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Gleðilega hátíð!
RitstjóraspjallNú árið er brátt liðið í aldanna skaut og 

aldrei það kemur til baka. Vonandi. 
Þetta hugsa líklega margir, en þrátt fyrir 
heimsfaraldur og jarðhræringar getum við 
Grindvíkingar litið um öxl og verið stolt 
og ánægð með margt í okkar samfélagi. 
Efnistök Járngerðar í þessu sameinaða 
haust- og jólablaði eru fjölbreytt og 
mörg. Allt frá því hvað er að gerast innan 
stofnana bæjarins til þess sem hinn 
almenni Grindvíkingur er að gera. 

Við tökum hestakonuna Sylvíu Sól 
Magnúsdóttur tali en hún hefur verið að 
gera frábæra hluti í hestamennskunni, 
bæði í ár og í fyrra. 

Tónlistarmaðurinn Gísli Gunnarsson gaf 
út sína aðra plötu í sumar og hefur hlotið 
mikið lof fyrir. 

Félagarnir Vilhjálmur Ragnar og 
Gunnar Ólafur fóru af stað með 
hlaðvarpið Samfélagið þar sem fjallað 
er um knattspyrnu, aðallega enska liðið 
Liverpool. 

Kristín Pálsdóttir hlaut 
menningarverðlaun Grindavíkurbæjar 
árið 2020 fyrir ótrúlega óeigingjarnt starf 
í þágu barnamenningar. 

Við fáum fréttir frá stofnunum 
bæjarins, höfninni sem í haust fékk nýja 
innsiglingarbauju sem er fyrsta sinnar 
tegundar á landinu, heilmargt hefur 
verið í gangi á árinu bæði á bóksasafni 

Grindavíkur og Kvikunni, menningarhúsi 
okkar Grindvíkinga. 

Unga fólkið okkar er fyrirferðamikið í 
blaðinu en við fáum bæði að kynnast 
Ungmennaráðinu og Nemenda- og 
Þrumuráði sem hafa haft í nógu að snúast 
þrátt fyrir takmarkanir á samkomum. 

Umhverfisverðlaun Grindavíkur eru 
afhent annað hver ár og við birtum í blaðinu 
þá garða sem hlutu viðurkenningar í ár. 

Ný staða varð til innan UMFG í vor 
en í fyrsta sinn hefur nú verið ráðinn 
framkvæmdastjóri allra deilda. Við tókum 
af því tilefni nýjan framkvæmdastjóra, Jón 
Júlíus Karlsson, tali. 

Barnabókahöfundurinn Sigríður Etna 
Marínósdóttir gaf út nýja barnabók sem 
gerist í Grindavík og ber heitið Hasar í 
hrauninu. Hún segir okkur frá kveikjunni 
af bókinni sem er hennar þriðja barnabók.

Landsliðskonan Ingibjörg Sigurðardóttir 
hefur átt frábært ár, skrifaði undir nýjan 
samning við norska liðið Vålerenga  
sem varð í byrjun desember norskur 
meistari og í kjölfarið valinn leikmaður 
deildarinnar. 

Guðrún Inga Bragadóttir starfar sem 
ráðgjafi hjá VIRK starfsendurhæfingasjóði. 
Hún segir okkur frá ferli þeirra sem nýta 
þjónustu VIRK. 

Félagarnir Hjörtur Pálsson og Steinþór 
Júlíusson létu verða af því að opna 
handverksbrugghúsið 22.10. Þeir höfðu 
verið að prófa sig áfram í bjórframleiðslu 
og sjá um allt ferlið sjálfir. Þeir verða til 
húsa að Hafnargötu 11, þar sem gamla 
hafnarvigtarhúsið stóð en nú hefur verið 
byggt við og þar verður brugghúsið ásamt 
versluninni VIGT. 

Ég vona að þú, kæri lesandi, njótir þess 
að lesa blaðið en það verður einnig 
aðgengilegt á vef bæjarins, www.
grindavik.is

Gleðilega hátíð!

Kristín María Birgisdóttir, upplýsinga- og 
markaðsfulltrúi
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Áhrif Covid-19 á fjárhag sveitarfélaganna

Öllum er ljós sú háalvarlega staða sem 
margir glíma við vegna afleiðinga 

Covid-19 faraldursins. Atvinnuleysi í 
flestum landshlutum er meira um þessar 
mundir en sést hefur í áratug og ekki er 
útlit fyrir að úr rætist næstu mánuði. 
Suðurnesin hafa orðið verst úti allra 
landsvæða og stefnir hlutfall atvinnulausra 
þar í 23% ef fram heldur sem horfir. Í 
Grindavík mælist atvinnuleysi nú nærri 
14%, en til samanburðar var hlutfallið 
9% þegar verst lét eftir hrun. Vegna 
mikilvægis ferðaþjónustu og flugreksturs 
á Suðurnesjum hefur höggið orði 
þyngra þar en annars staðar, þar sem 
um helmingur atvinnulausra  tengjast 
störfum í þessum atvinnugreinum. Að 
sama skapi glíma ýmis fyrirtæki við mikla 
tekjuskerðingu og berjast við að halda 
velli í þessum efnahagslega ólgusjó.  

Fjárhagur sveitarfélaga
Samkvæmt lögum eru tekjustofnar 
sveitarfélaga útsvar, fasteignaskattur og 
framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga. 
Auk þess innheimta sveitarfélögin 
ýmsar þjónustutekjur og tekjur af eigin 
stofnunum og fyrirtækjum. 
• Útsvarið er veigamesti og stærsti einstaki 
tekjustofn sveitarfélaga. Útsvarsprósentan 
getur verið mismunandi frá einu 
sveitarfélagi til annars. 
•Fasteignaskattur er annar stærsti 
tekjustofn sveitarfélaganna og er lagður 
árlega á flestar fasteignir í landinu.
•Jöfnunarsjóður sveitarfélaga gegnir 
því hlutverki að jafna aðstöðumun 
sveitarfélaga vegna mismunandi 
skatttekna og útgjaldaþarfa. Tilgangurinn 
er sá að öll sveitarfélögin í landinu geti 
sinnt skyldum sínum gagnvart þjónustu 
við íbúana. 

Undanfarna mánuði hefur sigið á 
ógæfuhliðina í rekstri ýmissa sveitarfélaga 
og yfirleitt eru áhrif Covid-19 
faraldursins alvarlegust þar sem umfang 
ferðaþjónustunnar er mest. Til að meta 
fjárhagsstöðu sveitarfélaganna var 
síðastliðið vor settur á fót starfshópur sem 
falið var tvíþætt verkefni. Annars vegar að 
safna upplýsingum um fjárhagsáætlanir 
og fjárhagsstöðu einstakra sveitarfélaga 
fyrir yfirstandandi ár, þróun þeirra 
og horfur og hins vegar að safna 
upplýsingum um einstaka þætti sem ljóst 
þykir að muni hafa mikil áhrif á afkomu 
sveitarfélaga á komandi mánuðum og 
misserum. Starfshópurinn gaf nýlega 
út skýrslu þar sem meðal annars kemur 

fram að gera megi ráð fyrir að samanlögð 
rekstrarniðurstaða sveitarfélaganna 
allra verði 26,6 milljörðum lakari en 
gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlunum 
ársins 2020. Þá megi búast við að auknar 
fjárfestingar sveitarfélaga nemi rúmlega 
6,5 milljöðrum. Samanlagt væru áhrifin 
því rúmlega 33 milljarðar eða rúmlega 91 
þúsund króna á hvern íbúa að meðaltali. 
Í skýrslunni eru leiddar líkur að því að 
sveitarfélögin þurfi að fjármagna aukinn 
halla annars vegar með auknum lántökum 
upp á um 23 milljarða og hins vegar 
með því að ganga á handbært fé upp á 
rúma 10 milljarða. Hlutfallslega nemur 
samdrátturinn af völdum faraldursins 
á rekstur sveitarfélaganna um 8,5% af 
heildarútgjöldum þeirra í fyrra. 

Mörgum sveitarfélögum er þröngur 
stakkur skorinn hvað varðar viðbrögð 
við ástandinu, sérstaklega í ljósi þess 
hve mikið mun reyna á framlög þeirra 
vegna lögbundinna verkefna, ekki síst 
í velferðar- og skólamálum. Jafnframt 
hefur faraldurinn kallað á talsverð 
viðbótarútgjöld hjá sveitarfélögunum 
vegna sótthreinsunar og smitvarna og 
vegna aukins álags í viðkvæmri þjónustu á 
sviði velferðarmála, svo eitthvað sé nefnt. 
Þá hafa útgjöld vegna fjárhagsaðstoðar 
farið vaxandi hjá mörgum sveitarfélögum 
sem og vegna atvinnuúrræða til að koma 
til móts við aukið atvinnuleysi. 

Þannig er gert ráð fyrir að launakostnaður 
sveitarfélaganna verði 3,5 milljörðum 
króna meiri en upphaflegar 
fjárhagsáætlanir gerðu ráð fyrir. Þar við 
bætist að á þessu ári hafa framlög sem 
sveitarfélögin hafa fengið úr Jöfnunarsjóði 
lækkað umtalsvert vegna lægri tekna 

sjóðsins af skatttekjum ríkissjóðs. 
Staða Grindavíkurbæjar
Áhrif faraldursins á einstök sveitarfélög 
eru mjög misjöfn og ekki síður geta 
þeirra og svigrúm til að takast á við 
þær fjárhagslegu þrengingar sem 
nú eru uppi. Sveitarstjórnir landsins 
eru um þessar mundir að ljúka gerð 
fjárhagsáætlana vegna áranna 2021-2024. 
Árshlutauppgjör flestra sveitarfélaga 
sýnir mikinn viðsnúning til verri vegar í 
rekstri ársins 2020. Tekjur minnka á sama 
tíma og útgjöld aukast, rekstrarafgangur 
snýst gjarnan í halla og veltufé frá rekstri 
minnkar verulega. Í Grindavík er staðan 
svipuð. Mikið góðæri ríkti í rekstri 
bæjarfélagsins árin 2018 og 2019 og var 
rekstrarniðurstaðan jákvæð um nærri 500 
milljónir hvort ár. Samkvæmt útkomuspá 
fyrir árið 2020 má gera ráð fyrir að 
rekstrarniðurstaða ársins verði nálægt 
núllinu sem þýðir gríðarlegan neikvæðan 
viðsnúning milli ára. Þetta er þungt högg. 
Við gerð fjárhagsáætlunarinnar fyrir næsta 
ár hefur þurft að sýna sérstaka ráðdeild og 
aðhald í útgjaldaliðum og fjárfestingum. 
Leiðarljósið var þó að halda óbreyttu 
þjónustustigi og að verja grunnþjónustu 
bæjarfélagsins. Forstöðumenn stofnana 
tóku virkan þátt í þeirri vinnu og er þeim 
þakkað þeirra mikla framlag við að leysa 
verkefnið. 

Svo vel vill til að fjárhagsstaða bæjarsjóðs 
Grindavíkur var mjög sterk þegar 
faraldurinn skall á síðastliðinn vetur. 
Handbært fé nam um 1,7 milljörðum 
og vaxtaberandi skuldir nær engar. 
Greiðslugeta bæjasjóðs er því mikil og 
þó að rekstrarniðurstaða verði óvenju 
slök, er ekkert útlit fyrir annað en að 
handbært fé muni duga vel til að mæta 
þessari stöðu, sem og að fjárfesta í þeim 
innviðum sem áformað hefur verið. Þetta 
er eftirsóknarverð staða og aðstæður sem 
mikill minnihluti sveitarfélaga býr við, 
en mörg þeirra sjá fram á umtalsverðar 
lántökur með tilheyrandi vaxtakostnaði. 
Við horfum bjartsýn fram á veginn. 

Ég óska Grindvíkingum gleðilegra jóla 
með ósk um farsæld og gleði á komandi 
ári. 

