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Aðal hátíðarsvæði Sjóarans síkáta er á hafnarsvæðinu, fyrir neðan Kvikuna, 
Hafnargötu 12a, við Seljabót (frá Ægisgötu og að Fiskmarkaðinum) og á Kvíabryggju. 
Hátíðarsvið Sjóarans síkáta er einnig 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.
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: 699 1444.
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 og eru gestir beðnir 
um að virða það.

Tússið símanúmer á handabak barnanna
Á hverri hátíð er eitthvað um það að börn verði viðskila við foreldra sína. Farið 
verður með öll börn sem lenda í þeirri aðstöðu í stjórnstöðina á Sjóaranum síkáta þar 
sem lögregla og björgunarsveit eru á vaktinni. 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. camping@grindavik.is. 
Einnig á Facebook og www.visitgrindavik.is 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 Skemmtigarðinum á 
hátíðarsvæðinu. Greiða þarf í tæki frá öðrum aðilum.

Foreldrar athugið: Gætum að börnunum okkar við höfnina.
Slysavarnadeildin Þórkatla vill beina þeim tilmælum til foreldra að passa börnin sín á 
hátíðarsvæðinu við höfnina. Nokkuð hefur borið á því að börn séu að hoppa í sjóinn 
eftir að hátíðardagskrá lýkur og býður það upp á slysahættu.

PÖSSUM BÖRNIN OKKAR Á SJÓARANUM SÍKÁTA.

Aðrir viðburðir
Athygli er vakin á því að nokkrir viðburðir hér í dagskránni 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.

SJÓARINN SÍKÁTI 2018 Í GRINDAVÍK Litahverfa-
skipting 2018

Appelsínugula hverfið (bátar)
Austurvegur, Þórkötlustaðahverfi, Stamp- 
hólsvegur, Hópsbraut, Vesturhóp, Austur- 
hóp, Miðhóp, Suðurhóp ásamt verslunar- 
miðstöðinni (Víkurbraut 62).

Bláa hverfið (krabbar)
Túngata, Víkurbraut neðan pósthúss, 
Marargata, Garðvegur, Mánagata, Verbraut, 
Ránargata, Kirkjustígur, Mánasund, Vestur- 
braut, Mánagerði, Hellubraut, Dalbraut, 
Sunnubraut, Laut.

Græna hverfið (saltfiskur)
Heiðarhraun, Víkurbraut ofan pósthúss, 
Hvassahraun, Staðarvör, Staðarhraun, 
Norðurvör, Borgarhraun, Suðurvör, Arnar- 
hraun, Fornavör, Skólabraut, Leynisbraut, 
Ásabraut, Leynisbrún, Hraunbraut.

Rauða hverfið (fiskar)
Skipastígur, Árnastígur, Vigdísarvelli, 
Glæsivellir, Ásvellir, Sólvellir, Blómstur- 
vellir, Iðavellir, Höskuldarvellir, Hóla-
vellir, Litluvellir, Selsvellir, Baðsvellir, 
Efstahraun, Gerðavellir.
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Sjóarinn síkáti hefur fest sig í sessi sem ein 
vinsælasta fjölskylduhátíð landsins. Fjöldi 
gesta leggur leið sína til Grindavíkur þessa 
helgi og heimamenn gera sitt besta til þess að 
taka vel á móti gestum um leið og þeir taka 
virkan þátt í hátíðarhöldunum. 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 því 
fjölbreytta mannlífi sem hér er að finna.

Í ár verður breyting á hátíðinni þar sem 
Bryggjuballið er að hluta til fært frá föstudegi til 
laugardags. Föstudagkvöldið hefst á skrúðgöngu 
hverfanna sem fylkja liði uppáklædd að 
hátíðarsvæðinu. Dagskrá á hátíðarsvæðinu 
einkennist af litagleði heimamanna, fulltrúar 
hverfa mæta á sviðið og verðlaun eru veitt fyrir 
skreytingar. Stemmingin á föstudagskvöldinu 
er frábær þar sem ungir og aldnir klæða sig 
uppá í hina ýmsu búninga en halda fast í liti 
síns hverfis, rígur milli hverfanna er mikill og 
leggja menn mikið á sig til þess að sitt hverfi 
sé vel sýnilegt. Ingó Veðurguð slær botninn í 
dagskrána með brekkusöng og þeir sem til 
þekkja vita að sönggleði Grindvíkinga er mikil 
og brekkusöngurinn líflegur. 

Á laugardeginum er boðið uppá fjölbreytta 
barnadagskrá, hægt er að fara í skemmtisigl-
ingu, fjöldi leiktækja eru í boði fyrir gesti 

og andlitsmálun fyrir þá sem vilja. Sterkasti 
maður á Íslandi - The Viking Challenge fer 
fram á hátíðarsvæðinu þar sem menn keppa í 
ýmsum aflraunum, Grindjánar halda utanum 
hópkeyrslu bifhjóla og stoppað er við klúbb-
húsið VIRKIÐ, tónleikar og viðburðir eru á 
veitingastöðum bæjarins og á hátíðarsviðinu 
verður fjölbreytt dagskrá fyrir börn á öllum 
aldri sem þeir Gunni og Felix sjá um að kynna.

Um kvöldið verða stórtónleikar á hátíðar-
sviðinu þar sem hljómsveit undir stjórn 
Þóris Úlfarssonar spilar en Grétar Örvarsson 
hefur haft veg og vanda að skipulagningu 
tónleikanna. Margir af okkar ástsælustu 
söngvurum koma fram á Bryggjutónleikum, 
Sigga Beinteins, Pálmi Gunnarsson, Eyþór 
Ingi, Friðrik Dór, Grindvíkingarnir Íris 
Kristins og Tómas Guðmundsson ásamt fleiri 
góðum gestum stíga á svið og flytja lög sem 
við könnumst öll við. Tónleikarnir hefjast  
kl. 21:00 en áður en þeir hefjast verður 
hópur rappara með sviðið til umráða. Að 
Bryggjutónleikum loknum tekur við fjölbreytt 
dagskrá í íþróttahúsinu, dansað verður fram 
eftir nóttu og stuðið eftir því.

