Jóhannesson, forseti Íslands. 
Kynnir: Fannar Jónasson, bæjarstjóri. Heiðursviður-
kenningar og verðlaunaafhending fyrir kappróður. 
Vox Felix kórinn syngur nokkur lög 
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13:00-16:00 Andlitsmálun við Kvikuna. Ókeypis fyrir öll börn.

13:00-18:00

Fiskasafn bryggjukantinum. Sjóarinn síkáti í sam-
vinnu við Hafrannsóknarstofnun í Grindavík og sjáv-
arútvegsfyrirtæki setja upp fiskabúr af ýmsum stærð-
um þar sem verður að finna marga af þeim helstu 
nytjafiskum sem veiðast við Ísland. Á staðnum verða 
meðal annars snertibúr með kröbbum, krossfiskum 
og ígulkerjum sem spennandi er fyrir börnin að skoða 
og handfjatla. Einnig verða furðufiskar sem veiðst 
hafa á grindvískum bátum til sýnis í fiskikörum. 

13:00-22:00 „Paintball“ og „Lasertag“ á Landsbankatúninu. Að-
gangseyrir

13:00-17:00 Skemmtidagskrá á hátíðarsviði

•  Sterkasti maður í heimi. Stærsta keppnin til þessa. 
Keppt í 4 greinum báða dagana. Fyrsta og síðasta 
grein dagsins verða við hátíðarsviðið, hinar við 
löndunarkantinn eða á götunni. Mylluganga, 
drumablyfta, uxaganga og trukkadráttur.

•  Bjarni töframaður

•  Skoppa og Skrítla

•  Íþróttaálfurinn, Solla stirða og Halla hrekkjusvín

•  Sirkus Íslands

14:15-15:00 Víðihlíð – söngskemmtun fyrir eldri borgara

Karlakór Keflavíkur syngur nokkur lög. Raggi Bjarna 
og Þorgeir Ástvaldsson fylgja svo í kjölfarið.

15:00

Flekahlaup – koddaslagur – kararóður. Pizzaverðlaun 
í boði. Skráning á staðnum.

15:00-17:00 Hestateyming við Kvikuna. Börnum gefst tækifæri á 
að fara á hestbak.

16:00-17:00 Grindjánar bifhjólaklúbbur við Fiskmarkaðinn. 
Ókeypis krakkakeyrsla. Börn fá að sitja aftan á bifhjól-
um og fara hring. Mömmum fá að fara rúnt á eftir.

17:00

Rokktónleikar í íþróttahúsinu. Grindvíkingar og gestir 
á frábærum rokktónleikum. Aðgangseyrir er 2.000 kr. 

20:00 Sjómannastofan Vör – Hátíðarkvöldverður Sjómanna- 
og vélstjórafélags Grindavíkur. Borðapantanir í síma 
426-8570 meðan húsrúm leyfir. Guðni Ágústsson og 
Jóhannes eftirherma sjá um veislustjórn og skemmt-
un. Jón á Sjómannastofunni sér um matinn af sinni 
alkunnu snilld

Kvikan opin alla daga
Kvikan, auðlinda- og menningahús Grindavíkur, hefur nú verið 
opin Grindvíkingum og gestum á ný í nokkrar vikur og er líf 
óðum að færast yfir okkar góða hús. Arngrímur Vídalín hefur 
staðið vaktina í vor og mun gera það áfram í sumar flesta daga. 
Hann setti niður fyrir okkur nokkur orð um dagskrá Kvikunnar á 
Sjóaranum síkáta:

Kvikan er opin gestum og gangandi og margt spennandi að ger-
ast. Í byrjun júní verður ný sýning opnuð á efri hæð hússins sem 
tengir mannlíf og menningu saman við sjósókn Grindvíkinga og 
störf kvenna í burðarstarfsemi á við fiskvinnslu. Þannig verður 
varpað ljósi á menningarsögu Grindavíkur með fjölbreyttu úrvali 
ljósmynda sem kallast á við þær sýningar sem fyrir eru í húsinu, 
um náttúruöflin í Reykjanesjarðvangi, um samlífi Grindvíkinga 
við þorskinn og saltfiskvinnsluna, og um Guðberg Bergsson, sem 
með verkum sínum hefur fært heiminn til Grindavíkur og Grinda-
vík til heimsins.