Fannar Jónasson bæjarstjóri

Fannar Jónasson, bæjarstjóri 
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Sylvía Sól Magnúsdóttir er tvítug Grindavíkurmær sem hefur náð ótrúlega góðum árangri í 
hestamennsku. Íþróttin á hug hennar allan en Sylvía Sól stundar nú nám í Framhaldsskóla 

Mosfellsbæjar þar sem hún er á hestabraut. Í fyrra var Sylvía Sól tilnefnd sem efnilegasti knapi 
ársins. Hún komst í U-21 landsliðshópinn í ár auk þess að vera tilnefnd sem íþróttakona 

Grindavíkur í fyrra.

Ég hef verið að keppa í hestaíþróttum í 
6 ár núna með góðum árangri og var 

til dæmis tilnefnd til efnilegasta knapa 
ársins í fyrra og valin í U-21 landsliðshóp 
i hestaíþróttum þetta árið. Ég hef mikinn 
áhuga á öllu sem við kemur hestum, og 
eiginlega bara öllum dýrum. 

Hvers vegna hestamennska?
Ég fór fyrst á hestbak þegar ég var pínulítil 
því afi átti hesta og svo fékk ég að fara á 
nokkur reiðnámskeið í Hafnarfirð og á 
Álftanesi. Við flytjum síðan hingað 2007 
og stuttu eftir það byrjar mamma að vinna 
á hestaleigu hérna í Grindavík. Eftir það 
varð ekki aftur snúið.

Segðu okkur aðeins frá ferlinum 
þínum í hestamennskunni?
Ég byrjaði að taka þátt á innanfélagsmótum 
þegar hestamannafélagið var stofnað árið 
2010. Árið 2014 fékk ég síðan lánaða 
hryssu hjá vinkonu mömmu og fékk þá 
að keppa í fyrsta skiptið á Íslandsmóti 
og fleiri stórum mótum. Ég keppti á 
nokkrum hrossum eftir það og loks árið 
2018 fékk ég hana Reimu fyrst lánaða. Við 

vorum ofarlega á stórum mótum í fyrra 
og það sumar urðum við Íslandsmeistarar 
í tölti í ungmennaflokki. Í vetur vorum við 
síðan valdar í U-21 landsliðshóp en það 
varð ekki mikið úr þessu keppnistímabili 
því stærstu mótunum eins og Landsmóti, 
Íslandsmóti og Norðurlandamóti var 
aflýst vegna Covid. 

Mesta afrek?
Mín helstu afrek hingað til eru að verða 
Íslandsmeistari, að vera tilnefnd til efni-
legasta knapa ársins 2019 og að vera valin 
í U-21 landsliðshóp.

Hver er fyrirmyndin þín?
Ég á mér nokkrar fyrirmyndir. Mínar 
helstu fyrirmyndir eru þau Helga Una 
Björnsdóttir og Jakob Svavar Sigurðsson 
en ég var svo heppin að fá að vinna með 
þeim í nokkra mánuði á þessu ári.

Hvað veitir þér innblástur?
Að horfa á myndbönd af bestu knöpum og 
hestum landsins bæði í þjálfun og keppni. 
Það er líka mjög gaman og hvetjandi 
þegar maður fær í hendurnar krefjandi 
hross sem manni gengur síðan vel með 
og fær að sjá blómstra, hvort sem það er á 
keppnisvellinum eða utan hans.

Ef ekki hestamennska hvað þá?
Sé mig eiginlega bara ekki fyrir mér í 
neinu öðru en hestamennskunni.

Sylvía Sól byrjaði ung í hestamennsku



Járngerður 5

Sjónvarpsþættir?
Friends

Besti matur og drykkur?
Grjónagrautur með lifrarpylsu og vatn

Hvernig sérðu framtíðina fyrir 
þér?
Ég stefni á að fara að Hólum og læra þar 
tamningar og vinna við það i framtíðinni. 
Annars hef ég líka mikinn áhuga á að 
verða dýralæknir og aldrei að vita nema 
ég endi bara í því!

Helsti draumur?
Ég á mér nokkra drauma en mínir 
helstu draumar eru að fá að keppa fyrir 
Íslands hönd á Heimsmeistaramóti í 
hestaíþróttum og að geta ferðast um 
heiminn og prufa mismunandi hestakyn.

      
Á myndinni til hægri er Sylvía Sól eftir að hafa 
landað Íslandsmeistaratitli í tölti í ungmennaflokki 
ásamt Reimu árið 2019.
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Gísli Gunnarsson 
gefur út sína aðra plötu 

Birds of prey
Grindvíkingurinn Gísli Gunnarsson hefur nú gefið út sína aðra plötu á spotify en hún heitir 
Birds of Prey og kom út í sumar. Fyrri plata Gísla Sitting in the Darkness, Trying to Create 
Light fékk gríðarlega góðar undirtektir þegar hún kom út á síðasta ári. Viðbrögðin urðu til 
þess að Gísli sagði ekkert annað í stöðunni en að halda áfram að skrifa og safna efni í nýja 

plötu.
Gísli segir plötuna Birds of prey í 

rauninni vera bara samansafn af nýju 
efni og gömlum lögum sem hann hefur  
skrifað í langan tíma. „Ég hef ekki gefið 
mér tíma í að útsetja og taka þau upp. Til 
dæmis er lokalagið Rabea það fyrsta sem 
ég skrifaði þegar ég keypti píanóið mitt, 
það var 2016.

Mér finnst líka mjög gaman þegar plötur 
hafa gott flæði, segja manni hálfgerða 
sögu þegar maður hlustar á þær frá byrjun 
til enda. Þannig ég reyndi að púsla saman 
efni sem ég átti skrifað, og fylla upp í göt 
þar sem mér fannst vanta þannig að þetta 
virkaði sem einskonar heild.”

Hvað ertu að gera þessa dagana?
„Í augnablikinu er ég að undirbúa útgáfu 
á nýrri smáskífu sem heitir Harmkvæði. 
Hún er unnin með Sigurboða Grétarsson, 
sem samdi texta og syngur. Lagið er 
langt eða 10 mínútna verk með texta á 
fornnorrænu frá sjónarhorni víkings sem 
er að syrgja fjölskyldu sína, að syngja 
elegíu til heiðurs þeim. Í þetta skiptið bað 
ég Striga, listakonu og flúrara á Íslenzku 
Húðflúrstofunni að mála cover myndina. 
Þetta kemur svo út 20.12.2020, er mjög 
stoltur af því hvernig þetta kom allt saman 
og er spenntur að leyfa fólki að heyra.”
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Harmkvæði
Harma miok mik sina
oþ mina inst au kvel
met kuoki kueþ ek vina
hittask þau i Hel

Otl er ehki uti von
þo ek sirki min son
drengr fetl bloþi vatlar
han skal rata til ualhalar

dotr kuert uilt þu rata
þu sem alt gast gert
graet ek þik ok glata
eki er lifsins uert

astin min for fra mer
þu ek sirki mest
mundu at ek an þer
engum varst þu flest

Gísli segist langa til að setja saman fallega 
tónleika. Finna tónlistarfólk sem geti 
spilað með honum tónlistina og jafnvel 
unnið að nýjum útsetningum t.d. fyrir 
smærri strengjasveitir. „Annars er ég 
þessa dagana að vinna í mjög spennandi 
verkefni  með mjög hæfileikaríku 
listafólki. Það er enn ekki komin nein 
dagsetning á það og ég vil ekki gefa of 
mikið frá mér áður en það er komin 
skýrari mynd á það, en það er mjög 
spennandi tónlist framundan!
Svo var upprunalega planið að gefa fyrstu 
plötuna út á vínyl. Ég lét ekki verða að 
því, en það er enn eitthvað sem mig 
langar að gera, hanna og gefa út plöturnar 
á fallegum vínyl. Svo er ég að sjálfsögðu 
alltaf að dúlla mér að skrifa nýja tónlist“ 
segir Gísli að lokum.

Gísli frékk Striga, listakonu og flúrara á Íslenzku Húðflúrstofunni að mála cover myndina.

Markmið Grindavíkurbæjar með 
skipulagsgerðinni er að móta 

heildarstefnu og samræma ákvæði innan 
hverfisskipulagssvæðisins til að einfalda 
afgreiðslu leyfisveitinga og gera þær 
markvissari. 

Tilgangurinn er að auðvelda 
ákvörðunarferli vegna framkvæmda 
og uppbyggingar á svæðinu. Einnig 
að sjálfbær þróun og hagsmunir íbúa 
verði ætíð hafðir að leiðarljósi við 
ákvarðanatöku.
Þegar hefur skipulagslýsing hverfisins verið 
kynnt fyrir fyrsta áfanga, með tilkynningu 
á heimasíðu bæjarins og í bréfpósti. Í 

kjölfar þess átti að halda vinnufundi 
með íbúum hverfisins. Aðstæður hafa 
hins vegar verið þannig að ekki hefur 
verið hægt að halda vinnufundinn vegna 
samkomutakmarkana

Nú hefur verið ákveðið að eiga samráð við 
íbúa í gegnum samráðsvef þar sem íbúum 
Grindavíkurbæjar gefst kostur á að gera 
ábendingar varðandi skipulag hverfisins. 
Ábendingarnar geta verið af ýmsum toga 
allt frá heimildum til bygginga á lóðum 
hverfis til uppbyggingar og viðhalds 
opinna svæða. 

Hverfisskipulag Stíga- og 

Vallahverfis
Grindavíkurbær áformar á næstu árum að vinna hverfisskipulag 
fyrir þann hluta bæjarins sem ekki hefur verið deiliskipulagður. 

Verkefninu hefur verið skipt upp í áfanga og var ákveðið að byrja á að 
vinna hverfisskipulag fyrir Stíga- og Vallahverfi í Grindavík. Svæðið 

afmarkast af Víkurbraut í austri, Efstahrauni í suðri og Nesvegi í vestri 
og norðri.

Íbúasamráð á sérstökum samráðsvef. 
Nánar á www.grindavik.is
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Tíu tilnefnd sem íþróttamaður og 
íþróttakona Grindavíkur 2020

Sex íþróttamenn og fjórar íþróttakonur hafa verið tilnefnd sem íþróttamaður og íþróttakona 
Grindavíkur 2020. Þá verður í fyrsta sinn útnefndur þjálfari ársins og lið ársins. Ljóst er að ný 
nöfn verða grafin í bikarana í ár þar sem þau sem tilnefnd eru hafa ekki lyft bikarnum áður.

Allar deildir UMFG sem og 
íþróttafélög með samstarfssamning 

við Grindavíkurbæ áttu kost á því að 
tilnefna íþróttafólk, lið og þjálfara úr 
sínum röðum. Valið er síðan í höndum 
tíu einstaklinga, þ.e. aðalstjórnar UMFG  
og frístunda- og menningarnefndar 
Grindavíkurbæjar. 

Þessi eru tilnefnd í flokkunum fjórum, í 
stafrófsröð:
Tilnefningar til íþróttamanns Grindavíkur 
2020
Jóhann Dagur Bjarnason, hjólreiðar
Jóhann Þór Ólafsson, hestaíþróttir
Matthías Örn Friðriksson, pílukast
Sigtryggur Arnar Björnsson, 
körfuknattleikur
Sigurjón Rúnarsson, knattspyrna
Þór Ríkharðsson, golf

Tilnefningar til íþróttakonu Grindavíkur 
2020
Hekla Eik Nökkvadóttir, körfuknattleikur
Svanhvít Hammer, golf
Sylvía Sól Magnúsdóttir, hestaíþróttir
Þorbjörg Jóna Garðarsdóttir, knattspyrna

Tilnefningar til liðs ársins 2020
Mfl. kvenna í knattspyrnu

Tilnefningar til þjálfara ársins 2020
Nihad Cober og Anton Ingi Rúnarsson, 
knattspyrna
Ray Antony Jónsson, knattspyrna
Alls hafa 19 karlar verið kjörnir 
íþróttamenn Grindavíkur frá því 
viðurkenningin var fyrst veitt árið 1988. 
Páll Axel Vilbergsson hefur oftast allra 
lyft bikarnum eða fimm sinnum. Sigurður 

H. Bergmann og Guðmundur Bragason 
hlutu viðurkenninguna fjórum sinnum á 
sínum tíma. 

Íþróttakona Grindavíkur verður kjörin 
í 13 sinn. Tíu konur hafa hlotið titilinn 
íþróttakona ársins frá árinu 2008 en 
Petrúnella Skúladóttir er sú eina sem 
hefur lyft hefur bikarnum oftar en einu 
sinni eða þrisvar sinnum.