Sjómanna- og vélstjórafélag Grindavíkur 
heldur uppá Sjómannadaginn með pompi og 
prakt, Sjómannamessa er í Grindavíkurkirkju 
og hátíðarhöld við Kvikuna, hátíðarávarp flutt 

og eftir hátíðardagskrá tekur við barnadag-
skrá þar sem boðið er uppá andlitsmálun og 
ókeypis er í leiktæki frá Skemmtigarðinum. 
Dagskrá Sjómannadagsins er fjölbreytt að 
vanda, fiskasafn með ýmsum furðufiskum 
verður til sýnis 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 mis-
fagrir eru þeir íbúar hafsins en forvitnilegir. Á 
hátíðarsviðinu mæta þeir Gunni og Felix og 
kynna dagskrána, Skoppa og Skrítla heimsækja 
okkur, Leikhópurinn Lotta og Íþróttaálfurinn 
með þeim Sollu Stirðu og Sigga Sæta láta sig 
ekki vanta. 

Björgunarsveitin Þorbjörn kemur að 
skipulagningu og gæslu á hátíðinni með 
öflugum 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 
vélstjórafélag 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

Sjóarinn síkáti, bæjarhátíð okkar 
Grindvíkinga fer fram helgina 1.-3. júní
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Sjómenn, til hamingju með sjómannadaginn!

Bakhjarlar Sjóarans síkáta 2018

ÍSLANDS-
BLEIKJA
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Til 
hamingju
með 
daginn!

Vísir óskar sjómönnum  
og fjölskyldum þeirra til 
hamingju með daginn.



Aðalbraut - Víkurbraut 31

Föstudagur: Bragðgóður skyndibiti, góður 
ís og full búð af sælgæti. Opið  til mið-
nættis. Kíktu við! 
Laugardagur: Bragðgóður skyndibiti, góð-
ur ís og full búð af sælgæti. Nætursala til 
06:00 – engin aukaálagning. Kíktu við! 
Sunnudagur: Bragðgóður skyndibiti, góð-
ur ís og full búð af sælgæti. Opið til 23:30. 
Kíktu við!

Fish house – Bar & grill  
Hafnargötu 6

Fimmtudagur: Uppistand með Sóla Hólm. 
Miðasala á Tix.is
Föstudagur: Opið svið færir sig á stærra 
svið á Fish house. Fjörið hefst kl. 22:00 og 
stendur til kl. 01:00
Laugardagur: Bjartmar Guðlaugsson spil-
ar frá kl. 22:30. Frítt inn.
Rjúkandi humarsúpa á boðstólnum alla 
helgina.

Ekki tjaldbúi ?

GEO Hotel býður upp á gistingu í notalegu 
umhverfi í 2ja – 4ra manna herbergjum. 
Morgunmatur innifalinn.
Við erum í appelsínugula hverfinu og  
hvetjum alla til að taka þátt í litagleðinni og 
klæðast einhverju appelsínugulu.
Sendið tölvupóst á booking@geohotel.is og 
fáið upplýsingar um Sjómannadagstilboðið.

ISSI – Fish & Chips 

Issi verður með vagninn í Grindavík alla 
helgina. Vagninn verður staðsettur á plan-
inu við Geo hótel, frá 11:00-20:00 og frá 
11:00-18:00 á sunnudeginum.

Papas Restaurant - Hafnargötu 7a

Eldhúsið opið frá hádegi alla daga og fram 
á nótt
Föstudagur: Pálmar spilar og heldur uppi 
stuðinu fram á nótt. Eldhúsið opið!
Laugardagur: Langur laugardagur á Papas 
og eldhúsið opið allan daginn.

Salthúsið - Stamphólsvegi 2

Eldhúsið opið alla helgina frá kl.12:00- 
22:00
Laugardagur: Opið til 03:00. Diskótek og 
frítt inn.

Sjómannastofan Vör 
Hafnfargötu 9

Föstudagur: Okkar vinsæla hádegishlaðborð
Laugardagur: Grillið opið í hádeginu.
Sunnudagur: Hátíðarkvöldverður Sjómanna- 
og vélstjórafélagsins. Þórhallur Sigurðsson 
(Laddi) sér um veislustjórn og skemmtun. 
Sigríður Thorlacius syngur.

Skeifan - Víkurbraut 62

Föstudagur: Opið allan daginn, frá kl. 
08:00 til miðnættis.
Laugardagur: Nætursala, opið alla nóttina.
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Dagskrá verslunar og þjónustu

Papas Restaurant

Nánari upplýsingar um veitingastaði, gistingu og afþreyingu á www.visitgrindavik.is



MÁNUDAGUR 28. MAÍ
06:00-21:00 Opnunartími Sundlaugar Grindavíkur.

10:00-17:00 Kvikan: Saltfisksetrið og Guðbergsstofa. 

20:00 

Kvikan: Fyrirlestur um Jamestown strandið. Þann 
26. júní 1881 strandaði seglskipið Jamestown við 
Hvalnes á milli Hestakletts og Þórshafnar gegnt 
Kotvogi í Kirkjuvogshverfi. Áhugahópur um Jame-
stown strandið heldur fyrirlestur um standið og 
farminn, muni sem til eru frá strandinu og hús sem 
byggð voru eftir strandið. 

 Minja- og sögufélagið stendur fyrir dagskrá í vik-
unni fyrir sjómannadaginn í samstarfi við Kvikuna, 
auðlinda- og menningarhús þar sem sjónum er 
beint að samlífi manns og sjávar. 

ÞRIÐJUDAGUR 29. MAÍ

06:00-21:00 Opnunartími Sundlaugar Grindavíkur.

10:00-17:00  Kvikan: Saltfisksetrið og Guðbergsstofa opin.

 

Fornbíla- og traktorasafn til sýnis: Hermann Th. 
Ólafsson í Stakkavík á og geymir mikið safn forn-
bíla og traktora og í aðdraganda Sjóarans síkáta og 
fram yfir sjómannahelgina verður safnið til sýnis 
í sal við Seljabót 7, 2. hæð (gengið inn að ofan). 
Aðgangseyrir er 1.000 kr. frítt fyrir börn 12 ára og 
yngri.

17:15 Sundlaug Grindavíkur: Benedikt S. Lafleur heldur 
kynningu um heilsugildi kaldra baða. Kynningin 
er góður undirbúningur fyrir tvo viðburði sem 
framundan eru í vikunni, Íslandsmeistaramótið 
í ísbaði á fimmtudag og frískandi sjávarböð á 
sunnudag.