Kvikan er menningarhús Grindvíkinga, stolt bæjarins og and-
litið sem mætir gestkomendum, og með nýrri sýningu viljum við 
leggja ríkari áherslu á þessa ríku sögu og það líf sem hér hefur 
byggst upp við opið haf.

Kvikan tekur sem fyrr þátt í dagskrá Sjóarans. Á mánudeginum 
talar Sigurður A. Kristmundsson um höfnina í fortíð og framtíð. 
Á þriðjudeginum fræðir Gunnar Tómasson okkur um björgunar-
sveitina Þorbjörn, um björgunarafrek hennar og þær áskoranir 
sem hennar bíða. Á miðvikudeginum verður sýnd í Kvennó heim-
ildarmyndin Brotið eftir Hauk Sigvaldason en þar er sögð átakan-
leg sama um það þegar Valur EA 110 fórst undan Eyjafirði árið 
1963. Loks á fimmtudaginn segir Eyþór Eðvarðsson okkur frá 
verkefninu Strandminjar í nágrenni Grindavíkur, frá Ísólfsskála 
að Stað. Fyrirlestrarnir og sýning myndarinnar hefjast kl. 20:00

Að sjálfsögðu verður einnig opið alla helgina fyrir gesti og 
gangandi, þar sem Guðmundur Garðarsson listamaður verður 
með sýningu á rekaviðarstyttum á efri og neðri hæð hússins og 
kaffiveitingar verða til sölu. 

Á Sjóaranum síkáta er ókeypis fyrir alla á safnið. Verið velkom-
in í Kvikuna!



Skráning er hafin fyrir kappróðurinn 
á sjómannadaginn 

Hvetjum við sem flesta að taka þátt í keppninni 
er hefst laugardaginn 10. júní kl. 14:30.

Vegleg verðlaun 
er fyrir fyrstu sætin, 
pizzuveisla fyrir 7 
ásamt drykkjum.

Einnig verða veitt verðlaun, 
pizzuveisla fyrir tvo á Papas 

fyrir 1. sætið, keppt í 
stráka og stelpnaflokki:

Sjómannadagurinn 2017

KODDASLAGUR 

FLEKAHLAUP 

KARARÓÐUR

Skráning í síma 426 8400 - Netfang: svg@svg.is

Tökum þátt og höfum gaman

st
ap

ap
re

nt
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Aðalbraut - Víkurbraut 31

Föstudagur: Bragðgóður skyndibiti, frábær 
ís og full búð af sælgæti! Opið til 01:00.  
Kíktu við!
Laugardagur: Bragðgóður skyndibiti, frá-
bær ís og full búð af sælgæti! Nætursala alla 
nóttina - engin aukaálagning. Kíktu við!

Blómakot – Hafnargötu 7B

Fimmtudagur 8. júní opið 12-18: 20% af-
sláttur af öllum hreindýrum
Föstudagur 9. júní opið 12-18: 15 % af-
sláttur af luktum og kertum. Tombóla.
Laugardagur 10. júní opið 13-18: 15% af-
sláttur af blómavösum. Tombóla.
Sunnudagur 11. júní opið 13-17: Hátíðar-
stemming í KOTINU.

Bryggjan – Miðgarði 2

Bryggjan opnar kl. 07:00 alla morgna og 
allan daginn er verið að matreiða ljúffengar 
súpur, baka kökur og brauð og auðvitað 
hella uppá kaffi, en það eru margar tegund-
ir úr Espressovélinni. Latte, Cappuchino, 
Swiss Mokka, súkkulaði, Espresso og fleiri 
og fleiri. Opið til 23:00 öll kvöld.
Föstudagur: Opið svið kl. 22:00
Laugardagskvöld: Guðmundur Hermanns-
son, Mummi Hermanns, spilar frá 22:00

ISSI – Fish & Chips

Fish & Chips alla helgina ásamt fleira góð-
gæti! Erum beint fyrir neðan Kvikuna.