Íþróttamenn Grindavíkur 1988-2019
1988 Guðmundur Bragason, 
körfuknattleikur
1989 Sigurður H Bergmann, júdó
1990 Sigurður H Bergmann, júdó
1991 Guðmundur Bragason, 
körfuknattleikur
1992 Sigurður H Bergmann, júdó
1993 Helgi J Guðfinnsson, 
körfuknattleikur
1994 Sigurður H Bergmann, júdó
1995 Guðmundur Bragason, 
körfuknattleikur
1996 Guðmundur Bragason, 
körfuknattleikur
1997 Milan Stefán Jankovic, knattspyrna
1998 Helgi J Guðfinnsson, 
körfuknattleikur
1999 Grétar Ó Hjartarson, knattspyrna
2000 Ólafur Örn Bjarnason, knattspyrna
2001 Guðlaugur Eyjólfsson, 
körfuknattleikur
2002 Sinisa Kekic, knattspyrna
2003 Páll A Vilbergsson, körfuknattleikur
2004 Páll A Vilbergsson, körfuknattleikur
2005 Paul MacShane, knattspyrna
2006 Páll A Vilbergsson, körfuknattleikur
2007 Páll A Vilbergsson, körfuknattleikur
2008 Páll A Vilbergsson, körfuknattleikur

2009 Þorleifur Ólafsson, körfuknattleikur
2010 Jósef Kristinn Jósefsson, 
knattspyrna
2011 Óskar Pétursson, knattspyrna
2012 Björn Lúkas Haraldsson, taekwondó
2013 Jóhann Árni Ólafsson, 
körfuknattleikur
2014 Daníel Leó Grétarsson, knattspyrna
2015 Jón Axel Guðmundsson, 
körfuknattleikur
2016 Alexander Veigar Þórarinsson, 
knattspyrna
2017 Ólafur Ólafsson, körfuknattleikur
2018 Ólafur Ólafsson, körfuknattleikur
2019 Jón Axel Guðmundsson, 
körfuknattleikur

Íþróttakonur Grindavíkur 2008-2019
2008 Jovana Stefánsdóttir, 
körfuknattleikur
2009 Elínborg Ingvarsdóttir, knattspyrna
2010 Helga Hallgrímsdóttir, 
körfuknattleikur
2011 Ingibjörg Yrsa Ellertsdóttir, 
körfuknattleikur/knattspyrna
2012 Christine Buchholz, hlaupakona
2013 Petrúnella Skúladóttir, 
körfuknattleikur
2014 Guðrún Bentína Frímannsdóttir, 
knattspyrna
2015 Petrúnella Skúladóttir, 
körfuknattleikur
2016 Petrúnella Skúladóttir, 
körfuknattleikur
2017 Dröfn Einarsdóttir, knattspyrna
2018 Ólöf Rún Óladóttir, 
körfuknattleikur
2019 Hrund Skúladóttir, körfuknattleikur

Jón Axel Guðmundsson og Hrund Skúladóttir voru kjörin íþróttafólk Grindavíkur árið 2019. Hér er 
Guðmundur Bragason, faðir Jóns Axels að taka við verðlaunum fyrir hans hönd ásamt Hrund. 
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Lýðheilstueymi Grindavíkurbæjar tekur til 
starfa

Í haust tók til starfa lýðheilsuteymi á vegum Grindavíkurbæjar. Teymið byggir á grunni forvarnateymis 
sveitarfélagsins og tekur m.a. við verkefnum þess auk fleiri verkefna sem snúa að lýðheilsu bæjarbúa. 

Lýðheilsuteymið er bæjarstjórn jafnframt til ráðgjafar í lýðheilsumálum.

Í grunninn má segja að lýðheilsuteymið sé þverfaglegur 
samráðsvettvangur enda eiga þar sæti skólastjórar leik- og 

grunnskóla, forstöðumaður Þrumunnar, yfirsálfræðingur, 
sviðsstjóri félagsþjónustu- og fræðslusviðs, sviðsstjóri 
frístunda- og menningarsviðs, deildarstjóri öldrunarþjónustu, 
framkvæmdastjóri UMFG auk fulltrúa frá Heilbrigðisstofnun 
Suðurnesja og Lögreglunni á Suðurnesjum.

 

Helstu verkefni sem lýðheilsuteymi hefur yfirumsjón með eru:
• Að tryggja að lýðheilsustefna sé til staðar og henni sé   
framfylgt.
• Að hafa frumkvæði að verkefnum sem snúa að lýðheilsu íbúa. 
• Að hafa frumkvæði að samskiptum og viðræðum við opinbera   
aðila og hagsmunaaðila með það að markmiði að efla lýðheilsu í 
Grindavík. 
• Að fara með verkefni sem snúa að forvörnum, heilsueflingu og 
snemmtækri íhlutun fyrir íbúa á öllum aldri.

Lýðheilsuteymi Grindavíkurbæjar fundaði í fyrsta sinn 18. 
nóvember sl. og mun funda einu sinni í mánuði. 

Hvað er lýðheilsa?

Með lýðheilsu er átt við aðgerðir hins opinbera og annarra 
sem miða að því að bæta og viðhalda heilbrigði, líðan og 
aðstæður einstaklinga, þjóðfélagshópa og þjóðarinnar í heild 
með heilsueflingu, forvörnum og heilbrigðisþjónustu.

Mikilvægt er að skapa fólki aðstæður í samfélaginu sem 
auðvelda því að stunda heilbrigða lífshætti og efla vitund 
fólks og vitneskju um mikilvægi þess. Heilsuefling krefst 
samræmdra, þverfaglegra aðgerða á samfélagslegum grunni 
og nær til þátta utan hefðbundinnar heilbrigðisþjónustu.

Tómas Breki kosinn í Ungmennaráð Samfés

Tómas Breki Bjarnason 

Tómas Breki Bjarnason nemandi í 
9. bekk í Grunnskóla Grindavíkur 

var kosinn í Ungmennaráð Samfés um 
miðjan desember. Tómas Breki situr bæði 
í nemenda- og Þrumuráði auk þess að 
eiga sæti í Ungmennaráði Grindavíkur. 
Forstöðumaður Þrumunnar, Elínborg 
Ingvarsdóttir sagði Tómas Breka vel að 
þessu kominn. „Tómas er mikill leiðtogi, 
hann er harðduglegur og samviskusamur 
og sýnir frumkvæði. Ef eitthvað þarf að 
gera gengur hann beint til verks.”

Kosningin rafræn 
Kosið var í ár í ráðið með rafrænum hætti í 
gegnum forritin Discord og Zoom. Tómas 
Breki hlaut annað sæti í kjördæminu 
Reykjanes/kraginn og verður í eitt ár 
í Ungmennaráði Samfés. Kosningar í 
Ungmennaráð Samfés fara árlega fram á 
Landsmóti Samfés. 

fram í ungmennaráðið, þá hver fyrir sitt 
kjördæmi.

Tilgangur og markmið ungmennaráða 
Samfés er að: 

• Efla þátttöku ungmenna í starfi 
félagsmiðstöðva og ungmennahúsa.

• Tryggja virka þátttöku ungmenna í 
málefnum þeirra.

• Auka jafningjafræðslu.
• Tryggja að ungmenni öðlist rödd í 

samfélaginu.
• Ungmenni hafi tengiliði á landsvísu 

til þess að ræða málefni sem snúa að 
þeirra aldurshópi.

• Efla Evrópusamstarf við önnur 
ungmenni.

• Hafa áhrif á og vinna að viðburðum 
á vegum Samfés.

• Hafa áhrif á fjölmiðlaumfjöllun.

Alls er kosið í 9 kjördæmum, þar sem 18 
fulltrúar eru kosnir til tveggja ára og 9 
fulltrúar til eins árs. Þannig eru fulltrúar 
ráðsins 27 talsins. Allir þátttakendur 
á Landsmóti hafa rétt til að bjóða sig 
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Ein þekktasta leðurverslun landsins komin til Ein þekktasta leðurverslun landsins komin til 
GrindavíkurGrindavíkur

Verslunin Kós hefur verið starfrækt í 27 ár, eða frá árinu 1993.  Eigendur Kós eru hjónin 
Kristín Ellý Egilsdóttir og Grétar Baldursson. Verslunin á sér langa sögu, en hún hefur alltaf 

verið staðsett á Laugaveginum. Nú hefur verslunin flutt að Víkurbraut 25 í Grindavík.

Þau Kristín Ellý og Grétar fluttu til 
Grindavíkur fyrir ekki svo löngu síðan 

og eru mjög ánægð að vera komin til 
Grindavíkur. Sjálf á Kristín ættir að rekja 
hingað, nánar tiltekið í Skálholt sem er ská 
á móti versluninni. Hún á því töluvert af 
skyldfólki í Grindavík. 

„Verslunin sérhæfir sig í leðurfatnaði, bæði 
tískufatnaði og mótorhjólafatnaði.  Einnig 
eru til ýmsir aukahlutir eins og töskur, 
belti, hanskar, skór og ýmislegt fleira. 
Við erum líka með mótorhjólahjálma og 
Gore-tex mótorhjólafatnað,” segir Grétar 
en hægt er að láta gera við leðurvörur hjá 
Kós. 

En hvers vegna Grindavík? 
„Við vorum búin að ákveða að koma 
til Grindavíkur fyrir þó nokkru síðan, 
löngu fyrir Covid. En húsaleigan er dýr 
á Laugarveginum og verslunin þar hefur 
dregist saman. Við sáum síðan hús hér í 
Suðurhópi sem við keyptum og enn betra 
var að komast í þetta verslunarrými á 
Víkurbrautinni,“ segir Kristín.

Með gæða leðurvörur á 70% afslætti
Kristín segist vera með lager heima hjá 
sér sem hún vilji gjarnan losa sig við. Hún 
hefur því sett 70% afslátt á mikið úrval 
tískuvöru sem hægt er að skoða hjá henni. 
Vegna samkomutakmarkana og sóttvarna 
verður fólk þó að hringja á undan sér.  
Hægt er að ná á Kristínu í síma 898 9944. 

Hjónin Grétar Baldursson og Kristín Ellý Egilsdóttir í verslun sinni 
að Víkurbraut

Úrval leðurvara hjá Kós er mikið, mótorhjólafatnaður, leðurskór, leðurbelti og leðurhattar. 
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Mennska prjónavélin í Múla
Þorgerður Elíasdóttir, hefur alla tíð haft gaman að því að prjóna. Helst fyrir alla aðra en 

sjálfa sig. Hún tekur að sér að prjóna fyrir þá sem dreymir um fallegar flíkur úr íslenskum 
lopa en prjóna ekki sjálfir. Það er nóg að gera hjá Þorgerði en hún henni finnst fátt 

skemmtilegra en að prjóna. 

Það er óhætt að segja að garnið leiki í 
höndunum á Þorgerði því hver peysan 

á fætur annarri dettur þessa dagana af 
prjónunum hjá henni. Hún hefur vart 
undan að taka við pöntunum enda 
eru peysur og annað sem hún prjónar 
einstaklega vandað. 

Manchester og Liverpool
Þorgerður ræðst heldur ekki á garðinn 
þar sem hann er lægstur og hefur bæði 
prjónað merki Manchester United og 
Liverpool í ullarpeysur. Það má því segja 
að ekkert sé henni ofviða þegar kemur 
að því að prjóna krefjandi flíkur þar sem 
hvert smáatriði skiptir máli. 