20:00  Kvikan: Fyrirlestur um nýtingu stafrænna lausna í 
rekstri Vísis hf. sem nýverið var valið Þekkingar-
fyrirtæki ársins 2018.

 Minja- og sögufélagið stendur fyrir dagskrá í vik-
unni fyrir sjómannadaginn í samstarfi við Kvikuna, 
auðlinda- og menningarhús þar sem sjónum er 
beint að samlífi manns og sjávar. 

MIÐVIKUDAGUR 30. MAÍ

06:00-21:00 Opnunartími Sundlaugar Grindavíkur.

 Fornbíla- og traktorasafn til sýnis: Hermann Th. 
Ólafsson í Stakkavík á og geymir mikið safn forn-
bíla og traktora og í aðdraganda Sjóarans síkáta og 
fram yfir sjómannahelgina verður safnið til sýnis 
í sal við Seljabót 7, 2. hæð (gengið inn að ofan). 
Aðgangseyrir er 1.000 kr. frítt fyrir börn 12 ára og 
yngri.

09:30  Kvikan: Mömmu og krílajóga með Margréti Péturs-
dóttur, jóga kennara.

10:00-17:00  Kvikan: Saltfisksetrið og Guðbergsstofa opin.

17:00 Kvikan: Sýningaropnun UNDRAVERÖLD VIÐ HAFIÐ 
– Sjómennskan séð með augum grindvískra barna.

18:00 

Kvenfélagskonur ganga Ingibjargarstíginn. Lagt 
verður af stað frá skiltinu sem stendur við Grinda-
víkurveg. Blóm gróðursett við minnismerki Ingi-
bjargar Jónsdóttur og boðið verður upp á kaffi og 
bakkelsi. Allir velkomnir, ungir sem aldni.

18:00  Gjáin: Upphitun fyrir bikarleik á Grindvavíkurvelli

19:15  Grindavíkurvöllur: Bikarleikur í Mjólkurbikar karla, 
Grindavík - ÍA

20:00 Kvikan: SÖGUR GRINDAVÍKUR sýnd í Kvikunni. 
Frumsýning á myndbandi sem unnið hefur verið 
um strandminjar í hættu og sérstaka sögu Grinda-
víkur. Eyþór Eðvarðsson segir frá verkefninu og 
gerð myndbandsins. 

 Minja- og sögufélagið stendur fyrir dagskrá í vik-
unni fyrir sjómannadaginn í samstarfi við Kvikuna, 
auðlinda- og menningarhús þar sem sjónum er 
beint að samlífi manns og sjávar. 
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FIMMTUDAGUR 31. MAÍ

06:00-21:00  Opnunartími Sundlaugar Grindavíkur.

 Fornbíla- og traktorasafn til sýnis: Hermann Th. 
Ólafsson í Stakkavík á og geymir mikið safn forn-
bíla og traktora og í aðdraganda Sjóarans síkáta og 
fram yfir sjómannahelgina verður safnið til sýnis 
í sal við Seljabót 7, 2. hæð (gengið inn að ofan). 
Aðgangseyrir er 1.000 kr. frítt fyrir börn 12 ára og 
yngri.

10:00-17:00  Kvikan Saltfisksetrið og Guðbergsstofa opin.

10:00-17:00  Kvikan: UNDRAVERÖLD VIÐ HAFIÐ – Sjómennskan 
séð með augum grindvískra barna.

17:00  Sundlaug Grindavíkur: Íslandsmeistaramótið í ís-
baði 2018. Mæting kl. 17:00 og keppnin hefst kl. 
17:30. Skráning hjá Benedikt í síma 659 3313 eða 
á Facebook-síðu Íslandsmeistaramótsins í ísbaði.

17:15  Körfuboltamót hverfanna á körfuboltavellinum við 
Hópsskóla. 5 í liði, alltaf 2 konur eða 2 karlar inn á 
vellinum í einu. Umsjón: Jóhann Árni Ólafsson.

 Senda þarf liðsuppstillingu í síðasta lagi 30. maí á 
sjoarinnsikati@grindavik.is

17:00  

Kvikan: Sýningaropnun BORGIR – Pálmar Örn Guð-
mundsson. Hér fer listamaðurinn með gesti í leið-
angur um þekkt og óþekkt kennileiti borga sem 
hann hefur heimsótt.

20:00  Grindavíkurkirkja: KLASSÍK FYRIR SJÓARA  Berta 
Dröfn Ómarsdóttir sópran og Sigurður Helgi 
Oddsson píanóleikari flytja nokkrar klassískar  
aríur og söngljóð í bland við íslensk sönglög og 
sjóaraslagara. Ókeypis aðgangur.

FÖSTUDAGUR 1. JÚNÍ

06:00-21:00  Opnunartími Sundlaugar Grindavíkur.

 Fornbíla- og traktorasafn til sýnis: Hermann Th. 
Ólafsson í Stakkavík á og geymir mikið safn forn-
bíla og traktora og í aðdraganda Sjóarans síkáta og 
fram yfir sjómannahelgina verður safnið til sýnis 
í sal við Seljabót 7, 2. hæð (gengið inn að ofan). 
Aðgangseyrir er 1.000 kr. frítt fyrir börn 12 ára og 
yngri.

10:00-17:00  Kvikan Saltfisksetrið og Guðbergsstofa opin.

10:00-17:00  Kvikan: UNDRAVERÖLD VIÐ HAFIÐ – Sjómennskan 
séð með augum grindvískra barna.

10:00-17:00  Kvikan: BORGIR – Pálmar Örn Guðmundsson.

18:00  Götugrill um allan bæ. Grindavíkurbæ er 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 götu-
grill sem liðsstjórar hverfanna sjá um að skipa.

20:00-22:00  Kvikan: Vöfflukaffi í Kvikunni – fjáröflun meistara-
flokks kvenna í knattspyrnu

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: Á hátíðarsvæðinu við Kvikuna. 
Slysavarnarfélagið Þórkatla: Í sölugámum á há-
tíðarsvæði verður candy-flos, blöðrur og ýmislegt 
góðgæti til sölu. 

 Dagskrá á hátíðarsviði á Bryggjuballi:
 Trúbadorar úr hverju hverfi taka lagið.
 Ingó Veðurguð með brekkusöng þar sem allir taka 

undir.

LAUGARDAGUR 2. JÚNÍ

10:00-19:00  Opnunartími Sundlaugar Grindavíkur.