Fish house – Bar & grill Hafnargötu 6

Fish house – Bar & grill fagnar eins árs af-
mæli um sjómannadagshelgina. Fish & 
chips á 1.600 kr alla helgina.
Fimmtudagur 8. júní: Tónleikar - Föstu-
dagslögin kl. 22:00. Forsala miða á staðnum 
frá 25. maí.
Föstudagur 9. júní: DJ FúZi mætir og breyt-
ir staðnum í nötrandi vígvöll. Frítt inn
Laugardagur 10. júní: Tónleikar með KK 
bandinu. Tónleikarnir byrja kl. 22:00. Frítt 
inn í boði Fish house og Víking.

Hjá höllu – Víkurbraut 62

Opið til 17:00 föstudag, laugardag og 
sunnudag.
Okkar vinsæli matseðill. Auk þess að nóg 
verður til af kökum, brauði og ýmsum 
heilsudrykkjum.

Papas Restaurant – Hafnargötu 7a

Eldhúsið opið frá hádegi alla daga og fram á 
nótt
Fimmtudagur: Trúbadorakvöld
Föstudagur: Dúettinn Dúbilló heldur uppi 
stuðinu

Salthúsið – Stamphólsvegi 2

Eldhúsið opið alla helgina frá kl.12:00- 
22:00
Dansleikur á Salthúsinu laugardaginn 10. 
júní. Hljómsveitin Dalton heldur uppi fjör-
inu frá kl: 11:30 og fram á nótt. Miðaverð 
3.000 kr.

Sjómannastofan Vör

Föstudagur: Okkar vinsæla hádegishlað-
borð
Laugardagur: Grillið opið í hádeginu.
Sunnudagur: Hátíðarkvöldverður Sjó-
manna- og vélstjórafélagsins. Borðapantan-
ir í síma 426-8570 meðan húsrúm leyfir. 
Guðni Ágústsson og Jóhannes eftirherma 
sjá um veislustjórn og skemmtun.

Skeifan - Víkurbraut 62

Föstudagur: Nætursala, opið alla nóttina
Laugardagur: Nætursala, opið alla nóttina

Vigt – Hafnargata 11 

Opnunartímar um helgina:
Föstudagur: 13-15
Laugardagur: 12-16

hjá

höllu

VIGT

Dagskrá verslunar og þjónustu

Papas Restaurant
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Sílfell
Grindavík

Jón og 
Margeir

Víkurhraun

GG Sigurðsson

Við styðjum Sjóarann síkáta 2017



Ýmis skemmtiatriði, leiktæki og sýningar fyrir börnin. 
Tónleikar,  listviðburðir, leiktæki og uppákomur alla helgina.

Lifandi fiskar, furðufiskar og krabbar í sullubúrum fyrir alla  krakka. 
Golfmót, knattspyrnumót, körfuboltamót, pílukastmót o.fl.
Undanriðill í kraftakeppninni Sterkasti maður í heimi.

Sjá dagskrá og allar nánari 
upplýsingar á 
www.sjoarinnsikati.is

Villi og Gói

Gunni og Felix

Lína Langsokkur

Einar Mikael töframaður

Siggi sæti, Goggi Mega 
og íþróttaálfurinn
Spinkick hópurinn 

...og margt fleira. 

Stanslaust stuð alla helgina

Páll Óskar
Jón Jónsson
Friðrik Dór
Ellert úr The Voice

Ingó Veðurguð með brekkusöng
Rokktónleikar 
...og margir fleiri
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Nýtt og sérhannað tjaldsvæði í Grindavík sem slegið hefur í gegn. 

200 m2 tjaldsvæðishús ásamt 220 m2 palli við húsið með allri nauð-
synlegri þjónustu.

Grindavík og nágrenni er heillandi fyrir ferðafólk. Hvernig væri að 
skella sér á þetta flotta tjaldsvæði í Grindavík og sjá hvað þessi vina-
legi og skemmtilegi bær hefur upp á að bjóða fyrir alla fjölskylduna?