Þorgerður prjónar ekki aðeins fyrir íbúa 
og kunningja sem óska eftir peysum 
heldur prjónar hún mikið til góðs. „Ég 
prjóna mikið fyrir Rauða krossinn og nota 
þá oftast allt það afgangs garn sem ég á. 
Þetta eru peysur, húfur og vettlingar sem 
ég trúi að fari á staði þar sem þörf er á.“

Prjónaði jarðskjálfta- og 
eldgosapeysu
Þorgerði dettur ýmislegt sniðut í hug. Eftir 
landrisið og jarðskjálftana fyrr á árinu 
ákvað hún að prjóna skjálftavirknina 
og síðan eldgos á peysu. Afraksturinn 
var mjög skemmtilegur en Ari Auðunn, 
yngsti sonur Þorgerðar á peysuna. Langi 
fólk að kaupa peystur hjá Þorgerði er 
hægt að hafa samband við hana í gegnum 
Facebook.  

Árið 2012 urðu vinahjón Þorgerðar, þau Kristín og Birgir 60 ára. Í 
óvæntri veislu sem haldin fyrir Birgi hafði hún prjónað þessar peysur 
enda eru þau aðdáendur enska liðsins. 

Vinsælt er að láta prjóna peysur í stíl, hvort sem það eru systkin eða 
mæðgur eða feðgar. 

Þorgerður með litla munaðarlausa stúlku í Kenýa árið 2015.

Þorgerður tekur við viðurkenningu sem Grindvíkingur ársins 2016 
á þrettándagleðinni í janúar 2016. Það var Kristín María Birgisdóttir, 
þá forseti bæjarstjórnar sem afhenti verðlaunin. 

Bakhliðin sýnir skjálftavirknina og litirnir tákna styrk skjálftanna. 

Framhliðin sýnir þegar eldgosið er hafið.  

Þorgerður var árið 2015 útnefnd 
Grindvíkingur ársins fyrir starf sitt í 
þágu þeirra sem minna mega sín en hún 
fór þá til Kenýa í hjálparstarf. Hún steig 
það skref að fara í ABC hjálparstarfsskóla 
sem samtökin ráku og var undirbúningur 
fyrir fólk sem hefur áhuga á að bjóða sig 
fram til hjálparstarfa. Hún gekk hér hús úr 
húsi og seldi ýmislegt til að hjálpa þessum 
samtökum að fjármagna hjálparstarfið 
fyrir fátæk börn. Hún tók þá ákvörðun 
að fara til Kenýa á vegum ABC í mars 
2015 og dvaldi þar í 5 vikur við að hjálpa 
börnum sem búa við mjög bág kjör. Hún 
fjármagnaði sjálf ferðina, sem var æði 
kostnaðarsöm, með mikilli vinnu, fyrst 
flug til Amsterdam og þaðan til Kenýa. 
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Gunnar Ólafur Ragnarsson og Vilhjálmur Ragnar Kristjánsson eru félagar með brennandi 
áhuga á knattspyrnu, þá sérstaklega á ensku úrvalsdeildarliðinu Liverpool. Þeir eyddu löngum 

stundum í síma að ræða fótboltann en ákváðu að koma umræðunni í farveg þannig að fleiri 
myndu njóta góðs af og stofnuðu því Samfélagið, hljóðvarp um knattspyrnu og Liverpool. 

Hugmyndin var að koma áhugamálinu 
í ákveðinn farveg enda eyddu þeir 

félagar, Gunnar Óli og Vilhjálmur, löngum 
stundum í símanum að ræða Liverpool og 
fótbolta. 

En hvað þarf í podcast?
„Hljóðnema, fartölvu og svo er það bara 
tengt saman og þá er þetta komið. Nánast 
enginn startkostnaður. Það væri kannski 
gaman að geta fjárfest í betri hljóðnema 
síðar til að fá betri og tærari hljóm.“

Bílskúrinn er hljóðverið 
Gunnar Óli segir fínt að taka upp í 
bílskúrnum hjá sér því þar sé nægt drasl til 
að dempa hljóðið. „Við erum í bílskúrnum 
hjá mér og það er góður hljómur því 
það er svo mikið drasl. Annars er ekki 
dýrt að kaupa einangrun á Amazon. 
En kostnaðurinn við þetta allt í upphafi 
var kannski 10 þúsund auk auglýsinga á 
Facebook, í heildina  kannski 25 þúsund.“

Vikulegar útsendingar
Gunnar Óli og Vilhjálmur taka þættina 
sína upp vikulega. „Við stefnum á að vera 
með gesti af og til. Hreimur í Landi og 
sonum kom til okkar en hann er mikill 
aðdáandi Liverpool. Svo erum við búnir 
að tala við Heiðar Austmann og Sóla 
Hólm. Hann er formaður „samfélagsins“ 
og hann gaf okkur grænt ljós á að nota 
nafnið og samþykkti líka að koma við 
tækifæri í þáttinn.“

Fyrrum leikmaður, Neil Mellor 
var í viðtali
„Vorum með viðtal við fyrrum leikmann 
Liverpool, Neil Mellor, við erum að fylgja 
hvor öðrum á Twitter (Gunnar Óli) og ég 
bara spurði hvort hann væri til í að koma 
í viðtal og það var ekkert mál, hann bara 
kom í viðtal í gegnum Zoom. Var mjög 

svona á milli 21:00-23:00. Svo erum við 
ekkert að stressa okkur á því hvaða daga 
við erum að taka upp. Reynum að gera 
þetta a.m.k. einu sinni í viku. Svo ef 
eitthvað stórt gerist, ef Liverpool vinnur 
leik þá kannski tökum við auka podcast. 
Þetta gerðum við t.d. þegar stór leikmaður, 
Diego Carlos, gekk til liðs við félagið og sá 
þáttur fékk mikla hlustun.“

Hlustunartölur að stíga
„Það er líka mjög gaman að sjá að það 
virðist vera sem hlustunartölurnar okkar 
séu að stíga. Maður er að hitta fólk sem 
er að hrósa okkur fyrir podcastið. Þetta 
er búið að vinda skemmtilega upp á sig, 
vorum ekki  með neinar væntingar í 
upphafi. Það voru um 400 sem hlustuðu 
á fyrsta þáttinn en við vorum að fá þekkta 
aðila innan samfélagsmiðlanna að segja 
frá okkur sem skilaði sér.“

Vilhjálmur Ragnar t.v. og Gunnar Ólafur t.h. 

næs og langar að heimsækja okkur ef hann 
kemur til Íslands, fá sér öl með okkur og 
horfa á leik“.

Ekki alltaf dans á rósum
Það hefur sannarlega ekki alltaf verið 
sældarlíf að vera stuðingsmaður Liverpool
„Það er í dag mjög gaman að vera 
Liverpool maður, en það hefur líka verið 
mjög erfitt. Við höfum átt erfiða tíma líka, 
þar til fyrir svona 3 árum þá var bara 10-
15 ára eyðimerkurganga. Ekkert að frétta.“

Langaði ykkur ekkert að skipta 
um lið að halda með?
„Nei það var ekki hægt. En samtölin sem 
við áttum í kringum 2012 og 2013 það 
voru bara eins og hálfgerðir sálfræðitímar. 
Þannig er þetta hjá okkur, þegar gengur 
illa þá hringjum við í hvorn annan  og 
greinum stöðuna, en núna erum við bara 
búnir að heimfæra þetta yfir í podcast. 
Hlífum konunum okkar. Gerum þetta á 
kvöldin þegar krakkarnir eru sofnaðir 
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Framlag Kristínar til barnamenningar 
í Grindavík er óumdeilt. Hún var 

alin upp á miklu menningarheimili þar 
sem móðir hennar vann með börnum, 
hvort sem það var að æfa söng eða mála 
leiktjöld. Vinna með börnum hefur verið 
ævistarf Kristínar allt frá því hún var 16 
ára og fékk sumarstarf á gæsluvellinum. 

Kristín hefur gegnum tíðina fengið útrás 
í skapandi starfi með börnum eins og 
hún orðar það sjálf, hvort heldur þegar 
hún lék trúð á barnaskemmtunum í 
Festi, í starfi sínu á leikskólanum eða í 

barnastarfi kirkjunnar. 

Undanfarin ár hefur hún einnig staðið 
fyrir vinsælum smiðjum þar sem börn 
nýta efni í listsköpun sem annars væri 
hent. 

Verðlaun fyrir eftirtektarvert 
framtak á sviði lista og/eða 
menningar

Verðlaunin eru veitt árlega til einstaklings, 
stofnunar eða samtaka sem viðurkenning 
fyrir eftirtektarvert framtak á sviði lista og/

eða menningar. Hlutverk verðlaunanna er 
m.a. að vera almenn hvatning til eflingar 
menningar- og listastarfs í sveitarfélaginu.

Eftirtaldir hafa fengið 
menningarverðlaun 
Grindavíkurbæjar:

2010 Saltfissksetur Íslands í Grindavík og 
Ómar Smári Ármannsson
2011 Aðalgeir og Kristinn Jóhannssynir
2012 Þorbjörn hf.
2013 Einar Lárusson
2014 Halldór Lárusson (bæjarlistamaður)
2015 Harpa Pálsdóttir
2016 Helga Kristjánsdóttir 
(bæjarlistamaður)
2017 Minja- og sögufélag Grindavíkur
2018 Anna Sigríður Sigurjónsdóttir 
(bæjarlistamaður)
2019 Halla María Svansdóttir
2020 Kristín E. Pálsdóttir

Við óskum Kristínu innilega til hamingju 
með viðurkenninguna. Um leið og 
við þökkum fyrir hennar framlag til 
menningarmála í Grindavík hlökkum við 
til að sjá hvað hún tekur sér næst fyrir 
hendur!

Kristín E. Pálsdóttir hlýtur 
Menningarverðlaun Grindavíkurbæjar 2020
Menningarverðlaun Grindavíkurbæjar voru afhent í gær við frekar óhefðbundnar aðstæður. 

Verðlaunin í ár hlaut Kristín E. Pálsdóttir fyrir framlag sitt til barnamenningar. 

Kristín E. Pálsdóttir tekur við Menningarverðlaunum Grindavíkur frá Irmý Rós Þorsteinsdóttur, formanni frístunda- og 
menningarnefndar. 
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Ný innsiglingarbauja Ný innsiglingarbauja 
Þann 1. október kom til Grindavíkurhafnar ný bauja sem setja á við innsiglingarenda 

hafnarinnar. Um er að ræða alveg nýja tegund bauju sem útbúin er sérstökum AIS 
staðsetningarbúnaði. 

Það var fallegt veður en vindasamt þegar 
ný innsiglingabauja var flutt niður 

að höfn í byrjun október. Í kjölfarið átti 
síðan að fara á hafnsögubátnum og festa 
baujuna niður við innsiglingarendann. 

Bauja  með staðsetningarbúnaði
Nýja baujan er eina innsiglingabaujan 
við höfn á Íslandi sem er útbúin AIS 
staðsetningarbúnaði. Mikið öldurrót 
getur verið á þessu svæði en vonir standa 
til að hún sé það sterklega byggð að hún 
þoli það ölduálag sem á hana mun verða. 
Sigurður Kristmundsson, hafnarstjóri 
segir þessa endurnýjun bauju verða 

sjófarendum til mikils gagns og muni 
vonandi auka öryggi þeirra. 

Aðal þorsklöndunarhöfnin
Grindavíkurhöfn er ein umsvifamesta 
fiskihöfn landsins. Frá árinu 1982 hefur að 
meðaltali verið landað í Grindavíkurhöfn 
mestum þorsk allra hafna á landinu. „Það 
er engin höfn sem skákar okkur þar“. 
Sigurður segir að stundum komi það upp 
að aðrar hafnir séu að landa meiri þorski, 
stöku sinnum, það séu þær hafnir sem 
njóta góðs af því að okkar bátar séu að landa 
þar. „Við erum þorsklöndunarhöfnin á 
Íslandi“. Hann segir að meðaltal löndunar 

þorsks á ári yfir sama tímabil séu 17.000 
tonn í Grindavík á meðan Reykjavík og 
Akureyri séu með 16.000 tonn. 

Miklar framkvæmdir hafa verið í gangi 
undanfarin á við höfnina. Allt er þetta 
gert til að bæta þjónustu og aðgengi 
þeirra skipa sem hér landa aflanum.  
Sigurður segir þrýsting bæjaryfirvalda og 
hafnarstjórna í gegnum tíðina hafa skilað 
sér með miklum endurbótum. 