 Fornbíla- og traktorasafn til sýnis: Hermann Th. 
Ólafsson í Stakkavík á og geymir mikið safn forn-
bíla og traktora og í aðdraganda Sjóarans síkáta og 
fram yfir sjómannahelgina verður safnið til sýnis 
í sal við Seljabót 7, 2. hæð (gengið inn að ofan). 
Aðgangseyrir er 1.000 kr. frítt fyrir börn 12 ára og 
yngri.

10:00-23:00  Kvikan Saltfisksetrið og Guðbergsstofa opin.

10:00-23:00  Kvikan: UNDRAVERÖLD VIÐ HAFIÐ – Sjómennskan 
séð með augum grindvískra barna.

10:00-23:00  Kvikan: BORGIR – Pálmar Örn Guðmundsson.

11:00 Sjóvá Kvennahlaup ÍSÍ. Skráning í íþróttamiðstöð. 

12:00  Skemmtisigling fyrir alla fjölskylduna. Farið um 
borð fyrir framan hafnarvogina. Vinsamlegast 
mætið tímanlega

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

14:00  Sjópulsan á ferð um höfnina. Tvenns konar ferðir; 
Ferð ofurhugans 13 ára og eldri – Ferð með yngri 
um höfnina. (Er háð veðri.)
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14:00-17:00  Kvikan: Vöfflukaffi í Kvikunni – fjáröflun meistara-
flokks kvenna í knattspyrnu

14:00-17:00  Leiktæki frá Skemmtigarðinum á hafnarsvæð-
inu fyrir krakka á öllum aldri. Frítt í leiktæki frá 
Skemmtigarðinum.

13:00-16:00  

Andlitsmálun við Kvikuna. Frítt fyrir börnin.

13:00-17:00  Slysavarnardeildin Þórkatla: í sölugámi á hátíðar-
svæði verður candy-flos, blöðrur og ýmislegt góð-
gæti til sölu. 

14:00-17:00  Skemmtidagskrá á hátíðarsviði:  

• Sterkasti maður á Íslandi The Víking Challenge.  
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.

 • Gunni og Felix
 • Sunny Side Road
 • Sirkus Íslands 
 • Leikfélag Keflavíkur
 • BMXBrós 

14:00 

Hópkeyrsla bifhjóla frá Northern Light Inn, ekið 
inn í bæinn niður Víkurbraut, Ránargötu og inn  
á Hafnargötu, niður Ægisgötu og stoppað við 
VIRKIÐ, klúbbhús Grindjána, hjólum raðað upp 
til sýnis. Grindjánar bifhjólaklúbbur ásamt öðrum 
klúbbum stendur fyrir dagskránni.

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

20:00-22:00 Kvikan: Vöfflukaffi í Kvikunni – fjáröflun meistara-
flokks kvenna í knattspyrnu

20:00-22:30 BRYGGJUTÓNLEIKAR

20:00-21:00 RAPPARAR TAKA YFIR SVIÐIÐ
 • Vikki Króna
 • Herra Hnetusmjör, Joe Frazier og DJ Egill Spegill

21:00-22:30 BRYGGJUTÓNLEIKAR
 • Hljómsveit undir stjórn Þóris Úlfarssonar
 • Sigga Beinteins
 • Friðrik Dór
 • Eyþór Ingi
 • Ágústa Eva
 • Pálmi Gunnarsson
 • Grétar Örvarsson
 • Tómast Guðmundsson
 • Íris Kristjánsdóttir 
 • Þorvaldur Halldórsson

23:30 Íþróttahúsið: Risa dansleikur fram á rauða nótt. 
Körfuknattleiksdeild UMFG stendur fyrir sínu ár-
lega balli og lofar miklu stuði. Fram koma:

 • Stuðlabandið
 • Salka Sól
 • Úlfur Úlfur 
 • Big Baby
 • Miðasala við innganginn. Húsið opnar kl. 23:30.

SUNNUDAGUR 3. JÚNÍ

08:00  Fánar dregnir að húni og bæjarbúar hvattir til að 
flagga.

 Fornbíla- og traktorasafn til sýnis: Hermann Th. 
Ólafsson í Stakkavík á og geymir mikið safn forn-
bíla og traktora og í aðdraganda Sjóarans síkáta og 
fram yfir sjómannahelgina verður safnið til sýnis 
í sal við Seljabót 7, 2. hæð (gengið inn að ofan). 
Aðgangseyrir er 1.000 kr. frítt fyrir börn 12 ára og 
yngri.

10:00-19:00  Opnunartími Sundlaugar Grindavíkur.

10:00-17:00  Kvikan Saltfisksetrið og Guðbergsstofa opin.
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10:00-17:00  

Kvikan: UNDRAVERÖLD VIÐ HAFIÐ – Sjómennskan 
séð með augum grindvískra barna.

10:00-17:00  Kvikan: BORGIR – Pálmar Örn Guðmundsson.

12:30  Sjómannadagsmessa: Kór Grindavíkurkirkju leiðir 
sönginn undir stjórn Erlu Rutar Káradóttur org-
anista. Sr. Elínborg Gísladóttir þjónar fyrir altari 

 Ræðumaður: Leifur Guðjónsson
 Einsöngur: Berta Dröfn Ómarsdóttir
 Ritningarlestra lesa sjómannshjónin Ásdís Ester 

Kristinsdóttir og Kristmundur Óli Jónsson.
 Kransaberi verður Tómas Darri  Kristmundsson. 
 Eftir messu fer heiðrun sjómanna fram í kirkjunni.
 Að því loknu verður gengið að minnisvarðan-

um Von og lagður blómsveigur til minningar um 
þá sem hafa drukknað. Lúðrasveit verkalýðsins í 
Reykjavík mun taka þá í athöfninni.

13:00 Frískandi sjávarbað í höfninni undir leiðsögn 
Benedikts S. Lafleur. Þátttakendur hafi með sér 
handklæði. 

13:00-16:00 Andlitsmálun við Kvikuna. Frítt fyrir börnin.

13:00-17:00 Slysavarnardeildin Þórkatla: í sölugámi á hátíðar-
svæði verður candy-flos, blöðrur og ýmislegt góð-
gæti til sölu. 

14:00-17:00 Kvikan: Vöfflukaffi í Kvikunni – fjáröflun meistara-
flokks kvenna í knattspyrnu.