Tjaldsvæði Grindavíkur

Jarðorkan: Afar fræðandi og vönduð sýning fyrir alla þá sem 
hafa áhuga á eldgosi, jarðorku og kraftinum í iðrum jarðar.

Saltfisksetur Íslands: Lifandi og fróðleg saga saltfisksverkunar á 
Íslandi í afar metnaðarfullri sýningu sem vakið hefur mikla athygli.

Í SÉRFLOKKI

Guðbergsstofa í Kvikunni er safn og sýning um 
Guðberg Bergsson  rithöfund og heiðursborgara 
Grinda víkur, eins virtasta rithöfunds Íslendinga 
fyrr og síðar.

Guðbergur fæddist í Grindavík árið 1932 og 
ólst þar upp. Guðbergur hefur alla tíð tengst 
 Grindavík sterkum böndum. 

Á sýningunni er að  finna allar bækur og verk 
sem  gefin hafa verið út eftir Guðberg á Íslandi.  
Jafnframt sýnishorn af  bókum og verkum 
Guðbergs sem þýdd hafa verið á erlend 
 tungumál og sýnishorn af óútgefnum verkum 
Guðbergs. Þar er einnig að finna; ljós myndir, 
verðlaunagripi, viður kenningar og ýmsa 
 gamla muni, auk þess er ferill Guðbergs rakinn 
á stórum veggskiltum.

Hafnargata 12a - Sími 420 1190 - kvikan@grindavik.is
www.grindavik.is/kvikan - Opið alla daga frá kl. 10:00-17:00

Þrjár fróðlegar sýningar undir einu þaki

GuðbergsstofaNÝSÝNING

GUÐBERGSSTOFA
Guðbergur Bergsson

GUÐBERGSSTOFA
Guðbergur Bergsson

Austurvegi 26
Sími: 420 1100
grindavik@grindavik.is
www.visitgrindavik.s

www.grindavik.is

9.-11. JÚNÍ

Sirkus Íslands

Skoppa og Skrítla

Hoppukastalar

Andlitsmálning

Siggi sæti, Solla stirða

og félagar

......og margt fleira 
 

Rokktónleikar með fræknum Grindvíkingum

Ingó Veðurguð með brekkusöng

og Veðurguðirnir sjá um gleðina

...og margt fleira



www.sjoarinnsikati.is  |  snapchat: sjoarinnsikati

15Sjóarinn síkáti 2017

Nágrenni Þorbjarnar hefur upp á fjölmargt að bjóða m.a. fallega gönguleið undir fjallinu norðan megin. Fylgt er stikaðri leið Reykjavegi. 
Hægt er að ganga hring með því að fara upp Gyltustíg með fjallinu eða ganga sunnan megin við fjallið. Tilvalið er að taka með sér nesti og 
njóta útivistar um leið og leitað er að spjöldum.  Ratleikurinn byggir á fróðleik um sögu náttúru og umhverfi sem nýtist útivistarfólki til gagns 
og gamans.  

Ratleikur Grindavíkur 2017
Fróðleiksmolar – Númerin eiga við viðkomandi ratleiksmerki á kortinu.
1. Þorbjörn er 243 m hátt móbergsfjall sem hefur orðið til við gos 

undir jökli. Þorbjörn er einkennisfjall Grindavíkur. 
2. Kvenfélag Grindavíkur hóf skógrækt í hlíðum Þorbjarnar um 1950 

og nefnist skógurinn Selskógur.
3. Fyrir neðan skóginn, við jaðar hraunsins, má sjá minjar um sel. 

Grindvíkingar höfðu fé sitt í seli yfir sumartímann.   
4. Í fjallinu er misgengi og myndast hefur lægð í því miðju sem nefn-

ist Þjófagjá, sbr. Þjóðsöguna sem segir að í gjánni hafi haldið sig 
þjófar sem stálu fé af Grindvíkingum. 

5. Ef vel er að gáð má sjá lífverur eins og svartsnigla sem eru óvenju 
stórir sniglar og sjást helst í og við Grindavík. Sú þjóðtrú fylgir að 
ef naður nái að snerta horn snigilsins þá sé hægt að óska sér.