Bið eftir bauju á enda
Sigurður segir að búið sé að bíða lengi 
eftir nýrri bauju. „Það var bauja þarna 
fyrir nokkrum árum síðan. En þessi er 
með sérstöku staðsetningartæki og mun 
koma fram á sjókortum en þetta hefur 
aldrei verið gert áður á Íslandi.” Sigurður 
segir að ef baujuna rekur aðeins undan 
þeim punkti sem hún er staðsett á sé 
hægt að mæla og sjá nákvæmlega rétta 
staðsetningu með AIS kerfinu. 

Sigurður Kristmundsson, hafnarstjóri Grindavíkur-
hafnar

Sigurður Krismundsson, hafnarstjóri og Þröstur Magnússon, hafnarvörður taka á móti baujunni. 



Járngerður 15

Á bókasafni Grindavíkur er ýmislegt 
skemmtilegt gert til að auka áhuga 
barna og unglinga á lestri. „Þannig 

erum við að styðja við lestrarkunnáttu 
og þá þjálfun sem þau fá í skólanum 
og heima,” segir Andrea Ævarsdóttir, 
forstöðumaður bókasafnsins. 
 
„Í febrúar vorum við með smá 
valentínusarþema og pökkuðum bókum 
inn og buðum upp á blint stefnumót við 
bækur sem voru allar með rómantísku 
þema. Krakkarnir tóku vel í þetta þema og 
fannst flestum gaman að lesa bókina sem 
þeir fengu, þó einstaka nemandi kvartaði 
yfir að þetta væru of væmnar bækur!

Svo kom náttúrulega Covid pása með 
breyttum opnunartíma og mikilli 
breytingu á þeim árstíðatengdu 
viðburðum sem safnið hefur verið með, 
eins og t.d. páskaleiknum.
 
Í staðinn ákváðum við að gera svolítið 
mikið úr sumarlestrinum í ár og skilaði 
það sér í metfjölda þátttakenda. 123 
krakkar tóku þátt í sumarlestrinum og 
lásu 1.167 bækur í heildina.

 
Við vorum með risaeðlu-þema og mikið 
af verðlaununum tengdust risaeðlum. 
Safnið var skreytt með risaeðlufótsporum 
og stór T-Rex haus hékk upp á vegg. 
Krakkarnir fengu síðan laufblöð til að 
skrifa á nafn sitt og bókina sem þau lásu 
og eftir 5, 10, 15 og 20 lesnar bækur 
fengu þau að velja sér verðlaun, sem urðu 
auðvitað betri og flottari því fleiri bækur 
sem voru kláraðar. 

Færri komust að en vildu
Frá haustinu höfum við svo reynt að 
halda öllu í nokkuð eðlilegu ástandi og í 
október kom Gunnar Helgason til okkar 
með rithöfundasmiðju tengda verkefninu 
Sögur – verðlaunahátíð barnanna sem 
RÚV hefur staðið fyrir í samvinnu við 
Borgarbókasafnið, Menntamálastofnun, 
Borgarleikhúsið og fleiri aðila frá árinu 
2017. Þrjátíu krakkar komust að og var 
fullt á námskeiðið. 

Bleikt þema í október
Í október vorum við með bleikt þema 
á safninu og sást það t.d. á gluggunum 
okkar sem voru lýstir upp með bleikum 
ljósum. Bleikum bókum var stillt upp og 
var bleika þemað þar til síðustu vikuna í 
október en þá tók hrekkjavökuþemað við 
hjá okkur!

Við verðum svo að sjálfsögðu með 
uppbrot og skemmtilegheit á aðventunni.” 

Bestu kveðjur frá starfsfólki bókasafnsins, 
Andrea, Guðbjörg, Sigga og Dóra Dís.

Starfsmenn bókasafns Grindavíkur hafa lagt sig fram við að halda eðlilegu ástandi frá því í 
haust þrátt fyrir óvenjulega tíma. Stefnt er að uppbroti og öðru skemmtilegu á aðventunni. 

Gunnar Helgason kom í heimsókn með rithöfundasmiðju

Mikil gróska á bókasafni Grindavíkur
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1. Að koma skoðunum og tillögum ungs 
fólks til viðeigandi aðila í stjórnkerfi 
sveitarfélagsins.
2. Að gæta hagsmuna ungs fólks t.d. með 
umfjöllun og umsögnum um einstök mál 
sem snerta aldurshópinn sérstaklega.
3. Að undirbúa árlegt þing ungs fólks í 
Grindavík í samstarfi við viðeigandi 

stofnanir og forstöðumenn.
4. Að fulltrúar ráðsins þjálfist í 
lýðræðislegum vinnubrögðum og læri á 
stjórnkerfi sveitarfélagsins.
5. Að vera ráðgefandi um framtíðarsýn í 
rekstri félagsmiðstöðva sveitarfélagsins.
6. Að gera tillögur til bæjarstjórnar um 
stefnumörkun um málefni ungs fólks.

Nýtt ungmennaráð hefur tekið til starfa fyrir árið 2020-2021 en fyrsti fundur ráðsins fór fram í lok 
september. Ráðið er skipað sjö aðilum og þremur til vara. 

Helstu markmið & hlutverk ungmennaráðs: 

Tveir fulltrúar á aldrinum 13-16 ára og 
einn til vara. 
Tómas Breki Bjarnason 
Jón Breki Einarsson 
Vara: Glódís Kara Pétursdóttir 
Þrír fulltrúar úr  aldurshópnum 16–18 ára 
og einn til vara. 
Una Rós Unnarsdóttir
Ólafur Reynir Ómarsson
Friðrik Sigurðsson
Til vara: Reynir Berg Pálsson

Fyrsti fundur ungmennaráðs fyrir 
árið 2020-2021 fór fram í lok 

september. Þeir fulltrúar sem sitja í 
ráðinu þetta tímabil eru skipaðir með  
eftirfarandi hætti: 
Tveir úr nemenda- og Þrumuráði í 8. - 
10. bekk og einn til vara. 
Hjörtur Klemensson 
Emilía Ósk Jóhannesdóttir 
Til vara: Einar Snær Björnsson 

Hjörtur flutti erindi á ráðstefnunni
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þau Emilía Ósk Jóhannesdóttir og 
Hjörtur Klemensson voru fulltrúar 

Grindavíkurbæjar á ráðsstefnunni Ungt  
fólk og lýðræði.

Yfirskrift ráðstefnunnar var: 
Lýðræðisleg áhrif. Hvar, hvenær 
og hvernig getur ungt fólk haft 
áhrif? 
Ráðstefnan er samræðuvettvangur ungs 
fólks. Markmið og tilgangur ráðstefnunnar 

Ráðstefnan Ungt fólk og lýðræði 

Ráðstefnan Ungt fólk og lýðræði af vegum UMFÍ fór fram 
í  ráðstefnu- og tónlistarhúsinu Hörpu þann 17. september. 

Tveir fulltrúar Ungmennaráðs Grindavíkur fóru fyrir hönd 
Grindavíkurbæjar.

er að efla lýðræðislega þátttöku ungs fólks 
í leik og starfi og gefa okkur, ungu fólki, 
verkfæri og þjálfun til þess að auka áhrif í 
okkar nær samfélagi.  

Dagskráin var með fjölbreyttu sniði. 
Kynningar, málstofur, umræður 
við þingmenn, hópefli og önnur 
skemmtilegheit sem þau í Ungmennaráði 
UMFÍ skipulögðu.  

Emilía Ósk og Hjörtur á ráðstefnunni

Aðgerðirnar byggja á tillögum sem 
fulltrúar 16-18 ára ungmenna lögðu 

fram á samráðsfundi ungmennaráðs og 
starfsfólks Grindavíkurbæjar. Aðgerðirnar 
sem samþykktar voru í gæru eru:

Ungmenni með lögheimili í Grindavík, 
fædd á árunum 2002-2004, munu fá frítt 
í sund til 31. mars 2021 gegn framvísun 
skilríkja í afgreiðslu íþróttamannvirkja.

Kvikan verður opin sérstaklega fyrir 
ungmenni þar sem kostur gefst á að hittast, 
læra eða vinna sameiginleg verkefni.
Fjölbrautaskóli Suðurnesja mun kanna 
þann möguleika að bjóða upp á fasta 
viðveru námsráðgjafa í Grindavík ef ekki 
verður unnt að bjóða upp á staðnám eftir 
áramót.

Grindavíkurbær minnir jafnframt á að 

Grindavíkurbær styður við 16-18 ára 
ungmenni

Samkomutakmarkanir hafa bitnað illa á 16-18 ára ungmennum m.a. með minni minni 
félagslegri samveru, rútínuleysi, álagi á heimilum og stöðugri óvissu. g hefur Grindavíkurbær 

hefur ákveðið að bregðast við stöðunni. 

hægt er að leita til ráðgjafa á vegum 
Grindavíkurbæjar ef þörf er á. Hægt er að 
hafa samband við afgreiðslu í síma 420-
1100 eða gegnum netfangið sigrunp@
grindavik.is

Sveitarfélagið hefur áður gripið til aðgerða 
til að halda utan um þennan aldurshóp, 
m.a. þegar öllum ungmennum var boðin 
sumarvinna í sumar.
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Það er auðvelt að muna eftir öllu því 
sem ekki hefur gengið að óskum á 

árinu 2020; ekkert menningarvor, enginn 
Sjóari, Covid og sjálftahrina með ýmsum 
fylgifiskum. Fátt er þó með öllu illt - og 
margt gott hefur drifið á daga okkar á 
þessu ári. Ýmislegt jákvætt hefur gerst 
hjá okkur í Kvikunni en þar má til dæmis 
nefna breytingar sem unnar voru í húsinu. 

Kvikan verði samkomustaður 
bæjarbúa
Eftir stefnumótunar vinnu á síðasta 
ári var ákveðið að leggja aukna áherslu 
á að Kvikan væri samkomustaður 
Grindvíkinga. Margir viðburðir hafa verið 
haldnir í húsinu, þó vissulega hefðu þeir 
orðið fleiri án Covid. Það er ánægjulegt 
að sjá hve vænt Grindvíkingum þykir um 
húsið og hvað viðburðir hafa mælst vel 
fyrir meðal þeirra. 

Fjölmargir viðburðir í ár þrátt 
fyrir takmarkanir
Mest sóttu viðburðir þessa árs hafa verið 
þrettándinn, fundir vegna landriss og 
hátíðarhöld á 17. júní. Einnig var þátttaka 
á Grænum dögum á haustmánuðum góð 
en þangað komu jafnt innanbæjarfólk sem 
og utanaðkomandi sem heimsóttu bæinn 
gagngert til að taka þátt í viðburðunum. 
Kórar, leikskólar og skólar bæjarins hafa 
getað nýtt sér húsið undir viðburði og 
einnig hefur Húllið nýst þeim vel í vor og 
sumar. 

Draugahús á Hrekkjavöku
Nú í nóvember breytti nemendaráð 
Grunnskóla Grindavíkur sýningarsal 
Kvikunnar í draugahús og buðu 
nemendum skólans að koma og skoða. 
Tekið var á móti yngsta-, mið- og elsta 

stigi á mismunandi tímum og voru eldri 
hóparnir tveir jafnframt með ball og 
sjoppu í húsinu. Verkefnið heppnaðist 
frábærlega og þátttakan hefði ekki getað 
verið betri. 

Sýningin flutt á efri hæðina
Í maí samþykkti bæjarráð Grindavíkur 
að flytja Saltfikssýninguna á efri hæð 
Kvikunnar og útbúa viðburðasal á 
neðri hæð þar sem sýningin er í dag. 
Undirbúningur hófst þegar í stað en 
framkvæmdir töfðust fram í lok árs. 
Verið er að leggja loka hönd á að flytja 
saltfisksýninguna á efri hæð hússins og 
endurnýja hana að hluta. 