13:00-18:00 

Fiskasafn á bryggjukantinum, Sjóarinn síkáti í sam-
vinnu við Hafrannsóknarstofnun í Grindavík og 
sjávarútvegsfyrirtæki setja upp fiskabúr af ýmsum 
stærðum þar sem verður að finna marga af þeim 

helstu nytjafiskum sem veiðast við Ísland. Á staðn-
um verða meðal annars snertibúr með kröbbum, 
krossfiskum og ígulkerjum sem spennandi er fyrir 
börnin að skoða og handfjatla. Einnig verða furðu-
fiskar sem veiðst hafa á grindvískum bátum til 
sýnis í fiskikörum.

15:00-17:00 Sjómannadagskaffi í Gjánni – Hérastubbur stend-
ur fyrir myndarlegu Sjómannadagskaffi í Gjánni. 
Frítt fyrir yngri en 6 ára, 1.000 kr. fyrir 6-12 ára og 
2.000 kr fyrir fullorðna.

14:00 Hátíðarhöld við Kvikuna í tilefni Sjómannadags-
ins. Forsætisráðherra Íslands, Katrín Jakobsdóttir, 
flytur ræðu og setur daginn formlega.

14:00-17:00 Leiktæki frá Skemmtigarðinum á hafnarsvæð-
inu fyrir krakka á öllum aldri. Frítt í leiktæki frá 
Skemmtigarðinum.

14:00-15:00 Víðihlíð: Kirkjukór Grindavíkur flytur nokkur lög 
ásamt Sigríði Thorlacius og félögum.

15:00  Flekahlaup – koddaslagur – kararóður. Pizzaverð-
laun í boði. Skráning á staðnum.

15:00-17:00  Skemmtidagskrá á hátíðarsviði:
 •Sterkasti maður á Íslandi The Víking Challenge. 

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.

 

• Gunni og Felix
 • Skoppa og Skrítla
 • Leikhópurinn Lotta
 • Íþróttaálfurinn

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 bif-
hjólum og fara hring. Mömmurnar fá að fara rúnt á 
eftir.

20:00  Sjómannastofan Vör – Hátíðarkvöldverður Sjó-
manna- og vélstjórafélags Grindavíkur. Þórhallur 
Sigurðsson (Laddi) sér um veislustjórn og skemmt-
un. Sigríður Thorlacius syngur.
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Verið velkomin  
í Kvikuna
Á Sjóaranum síkáta verður Kvikan miðja 
mannlífsins í Grindavík. Hátíðarsviðið er við 
höfnina þar sem bekkir Kvikunnar nýtast sem 
áheyrendapallar, hægt er að kaupa ljúffengar 
vöfflur og styðja við meistaraflokk kvenna í 
knattspyrnu sem safnar fyrir æfingaferð, opið 
er á Saltfisksetrið og Guðbergsstofu, ljós-
myndasýning er á neðri hæðinni og á þeirri 
efri er málverkasýning auk þess sem hægt er 
að skoða gamlar ljósmyndir frá Grindavík. 

Allir ættu að finna eitthvað við sitt hæfi í 
Kvikunni og um að gera fyrir Grindvíkinga og 
gesti þeirra að koma við í Kvikunni og skoða 
allt það sem í boði er í þessu fallega húsi. 
Opið er frá morgni og fram á kvöld föstudag 
og laugardag en opnunartími Kvikunnar í 
sumar er 10-17 alla daga. Fjölmargt verður 
um að vera í Kvikunni í sumar, fjöldi nám-
skeiða fyrir börn og unglinga verða í 
Kvikunni og eru Grindvíkingar hvattir til 
þess að heimsækja húsið, fá sér kaffibolla, 
skoða þær fjölmörgu sýningar sem þar eru 
og njóta útsýnisins yfir höfnina. 

Verið velkomin í Kvikuna - Auðlinda og 
menningarhús Grindavíkur

Undraveröld við 
hafið  
- Sjómennskan séð með augum 
grindvískra barna.
Á vordögum var haldið ljósmyndanámskeið 
á vegum Bókasafns Grindavíkur.

Börnum í Grunnskóla Grindavíkur var 
boðið að taka þátt og sóttu 12 námskeiðið. 

Leiðbeinandi var Vigdís Viggósdóttir. 
Viðfangsefnið var sjómennska. 

Börn og leiðbeinandi hittust í stofu á 
bókasafninu og ræddu þessa hugmynd. Þau 
veltu fyrir sér lífi sjómanna og fjölskyldna 
þeirra fyrr og nú. Menn hafa sótt sjóinn hér 
við land frá upphafi byggðar og er Grindavík 
fullkominn vettvangur fyrir verkefni eins og 
þetta.

Nemendur voru mjög áhugasamir og 
duglegir við að koma með hugmyndir sem 
tengdust efninu. Sjórinn bæði gefur og tekur. 
Mikil umræða skapaðist yfir þeirri hættu 
sem skip og áhafnir þeirra eru í þegar veður 
eru válynd. Öryggismál sjómanna voru 
rædd og skoðað hvernig þau hafa breyst til 
hins betra í tímans rás. Sum barnanna áttu 
ættingja í sjómannastétt og þekktu vel til en 
önnur ekki. Eftir að umræðunni lauk fóru 
allir út að mynda. Þau fengu iPad til afnota 
hjá bókasafninu en sum nýttu eigin síma 
við myndatöku. Börnin fengu tvo tíma til 
að ljúka verkefninu og á sýningunni má sjá 
afraksturinn. 

Ljósmyndirnar bera vitni glöggu auga 
þáttakenda og sjónarhorn barna er annað 
en fullorðina og því afar áhugavert að skoða 
afrakstur vinnu þeirra. 

Njótið vel.

Borgir 
– málverkasýning Pálmars 
Guðmundssonar í Kvikunni
Fimmtudaginn 31. maí opnar í Kvikunni 
sýning á verkum Pálmars Arnars 
Guðmundssonar, myndlistarmanns í 
Grindavík. Pálmar málaði sitt fyrsta verk 29 
ára gamall eftir að hafa fengið pensla, striga 
og liti í jólagjöf. Gjöfin var vel til fundin enda 
hafði Pálmar litað og teiknað á uppvaxtar-
árum sínum en þegar kom að því að velja sér 
lífsleið fannst honum ekki koma til greina að 
leggja myndlist fyrir sig og valdi aðra leið í 
lífinu, leið sem honum þótti líklegri til afreka. 