6. Uppi á fjallinu eru minjar um veru breska hersins frá því um 1940 
en þá var hann með bækistöð þar. Við rætur fjallsins má á nokkrum 
stöðum sjá leifar þess, þ.e. ryðgað drasl, sem nú er orðið að “sögu-
legum minjum”.

7. Í fjallinu heldur fýllinn sig. Fýllinn getur orðið allt að 50 ára gamall. 
Munnmæli herma að kjötið af honum verði ekki seigt né heldur 
eldist í útliti þrátt fyrir háan aldur.

8. Þegar horft er upp með fjallinu má sjá ýmsar kynjamyndir af tröll-
um sem dagað hafa uppi þar, sbr. þjóðsöguna um bergbúann sem 
sendi Birni landnámsmanni hafur og því var hann Hafur-Björn 
kallaður. Merki Grindavíkur er geithafur.

9. Upp með fjallinu í vestanverðum Þorbirni er misgengi er nefnist 
Gyltustígur. Klifhólahraun er sunnan fjallsins.

Ratleikur Grindavíkur 2017 - Söguminjar
Ratleikurinn er auðveldur og skemmtilegur útivistarleikur, sem stend-
ur frá upphafi Sjóarans síkáta fram að Jónsmessu. Leitað er að  spjöld-
um á stöðum sem merktir eru á ratleikskortið eða vísað á þá. Í Grinda-
vík eru margar söguminjar. Ratleikurinn vísar á nokkra slíka staði. 
Fróðleikurinn  byggir á tilgátum en stuðst er við sagnir, örnefnalýs-
ingar og munnmæli  fólks í Grindavík. Gangið vel um minjar og ná-
læga staði. Höfundur að ratleik er Sigrún Jónsd. Franklín.

Bókstafi og tölustafi á hverjum stað þarf að færa inn á lausnarblaðið 
og skila því í Kvikuna, Hafnargötu 12a, Grindavík ekki síðar en 23. 
júní. Dregið verður úr réttum lausnum og það tilkynnt í Jónsmessu-
göngunni á Þorbirni 24. júní.

Veglegir vinningar í boði
1. Fjölskylduárskort í Bláa lónið
2. Fjölskylduárskort í Bláa lónið
3. Gjafakort í Nettó að upphæð 25.000
Vinsamlegast látið vita ef spjöld finnast ekki eða hafa verið færð úr stað 
í Kvikuna s. 420 1190.

Söguratleikur Bókstafur-Tölustafur

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

Nafn

Heimili

Bæjarfélag    Sími



1. Við bílastæði Þorbjarnar við 
heitavatnstankinn

2. Við söguskiltið við Selskóg

3. Tóftir fyrir neðan skóginn við jaðar 
hraunsins

4. Þar sem Orkustígur kemur inn á 
Reykjaveg.

5. Við Reykjaveg 

6. Við Reykjaveg 

7.  Við ryðgaðar tunnur við Reykjaveg 

8. Við Reykjaveg 

9.  Við skiltið við Gyltustíg 



Bíbí & Björgvin

Barnadagskrá  
á Sjóaranum síkáta  
í Grindavík

Verið hjartanlega velkomin á Sjóarann síkáta í Grindavík 
sjómannadagshelgina 9.-11. júní. Barnadagskráin er í boði 
Landsbankans og er hún fjölbreytt og skemmtileg að vanda.

Dagskrá Sjóarans síkáta og allar nánari upplýsingar  
eru á www.sjoarinnsikati.is

Dagskrá

 Íþróttaálfurinn og Solla stirða  
 Diskótekið Dísa   
 Leiktæki og hoppukastalar 
 Töfrabragðanámskeið
 Andlitsmálun og ýmislegt fleira

 Sirkus Ísland
 Bíbí og Björgvin   
 Siggi sæti og Goggi mega  
 Bjarni töframaður
 Skoppa og Skrítla 

Skoppa og SkrítlaÍþróttaálfurinn og Solla stirða