Stóri salurinn verður 
viðburðasalur
Stóri salurinn á neðri hæð hefur verið 
tæmdur að stórum hluta og verður 
honum með tímanum breytt í fjölnota 
viðburðasal. Hann mun einkum nýtast vel 
til viðburðahalds og opna nýja möguleika 
í menningarlífi bæjarins. Unnið er að 
hönnun og útfærslu en ætla má að hægt 
verði að taka allt að 200 manns í sæti á 
tónleika og leiksýningar en jafnframt að 
hægt verði að tæma salinn til að halda 
þar listasýningar, móttökur og fleira. 
Við hlökkum til að bjóða bæjarbúum að 

Eftir stefnumótunar vinnu á síðasta ári var ákveðið að leggja aukna áherslu á að Kvikan væri 
samkomustaður Grindvíkinga. Allt er þó orðið háð samkomutakmörkunum og hertum 

aðgerðum en vonandi verður hægt að taka má móti íbúum og öðrum gestum fljótlega á nýju 
ári!

skoða sýninguna og stóra salinn þegar 
framkvæmdum líkur og munum auglýsa 
opnunina á miðlum bæjarins. 

Kvikan komin í jólabúninginn
Það er jólalegt um að litast í Kvikkunni 
en sett var upp þriggja metra hátt jólatré 
í forsalnum sem leikskólabörn bæjarins 
skreyttu fyrir okkur. Krakkarnir á Króki 
skreyttu köngla og bornin á Laut skreytti 
jólakúlur og tréð er virkilega glæsilegt! 
Það var mikil gleði og gaman þegar örnin 
gengu í Kvikuna í hópum og hengdu 
skrautið sitt sjálf á tréð áður en þau gæddu 
sér á mandarínum og piparkökum og 
gengu svo til baka á leikskólann aftur. Við 
hvetjum alla; ömmur og afa, mömmur, 
pabba og aðra bæjarbúa til að kíkja til 
okkar og skoða tréð og fína skrautið. Við 
hlið trésins er búið að stilla upp jólalegum 
myndavegg þar  sem hægt er að taka 
skemmtilega fjölskyldumynd, systkina- 
eða vinamynd og hvetjum við fólk til að 
nýta sér það. 

Stóra úti jólatré bæjarins er nú staðsett við 
Hafnargötuna, framan við Kvikuna og það 
setur fallegan og jólalegan svip á götuna. 
Kveikt var á trénu með nemendum 
Hópsskóla og tveimur jólasveinum 
og bauð Björgunarsveitin Þorbjörn 
krökkunum upp á kakó og piparkökur í 
Kvikunni.

Gleðilega hátíð!
Sunna Jónína og Ólöf Helga

Þó nokkur listsköpun hefur verið í Kvikunni í sumar og haust og hafa 
mörg af börnum bæjarins tekið þátt
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Berta Ómarsdóttir og Mariia Ishchenko leiða söngstarf eldriborgara 
og kvennakórsins Grindavíkurdætra og fara æfingar fram í Kvikunni.

17. júní var fagnað með öðru sniði en áður og var bæjarbúum boðið í kaffi í Kvikunni. Hoppukastalar voru reistir fyrir utan og Sirkus Íslands 
skemmti ungum sem öldnum.

Í haust var boðið upp á Græna daga í Kvikunni og lögðu fjölmargir 
leið sína á viðburðina fimm. Boðið var upp á krakkasmiðju á 
starfsdegi skólans og tóku vel á sjötta tug barna þátt í henni. Þá var 
kransagerðin sem var í umsjón Guggu í Blómakoti mjög vinsæl. 

Lára Lind Jakobsdóttir, hélt fyrirlestur um vegan lífstíl sem var mjög vel sóttur. Nemendur í Hópsskóla fengu að tendra ljósin á jólatrénu við Kvikuna

Eftir að búið var að tendra tréð var í boði að fá sér kakó og piparkökur sem Björgunarsveitin Þorbjörn hafði umsjón með. 
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Glæsilegir garðar hlutu   Umhver f i s ve rð laun  2020   

Annað hvert ár eru umhverfisverðlunin 
veitt. Umhverfis- og ferðamálanefnd 

tekur við ábendingum og fer í vettvangsferð 
að skoða garðana sem tilnefndir eru. 
Dómur er í höndum nefndarfólks 
umhverfis- og ferðamálanefndar. Í ár hafði 
nefndin úr vöndu að ráða. Garðarnir voru 
hver öðrum glæsilegri. Eftirfarandi garðar 
hlutu viðurkenningar í ár en auk þeirra 
hlaut fyrirtækið Kristinsson - handmade 
verðlaun fyrir velheppnaða nýbyggingu.

Ránargata 6
Garðurinn hjá Evu Björg Sigurðardóttur 
og Rafni Arnarssyni. Ábending barst 
um sérlega fallegan og skemmtilegan 
bakgarð. Að koma á bak við húsið var 
eins og að detta inn í aðra veröld. Garður 
tekinn niður að aftan, falleg tré, hleðslur, 
útihúsgögn með markísu og barnakofi. 
Nefndin var sammála um að hér væri 
um að ræða virkilega fallegt og snyrtilegt 
umhverf þar sem bæði börn og fullorðnir 
fá að njóta sín.

Ránargata 8
Garðurinn hjá Birni Kjartanssyni og 
Elínu Björgu Birgisdóttur. Skemmtilegur 
garður, lokaður af og vel hirtur. Augljóst 
að barnabörnin geta notið sín í vel 
lokuðum garði þar sem rólur, rennibraut 
og karfa eru í boði.

Austurhóp 6
Garðurinn hjá Ólafíu Jensdóttur og Vigni 
Kristinssyni. Mjög skemmtilegur lokaður 
bakgarður þar sem óhreyfð náttúran og 
hraunið fá að njóta sín. Lítil tjörn er í 
bakgarði þar sem gullfiskar eru allt árið 
um kring. Þeir hafa hlotið mikla athygli 
þeirra sem þangað hafa komið. 

Umhverfisverðlaun Grindavíkurbæjar fyrir árið 2020 voru afhent í Kvikunni við látlausa 
athöfn í ár, í takt við tíðarandann. Verðlaunaafhending fór fram í byrjun september en 

fjölmargar ábendingar um fallega garða og snyrtilegt umhverfi bárust í ár. 

Eva Björg Sigurðardóttir og Rafn Arnarsson 
eigendur Ránargötu 6

Ólafía Jensdóttir og Vignir Kristinsson eigendur 
bæði Austurhóps 6 og Kristinsson - Handmade. 

Feðgarnir Alexander Björnsson og Björn 
Kjartansson á Ránargötu 8.

Bakgarðurinn að Ránargötu 8.

Bakgarðurinn að Ránargötu 6. Bakgarður Austurhóps 6.
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Glæsilegir garðar hlutu   Umhver f i s ve rð laun  2020   

Borgarhraun 11
Garðurinn hjá Fanneyju Pétursdóttur og 
Sigurði Jónssyni. Virkilega skemmtilegur 
og fallegur garður sem augljóslega mikil 
vinna hefur verið lögð í. Skemmtilegt 
skipulag, einfaldur og snyrtilegur.

Falleg nýbygging – Kristinsson 
handmade 
Viðurkenningu fyrir vel heppnað húsnæði 
sem byrjað var að reisa vorið 2019 fær 
fyrirtækið Kristinsson – handmade.  
Sjálfur hefur Vignir Kristinsson, eigandi 
hússins haft veg og vanda að uppbyggingu 
þess. Einstaklega skemmtilegt og fallegt 
hús í anda gömlu pakkhúsanna. Með 
byggingunni varð umhverfi svæðisins 
þéttara og skemmtilegra og óhætt að 
segja að húsið sómi sér vel við hliðina á 
Salhúsinu sem er bjálkahús.

Fanney Pétursdóttir og Sigurður Jónsson eigendur Borgarhrauns 11

Smekklega gróðursett blóm í pottum að 
Borgarhrauni 11.

Bakgarðurinn að Borgarhrauni 11.

Bakgarðurinn að Ránargötu 8.

Vörur Kristinsson - Handmade

Í bakgarði Ólafíu og Vignis eru gullfiskar í lítilli 
affallstjörn allt árið um kring.  
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Jón Júlíus lauk háskólanámi árið 2015 
og er með MPA gráðu í opinberri 

stjórnsýslu og BA gráðu í stjórnmálafræði 
frá Háskóla Íslands. Hann tók jafnframt 
eina önn í skiptinámi við háskólann í St. 
Andrews árið 2011.

Undanfarin þrjú ár hefur Jón Júlíus starfað 
sem framkæmdastjóri hjá Aftureldingu 
í Mosfellsbæ, þar áður markaðsstjóri hjá 
Golfklúbbnum Oddi í 2 ár. Hann starfaði í 
nokkur ár sem fjölmiðlamaður hjá Stöð2, 
Rúv og Víkurfréttum.

„Ég er mikill áhugamaður um íþróttir og 
útivist. Ágætur kylfingur og hef mikinn 
áhuga á golfíþróttinni. Barnlaus en í 
sambandi.

Hvernig leggst nýja starfið í þig?
„Nýja starfið leggst mjög vel í mig. Það er 
gott að vera kominn heim. Það hefur alltaf 
verið sterk taug heim til Grindavíkur þó ég 
hafi verið búsettur á höfuðborgarsvæðinu. 
Ég á fjölskyldu hér heima og ég hef alltaf 
verið mjög stoltur af uppruna mínum í 
Grindavík.”

„Þetta er nýtt starf hjá UMFG að vera 
með einn framkvæmdastjóra fyrir allar 
deildir félagsins. Það er í mörg horn að 
líta og margt í starfi félagsins sem er 
framúrskarandi. Það er þó einnig margt 
sem má bæta og það er áskorun um að 
gera gott íþróttafélag enn betra.”

Hver eru þín helstu verkefni?
Verkefnin er mörg og ólík. Það er mikið 
líf í kringum íþróttafélagið og mörg 
verkefni í gangi á hverjum árstíma. Helsta 
verkefnið um þessar mundir hefur verið 
að koma vetrarstarfinu af stað og innleiða 
nýtt skráningakerfi í íþróttastarf félagsins. 
Við tókum inn hugbúnaðinn Sportabler 

fyrir allt félagið núna í haust sem við 
teljum að muni vera mikil lyftistöng fyrir 
félagið þegar fram líða stundir.

Eitt af mínum megin verkefnum er að 
halda utan um samstarf á milli deilda og 
berjast fyrir bættri aðstöðu fyrir UMFG í 
heild sinni. 

Ég finn fyrir miklum áhuga hjá félaginu 
að móta framtíðarsýn íþróttasvæðisins til 
næstu ára og skipuleggja það í samræmi 
við þarfir deilda félagsins og væntanlegri 
íbúafjölgun. Það verkefni verður mjög 
spennandi þegar það kemst á skrið á nýju 
ári. 

Við erum með mjög góða aðstöðu að 
mörgu leyti í dag en samfélagið sem við 
búum í breytist hratt og þarfirnar með.
Mitt verkefni er ekki síst að aðstoða 
deildirnar við sitt starf og hjálpa því 
frábæra fólki sem kemur að starfinu hjá 
UMFG. Við erum heppin hvað margir 

eru tilbúnir að verja tíma sínum í starfið 
í kringum UMFG og þannig stuðla að 
bættum lífsgæðum í Grindavík.

Hver er munurinn að vera hjá 
Grindavík og Aftureldingu?
Þetta eru um margt ólík félög. Afturelding 
er fjölmennt íþróttafélag með ca. 1.500 
iðkendur og 11 íþróttagreinar. Grindavík 
hefur færri iðkendur og færri deildir. Í 
grunninn eru þetta sömu markmið – að 
vera gott íþróttafélag fyrir samfélagið 
og bjóða okkar yngstu íbúum upp á 
frábæra þjónustu til að vaxa og dafna sem 
einstaklingar.

Grindavík setur kannski örlítið meiri 
fókus í afreksstarfið hjá sér og hefur 
náð frábærum árangri í hópíþróttum. 
Við Grindvíkingar erum mjög stolt af 
íþróttafélaginu okkar og viljum vera 
í fremstu röð. Sjálfboðaliðarnir hafa 
meira og minna rekið íþróttafélagið í 
Grindavík á meðan það hefur verið með 
strúktur í kringum stærri íþróttafélögin 
á höfuðborgarsvæðinu þar sem skrifstofa 
sér um daglegan rekstur hjá félaginu í 
samvinnu við stjórnir deilda/sjálfboðaliða. 