Myndlistin hverfur ekki svo glatt úr æðum 
manna og það sést vel á þessari sýningu. 
Pálmar fékk góð og hvetjandi viðbrögð við 
fyrsta verkinu og þá var ekki aftur snúið. 
Áður en hann vissi af var hann búinn að 
halda sína fyrstu einkasýningu og í dag hefur 

hann haldið sex einkasýningar og selt fjölda 
verka.

Innblástur í verk sín sækir Pálmar víða en 
einkennandi fyrir verkin sem eru á þessari 
sýningu er birtan að næturlagi í mann-
heimum. Bláminn og náttmyrkrið leggjast 
eins og kápa uppað húsum og bílum, göturnar 
eru næstum mannlausar þó ummerki mann-
fólksins séu greinileg. Manngert landslag er 
góð lýsing á verkum Pálmars þar sem köld 
og þó um leið hlý slikja umleikur mann-
heima, ljós speglast í ám og vötnum sem gefa 
verkunum rólegt og rómantískt yfirbragð 
og þessi fallegi, róandi blái litur fer með 
áhorfandann í leiðangur um þekkta staði 
heimsborganna. 

Pálmar notast við ljósmyndir þegar hann 
vinnur verkin sín en gefur sér listrænt frelsi 
til þess að fara sínar eigin leiðir með við-
fangsefnið. Ýmsar hugmyndir og pælingar 
liggja í verkunum en hann segir málverkin 
vera fyrst og fremst hugsuð til þess að njóta. 
Sýningin stendur til mánaðarmóta júní/júlí 
og upplýsingar um verð verkanna er að finna 
í afgreiðslu Kvikunnar.

Sjómannadagskaffi 
í Gjánni
Hérastubbur bakari stendur fyrir 
Sjómannadagskaffi í Gjánni, sunnudaginn 
3. júní. Ágóði af kaffisölunni rennur til 
tveggja ungra bakara og konditora sem 
eru á leið á heimsmeistaramót ungra 
konditora í Munchen í september 2018. 
Grindvíkingurinn Hrafnhildur Anna 
Kroknes Sigurðardóttir fer sem keppandi og 
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Sigrún Ella Sigurðardóttir sem þjálfari. Þær 
stöllur verða í Gjánni og bæta á hlaðborðið hjá 
Hérastubbi bakara ýmsum kræsingum sem 
sumar hverjar verða framreiddar í keppn-
inni auk þess sem gestir geta keypt hágæða 
konfekt frá þeim stöllum. Matgæðingar eiga 
von á glæsilegum kræsingum.

Sjómannadagskaffið hefst klukkan 15:00 
og er til klukkan 17, kostar 2.000 kr. fyrir 
fullorðna, 1.000 kr. fyrir 6-12 ára og frítt fyrir 
yngri en 6 ára. 

Bílasýning hjá 
Hermanni 
- Fornbíla og traktorasafn til sýnis
Hermann Th. Ólafsson í Stakkavík hefur á 
undanförnum árum safnað ýmsum gömlum 
traktorum og bílum auk þess sem hann 
geymir slík tæki frá öðrum. Á Sjóaranum 
síkáta gefst heimamönnum og gestum 
tækifæri á að skoða þetta ótrúlega safn. 
Traktorar og bílar verða til sýnis í sal við 
Seljabót 7, 2. hæð (gengið er inn að ofan). 
Aðgangseyrir er 1.000 kr. og ókeypis fyrir 12 
ára og yngri. 

Dagskrá í Kvikunni 
unnin í samvinnu 
við Minja- og 
sögufélagið
Boðið er uppá áhugaverða dagskrá í 
aðdraganda Sjóarans síkáta í Kvikunni og er 
dagskráin unnin í samvinnu Minja- og sögu-
félagsins og Kvikunnar. Dagskráin hefst á 
mánudagskvöld á fyrirlestri sem áhugahópur 
um Jamestown strandið stendur að en segl-
skipið Jamestown strandaði fyrir utan Hafnir, 

við Hvalnes á milli Hestakletts og Þórshafnar 
gegnt Kotvogi í Kirkjuvogshverfi 26. júní 
árið 1881. Mönnum tókst að bjarga miklu af 
farmi Jamestown og var timbrið notað í hús-
byggingum, á Suðurnesjum og Suðurlandi. 

Skipið hafði rekið stjórnlaust um Norður-
Atlantshafið þó nokkurn tíma áður en það 
strandaði en nokkrum dögum eftir strandið 
mölbrotnaði skipið og hvarf eftir mikið 
óveður. Menn af Suðurnesjum gerðu með sér 
félag um kaup á strandgóssinu og náðu samn-
ingum við sýslumann um kaupin. Í annálum 
er Jamestown talið amerískt skip, sagt vera 
líklegast frá Boston og af lýsingum á stærð 
þess að dæma hefur það verið með stærstu 
seglskipum á sinni tíð, um 100 m á lengd og 
um 20 m á breidd. Þetta risaskip átti sér tals-
verða sögu sem ef til vill skýrir ástæðu þess 
að það strandaði mannlaust á Suðurnesjum í 
júní 1881. (www.ferlir.is/?id=3263)

Á þriðjudagskvöld horfum við nær okkur 
í tíma og fræðumst um stafrænar lausnir 
sem Vísir hf hefur þróað og nýtt í starf-
semi sinni. Fyrirtækið fékk á dögunum 
Þekkingarverðlaun Félags viðskipta- og hag-
fræðinga árið 2018 fyrir stafrænar lausnir, 
en þau verðlaun eru veitt því fyrirtæki sem 
þykir hafa skarað fram úr með tilliti til þema 
hverju sinni. Innleiðing stafrænna lausna í 
sjávarútvegi og nýsköpun í tækni hefur bætt 
rekstrarumhverfi fyrirtækisins og áhugavert 
að heyra hvernig fyrirtækið hefur aðlagað 
sig að fjórðu iðnbyltingunni og aukið fram-
leiðni, ánægju starfsmanna og viðskiptavina, 
allt á sama tíma. 