Þetta hefur gefist mjög vel hjá flestum 
félögum og í raun löngu tímabært að 
UMFG færi sig sambærilegan strúktúr.

Ég fann fyrir löngun til að leggja hönd á 
plóg og nýta mína þekkingu og reynslu til 
að hjálpa UMFG að taka skref áfram sem 
ein heild. 

Núna er hægt að horfa á leiki 
UMFG heima í stofu. Er þetta að 
þínu frumkvæði?
Ég fór af stað með sambærilegt verkefni 
hjá Aftureldingu fyrir nokkrum árum þar 
sem við fórum að sýna heimaleiki liðsins 

Jón Júlíus með grímuna sem körfuknattleiksdeildin hóf að
 selja í október

Jón Júlíus Karlsson er 33 ára Grindvíkingur sem nýverið tók við nýju starfi, sem 
framkvæmdastjóri UMFG. Jón Júlíus segir það gott að vera kominn heim en hann var áður 

framkvæmdastjóri hjá Aftureldingu í Mosfellsbæ. Hann vill aðstoða deildir innan UMFG við 
að taka skref áfram sem ein heild.
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í öllum hópíþróttum. Við fundum fyrir 
því að þetta jók verulega á sýnileika okkar 
keppnisliða og áhuga.

Við fórum því af stað með sambærilegt 
verkefni hér í sumar þar sem við 
hófum að sýna leiki frá okkar liðum í 
knattspyrnunni. Þar spilaði líka inn í 
að vegna Covid hefur verið töluverð 
takmörkun á fjölda áhorfenda. 

Það er skemmst frá því að segja að þetta 
verkefni hefur gefið mjög góða raun og 
það hefur verið mjög gott áhorf á leiki 
liðanna. 

Auðvitað viljum við fyrst og fremst fá fólk 
til þess að mæta á völlinn og styðja við 
okkar lið en þetta gefur okkur tækifæri til 
að leyfa stuðningsmönnum, hvar sem þeir 
eru staddir í heiminum möguleika á að 
fylgjast með okkar frábæru liðum.

Hvað settirðu á oddinn þegar þú 
tókst við starfinu í vor?
Þegar ég hóf störf í maí byrjaði aðallega á 
því að kynna mér starfið hjá félaginu og 
kynnast á ný því góða fólki sem starfar 
hjá félaginu. Ég vildi gefa mér góðan tíma 
í að sjá starfsemi félagsins í heild sinni 
til að geta séð hvar þörf væri á að gera 
breytingar. Í kjölfarið höfum við verið 
að vinna í því að bæta innviði félagsins á 
mörgum sviðum. Þessi ósýnilegu verkefni 
sem efla félagið innan frá. Það eru 
nokkrir þættir sem við erum að efla innan 
skrifstofu félagsins sem munu nýtast öllu 
félaginu í heild sinni og gera okkar starf 
sýnilegra fyrir því fólki sem starfar fyrir 
félagið.

Eitt af því fyrsta sem ég gerði þegar ég 
tók við var að koma nýrri heimasíðu í 
loftið og efla þannig upplýsingaflæði til 
okkar félagsmanna og íbúa. Við höfum 
líka reynt að vera meira lifandi á okkar 
samfélagsmiðlum og vera sýnileg. Það 
skiptir miklu máli fyrir samfélagið að 
auðvelt sé að fá aðgengi að upplýsingum 
og vera þannig þátttkandandi í starfinu. 

Hverju myndirðu vilja breyta eða 
bæta?
Félagið stendur á góðum stað í heild sinni. 
Hér hefur farið fram mikil uppbygging á 
undanförum árum og býr UMFG við eina 
bestu íþróttaaðstöðu á landinu. Ég myndi 
gjarnan vilja nýta tækifærið núna til að 

fara í framtíðarsýn fyrir íþróttasvæðið í 
heild sinni og skipuleggja það til næstu 
15-20 ára. 

Íbúabyggð er farin að þrengja örlítið 
að svæðinu og því skiptir máli hvernig 
við höldum áfram uppbyggingu á 
íþróttasvæðinu okkar. UMFG mun fara af 
stað af krafti í þessa vinnu núna í vetur.

Því sem ég tel nauðsynlegt að breyta í 
okkar umhverfi er aðstaða til líkamsræktar 
og styrktarþjálfunar. Bæði fyrir okkar 
íþróttamenn en ekki síst almenning. Það 
er mjög vel hlúð að yngri iðkendum til 
íþróttaiðkunar í Grindavík en mér finnst 
almenningur alveg hafa setið eftir hvað 
varðar aðstöðu til líkamsræktar. 

Ég held að bæjarfélagið og hagsmunaaðilar 
verði að horfa á þetta sem stórt sóknarfæri 
í að gera betur og bjóða Grindvíkingum 
upp á viðunandi aðstöðu til líkamsræktar. 
Öll vitum við hversu góð áhrif það hefur 

Rétti bollinn á sínum stað á skrifstofunni

á líkamlega- og andlega heilsu að stunda 
reglulega líkamsrækt. Einnig hefur 
styrktarþjálfunaraðstaða fyrir okkar 
íþróttafólk svolítið setið eftir og úr því 
þarf að bæta. Ef ekki þá gætum við setið 
eftir þegar kemur að líkamlegum styrk 
sem vegur sífellt þyngra í afreksíþróttum.

Uppáhaldsíþróttamaður?
Minn eftirlætis íþróttamaður er Tiger 
Woods. Hef fylgst með honum frá því 
hann steig upp á stjörnuhiminn í golfinu 
fyrir rúmum tveimur áratugum. Sem 
stuðningsmaður Newcastle þá var Alan 
Shearer alltaf í sérstöku uppáhaldi hjá mér 
á sínum tíma. Einstakur markaskorari.

Besti matur og drykkur?
Það er fátt sem toppar góða nautasteik! 
Uppáhaldsveitingastaðurinn er Tapas 
Barinn. Það er einhvern vegin allt gott 
sem þar er framreitt. Uppáhalds drykkur 
er einfaldlega vatn. Að drekka nóg vatn 
hefur svo góð áhrif á andlega heilsu og 
svefn.

Sjónvarpsþættir?
Ég er nýbyrjaður að horfa aftur á 
The Office (US) frá upphafi. Það er 
stórkostlegir þættir. Annars er ég líka 
einlægur aðdáandi Better Call Saul og 
Breaking Bad. Þarf líka reglulega að fá 
minn skammt af íþróttasjónvarspefni.

Bók?
Ég verð seint sakaður um að vera mikill 
lestrahestur og gef mér alltof sjaldan tíma 
til að lesa bækur. Er meira fyrir podköst 
og hljóðvörp af ýmsum toga. Finnst það 
gefa betri raun. Er núna að lesa Þorpið 
eftir Ragnar Jónasson. 

Eitthvað að lokum?
Verum dugleg að mæta á völlinn í vetur 
og næsta sumar og styðjum við okkar 
frábæru íþróttalið!
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Sigríður Etna hefur áður gefið út tvær 
bækur um tvíburana Etnu og Enok 

en sögusvið þeirra bóka eru heimahagar 
Sigríðar Etnu, Tálknafjörður. 

Í nýjustu bók hennar er hraunið í 
Grindavík sögusviðið og á forsíðu nýju 
bókarinnar má sjá hraunið þakið mosa og 
Þorbjörn í baksýn. 

Heimafólk ekki kunnugt 
staðháttum
„Þegar ég flutti til Grindavíkur sá ég fljótt 
að hér ríkir mikið Grindavíkurstolt. En 
það skrítna var að þegar ég fór að spyrja 
fólk út í sögulega viðburði eða um nöfn 
á ýmsum staðháttum, fjöllum o.fl. þá vissi 
fólk sjaldan svarið. Ég fékk þá hugmynd 
fyrir svolitlu síðan að skrifa barnabók sem 
tengist Grindavík.” 

En hver var kveikjan að bókinni?
„Aðallega pressa frá Grindvíkingum. 
Fyrsta bókin mín, Etna og Enok fara 
í sveitina, gerist í heimabæ mínum 
Tálknafirði. Fólki fannst að ég þyrfti líka 
að skrifa bók sem gerist í Grindavík. 
Þannig ég varð við þeirri ósk.“

Bókin minnir á mikilvægi 
vináttunnar
Bókin fjallar um vinina Þórkötlu, Gnúp 
og Járngerði. Þeim þyrstir í ævintýri og 
ákveða að fara að leika sér í hrauninu í 
kringum bæinn sinn. Þar kynnast þau 
hraunbúunum Seltu, Súld, Frosta og 
Varma. Saman lendir hópurinn í óvæntum 
atburð sem leiðir hann í spennandi 
ferðalag í hrauninu. Bókin minnir á 
mikilvægi vináttunnar og hve nauðsynlegt 

Sérðu fyrir þér að vera með 
fleiri barnabækur sem fjalla um 
Grindavík? „Ekki eins og er. Allavega 
yrði það ekki önnur myndabók. Mig 
langar til að breyta smá um stíl og vinna 
að öðru efni núna.“ 

„Freydís Kristjánsdóttir, frænka 
mín, myndskreytti bókina. En hún 
myndskreytti einnig fyrstu tvær bækurnar 
mínar.” 

„Vonandi munu foreldrar og 
uppeldisstofnanir í bæjarfélaginu geta 
nýtt sér bókina til að kynna nærumhverfi 
og sögu Grindavíkur fyrir börnunum sem 
hér búa.  En bókin er góð kynning fyrir 
svæðið,” segir Sigríður Etna að lokum. 

Hægt er að nálgast eintak af bókinni 
Hasar í hrauninu í Kvikunni þar sem þær 
eru til sölu eða Pennanum Eymundsson.

eru úr sögu Grindvíkinga og nöfnin á 
hraunbúunum tengjast umhverfinu og 
náttúrunni hér í kring.”  

Eru fleiri bækur í vinnslu? 
„Ég byrjaði fyrir nokkru síðan á þriðju 
(og líklegast síðustu) bókinni um Etnu 
og Enok. Ég stefni á að gefa hana út fyrir 
næsta sumar. En þar sem ekkert er víst í 
þessu blessaða COVID, þá sjáum við til 
hvernig það fer.“

 

það sé að standa saman og sýna hugrekki 
þegar á reynir. 

„Atburðir bókarinnar gerast allir hér í 
kringum Grindavík. Vinirnir fara saman 
uppá hið umtalaða fjall Þorbjörn, í 
Selskóg, að Gálgaklettum, á Hópsnesið, 
höfnina, Bótina, Einisdal og að lokum í 
Bláa Lónið. Nöfnin á mannsbörnunum 

Sigríður Etna Marinósdóttir, barnabókahöfundur, hefur nú gefið út sína þriðju barnabók. 
Nýjasta bókin hennar, Hasar í hrauninu gerist í Grindavík og er í senn bæði skemmtun og 

fróðleikur fyrir börn - líka fullorðna. 

Sigríður Etna Marinósdóttir
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Ingibjörg  byrjaði árið á að skrifa undir 
tveggja ára samning við Vålerenga í 

Noregi. Áður hafði hún spilað í Svíþjóð 
með Djurgården. Það var þjálfari 
Vålerenga, Jack Majgaard Jensen, sem tók 
fyrst eftir Ingibjörgu þegar hún lék með 
Breiðablik. Jack Majgaard Jensen stýrði 
Rosengård áður en hann tók við Vålerenga 
og Rosengård og Breiðablik mættust í 
Meistaradeildinni árið 2016. Í byrjun 
desember tryggði íslenska landsliðið 
sér sæti í lokakeppni EM og síðan varð 
Ingibjörg norskur meistari með liðin sínu 
Vålerenga. Þá var Ingibjörg einnig tilnefnd 
sem besti leikmaður norsku deildarinnar. 