Á miðvikudagskvöld verður frumsýnt 
myndband sem Eyþór Eðvarðsson hefur 
unnið í samvinnu við Minja- og sögufé-
lagið og með styrk frá Grindavíkurbæ. 
Myndbandið kallast Sögur Grindavíkur og 

þar er verið að skoða strandminjar innan 
Grindavíkur og sérstaklega strandminjar í 
hættu. Sjóminjar á Íslandi eru lítið rannsak-
aðar og í dag erum við í kappi við tímann 
þegar kemur að stöðunum sjálfum og ágangi 
sjávar en um leið erum við knöpp á tíma 
þegar kemur að þekkingu á sögu þeirra, 
atvinnuháttum og mannlífi sem tengist 
verbúðarlífi og sjósókn fyrri alda. Eldri kyn-
slóðir þekkja til starfshátta og sagna af lífinu 
í verbúðum eins og eru hér í nágrenni okkar 
og mikilvægt að heimilda sé aflað og miðlað 
til komandi kynslóða. Eyþór heimsótti okkur 
fyrir ári síðan og sagði frá verkefninu og því 
sem framundan var og nú að ári liðnu verður 
afraksturinn frumsýndur.

Bryggjutónleikar á 
laugardagskvöld
Sú breyting verður á í ár að dagskrá laugar-
dagsins verður lengd og stórir tónleikar verða 
á hátíðarsviðinu frá klukkan 20:00-22:30. 
Á föstudagskvöld verður skrúðgangan að 
vanda, hverfin safnast saman og ganga fylktu 
liði að hátíðarsvæðinu þar sem fulltrúar 
hverfanna stíga á stokk, verðlaun verða veitt 
og Ingó Veðurguð leiðir hópinn í brekku-
söng. Sjóarinn síkáti er fjölskylduhátíð og 
skipulagning dagskrár tekur mið af því. 

Á laugardagskvöld hefjast Bryggju-
tónleikarnir á því að heimamaðurinn Vikki 
Króna og Herra Hnetusmjör halda uppi 
stuðinu frá klukkan 20:00 og klukkan 21:00 
er komið að stórri hljómsveit og úrvali 
söngvara sem flytja vel þekkt íslensk lög eins 
og Ég er á leiðinni, Í síðasta skipti, Fröken 
Reykjvík, Eitt lag enn, auk vel valinna sjó-
mannalaga eins og Gvendur á Eyrinni, Stolt 
siglir fleygið mitt og Sjómenn íslenskir 
erum við. Þórir Úlfarsson stjórnar 9 manna 
hljómsveit en Grétar Örvarsson hefur haft 
veg og vanda að undirbúningi tónleik-
anna. Söngvarar eru Sigga Beinteins, Grétar 
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Örvarsson, Eyþór Ingi, heimamennirnir Íris 
Kristjáns og Tómas Guðmundsson, Friðrik 
Dór, Pálmi Gunnarsson og Ágústa Eva. Búast 
má við miklu stuði enda ættu flestir að þekkja 
lögin og geta sungið með. 

Vöfflukaffi í 
Kvikunni 
– fjáröflun meistaraflokks kvenna 
í knattspyrnu
Stelpurnar í meistaraflokki kvenna í 
knattspyrnu verða með vöfflukaffi í Kvikunni 
á föstudags- og laugardagskvöld og yfir 
miðjan daginn á laugardag og sunnudag. Í til-
kynningu frá meistaraflokki segir „Við erum 
hressar stelpur í meistaraflokki kvenna sem 
spilum fyrir hönd Grindavíkur í knattspyrnu 
í deild þeirra bestu. Við höfum ákveðið að 
fara í æfingarferð í HM pásunni og þétta 
hópinn saman fyrir restina af tímabilinu. 
Ákveðið var að fara til Spánar 5-11 júní þar 
sem við fáum að æfa á flottu æfingasvæði rétt 
fyrir utan Barcelona. Við erum um 20 manna 
hópur á aldrinum 15 til 30 ára og viljum nýta 
allt til að hjálpa okkur að safna og minnka 
kostnaðinn fyrir ferðina.“ 

Klassík fyrir sjóara
Tónleikarnir fara fram í Grindavíkurkirkju, 
fimmtudaginn 31. maí kl. 20:00. Frítt inn 
og allir velkomnir 

Berta Dröfn Ómarsdóttir sópran og 
Sigurður Helgi Oddsson píanóleikari flytja 
nokkrar klassískar aríur og söngljóð í bland 
við íslensk sönglög og sjóaraslagara. Arían, 
When I‘m laid in Earth eftir Purcell, sem 
Berta söng í Carnegie Hall, verður auðvitað 
partur af tónleika prógramminu ásamt 
öðrum dásamlegum aríum sem flestir ættu 
að þekkja. Söngljóðin á prógramminu eru 
bæði íslensk og erlend; dramatísk, glettin, 
létt og daðrandi þar sem m.a. sjórinn og sjó-
mannslífið verður lofsungið. 

Um Bertu Dröfn: 
Berta Dröfn Ómarsdóttir hefur sungið í 
mörgum þekktustu tónleikahúsum heims, 
m.a. söng hún á Galatónleikum í Carnegie 
Hall í New York, sumarið 2017. Tónleikarnir 
voru partur af sumarfestivali MOS, þar sem 
Berta fór með hlutverk í Töfraflautunni eftir 
Mozart. Hún hefur einnig sungið í Scala 
óperunni í Mílanó; í Hörpu í Reykjavík; í höll 
í Montepulciano í Toscana-héraðinu á Ítalíu; 
í kastala í litlu fjallaþorpi við ítölsku alpana; 
í óperu-uppsetningum með sinfóníuhljóm-
sveitinni í Bolzano; í Salnum í Kópavogi, 
ásamt fleirri áhugaverðum sölum hér heima 
og erlendis.

Berta útskrifaðist með hæstu einkunn 
eftir mastersnám í söng við Conservatorio 
Claudio Monteverdi í Bolzano á Ítalíu, árið 
2016. Söngferill hennar hófst í barnakór 
Grindavíkurkirkju undir stjórn Siguróla 
Geirssonar og Vilborgar Sigurjónsdóttur, 
þar sem Berta fékk sín fyrstu tækifæri til að 
syngja einsöng. Á unglingsárunum söng 
hún með unglingakór hjá Esther Helgu 
Guðmundsdóttir og sótti einkatíma til 
hennar.

Með þennan grunn frá Grindavík fór Berta 
í Söngskólann í Reykjavík, sextán ára gömul 
og hefur verið þar meira og minna síðan: 

fyrst sem nemandi og síðar sem starfsmaður. 
Söngkennarar Bertu við skólann eru Elísabet 
F. Eiríksdóttir, Ólöf Kolbrún Harðardóttir og 
Viðar Gunnarsson. Berta hefur sótt einka-
tíma, masterklassa og námskeið víða, t.d. hjá 
David Jones, Janet Perry, Gemma Bertagnolli, 
Gerhild Romberger, Shirai Mitsuko og Jónu 
Fanney Svavarsdóttur.

Um Sigurð Helga: 
Sigurður Helgi Oddsson lauk burtfarar-
prófi í píanóleik frá Tónlistarskólanum á 
Akureyri vorið 2004 og stúdentsprófi frá 
Menntaskólanum á Akureyri tveimur árum 
síðar. Frá 2008 til 2011 stundaði hann tónlist-
arnám í Berklee College of Music í Boston, 
Bandaríkjunum, og lauk þaðan B.Mus. gráðu 
í píanóleik, hljómsveitarstjórn og kvikmynda-
tónsmíðum. Hann hefur síðan þá unnið sem 
undirleikari, stjórnandi og kennari á hinum 
ýmsu sviðum tónlistargeirans. Í dag starfar 
hann meðal annars sem píanókennari við 
rytmíska deild Listaskóla Mosfellsbæjar og 
sem meðleikari við Söngskólann í Reykjavík.

Opið í Kvikunni 
all a daga í sumar

Mætið tímanlega á tjaldsvæðið og  
tryggið ykkur pl áss fyrir helgina
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Við styðjum Sjóarann síkáta 2018

Víkurhraun



1. Fjallasýn talin frá vestri: Sandfell (124m), Þórðarfell (161m), 
Súlur (141m) og Stapafell (113m). Í Stapafelli er mikið 
bólstraberg og þar má augum líta „stærsta bólstra í heimi“

2. Í gróðurlendinu norðan undir Svartsengisfelli (196m) voru 
fyrrum haldnar útihátíðir og komu samkomugestir víða að.

3. Fjallasýn í norður, Stóra-Skógfell  (184m). Nafnið bendir til að 
það hafi verið skógi vaxið fyrrum.

4. Fjallasýn í austur, Fagradalsfjall/Langhóll (390m). Í miðju fjalli 
er Kastið (271m) þar sem flugvél Andrews fórst ´53 ásamt 13 
öðrum. Hann var háttsettur yfirmaður í Bandaríska hernum.

5. Svartsengisfell er einnig nefnt Sýlingafell (196m). Lyngrimi er 
lyngivaxinn á sumrin eins og nafnið ber með sér.

6. Fjallasýn í suður, Fiskidalsfjall (203m) og Húsafjall (171m). Þar 
eru miklar sand- og malarnámur.

7. Í Hagafelli (158m) voru sauðaþjófar hengdir í Gálgaklettum.

8. Þorbjörn (229 m) er einkennisfjall Grindavíkur. Bretar voru 
með herbækistöð á fjallinu í Seinni-heimstyrjöldinni. Enn má 
sjá minjar um veru þeirra.

9. Efst í Þorbirni er Þjófagjá  sbr. þjóðsöguna sem segir að í gjánni 
hafi haldið sig þjófar sem stálu fé af Grindvíkingum. 

Söguratleikur Grindavíkur 2018
Ratleikurinn er auðveldur og skemmtilegur útivistarleikur, sem 
stendur frá upphafi Sjóarans síkáta fram að Jónsmessu. Leitað 
er að  spjöldum á stöðum sem merktir eru á ratleikskortið eða 
vísað á þá. Fjöllin eða fellin í Grindavík eru fremur lág móbergs-
fjöll en setja þó mikinn svip á umhverfið.  Öll munu þau hafa 
orðið til við gos undir jökli og ekki eldri en frá því seint á síðustu 
ísöld.  Ratleikurinn vísar á nokkur slík fjöll. Fróðleikurinn byggir 
á tilgátum en stuðst er við sagnir, örnefnalýsingar og munnmæli 
fólks í Grindavík. Höfundur ratleiks er Sigrún Jónsd. Franklín
Bókstafi og tölustafi á hverjum stað þarf að færa inn á lausnar-
blaðið og skila því í Kvikuna ekki síðar en 22. júní. Dregið verður 
úr réttum lausnum og það tilkynnt í Jónsmessugöngunni á 
Þorbirni 23. júní.

Veglegir vinningar í boði

1. Gjafabréf í Bláa Lónið og þriggja rétta á LAVA restaurant fyrir tvo

2. Gjafabréf í Bláa Lónið og þriggja rétta á LAVA restaurant fyrir tvo

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.
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1. Vestan við Grindavíkurveg 
– upplýsingaskiltin

  

2. Austan við Grindavíkurveg – bílastæði 
Svartsengis

  

3. Austar í hlíðum Svartsengisfells   

4. Slóða fylgt áfram í kringum 
Svartsengisfell

  

5. Slóða fylgt þar til komið er að 
Lyngrima

  

6. Við Skógfellastíg stika nr. 56 og 
Reykjaveg

  

7. Við Gálgakletta í Hagafelli, 
Reykjavegur (stikaður)

  

8. Við bílastæði Þorbjarnar við 
heitavatnstankinn

  

9. Við söguskilti í Selskógi

Söguratleikur Bókstafur Tölustafur

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

Nafn:

Heimili:

Bæjarfélag:   Sími:

Söguratleikur Grindavíkur 2018
Fróðleiksmolar – Númerin eiga við viðkomandi ratleiksmerki á kortinu



SIGGA BEINTEINS · GRÉTAR ÖRVARSSON · EYÞÓR INGI · FRIÐRIK DÓR
ÍRIS KRISTINS · ÁGÚSTA EVA · PÁLMI GUNNARS · TÓMAS GUÐMUNDSSON

 ÁSAMT 9 MANNA STÓRHLJÓMSVEIT UNDIR STJÓRN ÞÓRIS ÚLFARSSONAR

HR. HNETUSMJÖR & VIKKI KRÓNA
KYNNIR FELIX BERGSSON SÉRSTAKUR GESTUR ÞORVALDUR HALLDÓRSSON (Á SJÓ)

ÞAÐ VERÐUR HÚLLUMHÆ Á SJÓARANUM SÍKÁTA ALLA HELGINA
NÁNAR Á  WWW.SJOARINNSIKATI.IS

20:00 HR. HNETUSMJÖR OG VIKKI KRÓNA HITA UPP
21:00 BRYGGJUTÓNLEIKAR SJÓARANS