Ingibjörg er 23 ára og hefur nýlega 
lokið BA prófi í sálfræði. Hún er mikið 
fyrir íþróttir og spilaði lengi körfubolta 
samhliða knattspyrnunni hér í Grindavík. 
Hún segir að auk áhuga á knattspyrnu og 
íþróttum almennt þá sé sálfræðin stórt 
áhugamál líka. „Annars finnst mér líka 
ótrúlega gaman að ferðast og vera úti í 
náttúrunni.“

Hver er þín helsta fyrirmynd?
„Ég er ekki með neina eina fyrirmynd 
heldur tek ég til fyrirmyndar mismunandi 
eiginleika fólks í kringum mig. „ 

Erfiðasti andstæðingurinn?
Eugine Le Sommer og vinkonur hennar 
í franska landsliðinu eru mjög erfiðar að 
mæta!

Hvernig er atvinnumennskan? 
T.d. dæmigerður dagur?
„Ég vakna oftast um 09.00, borða 
morgunmat og geri mig tilbúna fyrir 
daginn. Mér finnst mjög gott að lesa aðeins 

eða fara í göngutúr. Síðan fer ég á æfingu 
um 12 leytið og er á vellinum til 15.30. 
Þetta er nú svolítið öðruvísi núna þar sem 
við fáum ekki leyfi til þess að fara í búðir 
eða hitta fólk utan æfinga þannig að ég fer 
oftast bara beint heim eftir æfingar og elda 
kvöldmat en áður en þessar reglur komu 
var ég mikið með liðsfélögunum mínum 
eftir æfingu og eldum við oft saman eða 
gerum eitthvað skemmtilegt.“

Hvað veitir þér innblástur?
„Að sjá fólk sem hefur gengið í gegnum 
mikla erfiðleika koma sterkari út úr 
aðstæðunum og vera með jákvætt 
hugarfar.“

Hvort ertu meira fyrir ABBA eða 
Roxette?
ABBA

Ertu að lesa einhverja bók þessa 
dagana?
Er að lesa Lygi eftir Yrsu Sigurðardóttir

Skemmtilegasta minningin?
Komast á EM og vinna titilinn hér í Noregi

Hvernig sérðu framtíðina fyrir 
þér?
„Næstu ár verða örugglega full af fótbolta, 
ferðalögum og að kynnast enn fleira 
fólki um allan heim sem er eitt það 
skemmtilegasta við fótboltann. Það sem 
kemur eftir fótboltann kemur bara í ljós 
seinna held ég…“

Draumar?
Komast á HM og vinna Meistaradeildina

Sjónvarpsþættir?
The Queens Gambit voru svakalegir.

Besti matur og drykkur?
Plokkfiskur og coke zero, humar er svo 
spari

Nike eða Adidas?
Nike

Hvernig verða jólin hjá þér?
„Ég næ að koma heim og fara í sóttkví 
rétt fyrir jól sem er frábært en þetta verða 
örugglega mjög róleg jól þar sem ég mun 
eyða tíma með mínu nánasta fólki áður en 
ég fer aftur út í janúar.“ 

Grindvíkingurinn og landsliðskonan í knattspyrnu, Ingibjörg Sigurðardóttir hefur átt mjög 
viðburðaríkt ár. Þrátt fyrir að skuggi Covid-19 hafi legið yfir heimsbyggðinni hefur árið verið 

nokkuð bjart hjá Ingibjörgu. 

Ingibjörg norskur meistari!

Hér má sjá Ingibjörgu fagna með liði sínu þegar þær urðu norskir 
meistarar í úrvalsdeild kvenna. 
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eigi heima í þessari þjónustu eða ekki.  
Síðan er haft samband við viðkomandi 
en stundum þarf einstaklingur að 
fara í mat í Guðrúnartúni en þar eru 
sérfræðingar eins og sjúkraþjálfarar, 
sálfræðingar og læknar sem síðan meta 
það hvort starfsendurhæfing sé raunhæf. 
Markmiðið með starfsendurhæfingu 
er alltaf að endurhæfa fólk aftur út á 
vinnumarkaðinn.“ 
 
Guðrún Inga segir að stundum sé fólk með 
ráðningasamband og hugi aftur að því að 
fara aftur í sína vinnu á meðan aðrir þurfa 
að breyta um starfsvettvang. „Í rauninni er 
hlutverk okkar ráðgjafanna að kortleggja 
það sem sérfræðingar og inntökuteymið 
ráðleggja og útbúa áætlanir fyrir 
einstaklinga og finna úrræði sem henta 
hverjum og einum. Við reynum að finna 
úrræði í nærumhverfinu og þess vegna er 
mikilvægt fyrir okkur á Suðurnesjum að 
fá fleiri úrræði í Grindavík.“ 

Fyrirtækin nauðsynleg með
„Okkur hefur vantað tengsl við fyrirtækin 
í Grindavík en við erum núna búnar að 
fara í nokkrar heimsóknir í fyrirtæki hér 
í Grindavík og það eru  allir tilbúnir í 
samstarf með okkur. Við erum að vinna í 
því að fá fleiri fyrirtæki í samstarf. Okkar 
fólk hefur áhugahvötina til að fara að vinna 
aftur, það vantar kannski bara aðeins upp 
á heilsuna til að endurhæfast í 100% starf. 
Fólk sem líkur starfsendurhæfingu hjá 

VIRK kemur sterkt til baka, það er búið 
að fara í gegnum marga þætti, vinna með 
sjálfan sig og líkamlega uppbyggingu. 
Hjá VIRK starfa líka atvinnulífstenglar 
sem aðstoða suma einstaklinga í lok 
starfsendurhæfingu við að tengjast 
atvinnulífinu.“

„Ferlið sem tekur við eftir að einstaklingur 
leitar til VIRK er að inntökuteymið 
fer yfir listann. Bæði er skoðað þol 
(líkamlegan vanda) og getu (andlegan 
vanda). Niðurstöður eru síðan kortlagðar 
og áætlun sett upp fyrir viðkomandi. 
Markmiðið er alltaf að koma viðkomandi 
annað hvort í vinnu eða nám. 
 
Inntökuteymið metur síðan hversu langan 
tíma ferlið tekur áður en viðkomandi kemst 
aftur út á vinnumarkaðinn. Stundum 
er það sex mánuðir og stundum tekur 
það styttri eða lengri tíma. „Við metum 
reglulega hvernig starfsendurhæfingu 
miðar og hvenær henni er lokið með því 
að rýna málin með sérfræðingum hjá 
VIRK í Reykjavík. Ánægjulegast er þegar 
einstaklingar útskrifast í vinnu en svo 
getur verið að einstaklingar útskrifist frá 
VIRK í atvinnuleit eða í heilbrigðiskerfið.“

Þeir sem vilja kynna sér betur starfssemi 
VIRK geta fundið gagnlegar upplýsingar 
inni á vefnum www.virk.is og inni á 
velvirk.is 

VIRK eflir starfsgetu einstaklinga með heilsubrest sem stefna að aukinni þátttöku á 
vinnumarkaði. Aðstæður einstaklinganna sem leita til VIRK eru misjafnar.  80% þeirra sem 

leita til VIRK hafa ekki starfsgetu vegna andlegra sjúkdóma eða stoðkerfisvandamála og þeim 
einstaklingum sem glíma við bæði stoðkerfis- og geðrænan vanda fer fjölgandi.

Fjórir ráðgjafar VIRK 
starfsendurhæfingar starfa á 

Suðurnesjum en einn þessara ráðgjafa 
er Grindvíkingurinn Guðrún Inga 
Bragadóttir. 

Í kjarasamningum í febrúar 2008 sömdu 
Alþýðusamband Íslands og Samtök 
atvinnulífsins um nýtt fyrirkomulag 
starfsendurhæfingar á Íslandi. Í 
framhaldinu var sjálfseignarstofnunin 
VIRK starfsendurhæfingarsjóður stofnuð 
þann 19. maí og hóf starfsemi sína í ágúst 
2008.

Aðstæður kölluðu á hraða uppbyggingu 
Ljóst var að þær þrengingar sem samfélagið 
gekk í gegnum á þeim tíma sem VIRK var 
stofnað myndu kalla á aukna þjónustu á 
sviði starfsendurhæfingar. Samið var við 
stéttarfélög eða samtök stéttarfélaga um 
allt land um þjónustu sérhæfðra ráðgjafa 
í starfsendurhæfingu.

Markmiðið alltaf að endurhæfa fólk aftur út 
á vinnumarkaðinn
„Margir halda að hægt sé að sækja beint um 
í VIRK en þetta er hvorki vinnumiðlun né 
beinn bótasjóður. Við sjáum heldur ekki 
um framfærslu. Læknar senda beiðni og 
rökstyðja hvers vegna einstaklingur þarf 
að vera í starfsendurhæfingu og hvað það 
er sem þarf. Þá er sérstakt inntökuteymi 
í Reykjavík sem fer yfir allar umsóknir 
og vegur og metur hvort einstaklingur 

„Markmiðið er að ná að endurhæfa fólk aftur 
út á vinnumarkaðinn”

Guðrún Inga Bragadóttir, ráðgjafi hjá VIRK 
starfsendurhæfingarsjóði 
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Búið er að reisa veglega byggingu 
við gamla vigtarhúsið. Þar stefna 

þeir á að geta boðið hópum að koma 
í bjórsmakk. Um er að ræða svokallað 
handverksbrugghús.

„Við fórum í heimsókn í lítið 
handverksbrugghús eina 
verslunarmannahelgina og þá kviknaði 
áhugi hjá okkur á að prófa brugga sjálfir 
okkur til gamans.  Við komust fljótt að 
því að það er lítið mál að brugga bjór 
en hins vegar er aðeins meira mál að 
brugga góðan bjór. Þegar sjálfstraustið 
í brugginu jókst þá fór að skjótast upp 
í kollinn á okkur möguleikinn á að 

gerast atvinnubruggarar. Við slengdum 
hugmyndinni reglulega fram við aðra 
og til að byrja með fannst fólkinu okkar 
þetta fjarstæðukennd hugmynd en þegar 
það áttaði sig á því að okkur var alvara 
fengum við stuðning og hvatningu til að 
láta drauminn verða að veruleika.“

Hvaðan kemur nafnið 22.10? 
„Í sannleika sagt þá fannst okkur erfitt að 
finna nafn á brugghúsið sem við vorum 
sáttir með. Við vildum hafa eitthvað einfald 
og var ákveðið að nefna brugghúsið 22.10. 
Það er vísun í dagsetningu, en að kvöldi 
22.10.2016 vorum við að smakka bjór sem 
við höfðum gert og var bjórinn það góður 
að menn fundu á sér í lok kvölds.“

5 tegundir af bjór
„Eins og er erum við með fimm bjóra. 
Ætlunin er að rúlla á fimm bjórum, ekkert 
endilega alltaf þeim sömu heldur gera það 
sem okkur dettur í hug þá stundina.”

Hægt að panta í bjórsmökkun
„Húsæðið sem við erum í er í sama 
húsi og VIGT er til húsa. Þar erum við 
með rými þar sem framleiðslan okkar 
fer fram. Við munum svo nýta annað 
rými með stelpunum í VIGT, þar verður 
sýningarsalurinn þeirra og barinn okkar. 
Til að byrja með munum við leggja áherslu 
á að taka á móti hópum, hvort sem það 

eru vinahópar, vinnuhópar eða annað. 
Einnig munum við auglýsa reglulega 
opnunartíma þar sem fólk getur kíkt við 
og fengið sér bjór. Við erum spenntir fyrir 
að sjá hvernig þetta fer af stað hjá okkur 
og  munum við þróa starfsemina með 
tímanum,“ segja þeir Steinþór og Hjörtur 
að lokum. 

22.10 Brugghús framleiðir grindvískan bjór í nýjum og 
endurbættum húsakynnum VIGT

Steinþór Júlíusson og Hjörtur Pálsson, létu verða af því að hefja framleiðslu á bjór. Þeir stefna 
á að vera með fimm tegundir og eru til húsa að Hafnargötu 11, þar sem VIGT er með verslun.  

Grafíski hönnuðurinn MÓSK, Margrét Ósk Hildur Hallgrímsdóttir 
sem hannaði þetta veglega lógó fyrir 22.10 Brugghús. Mávur í 
sparifötunum. 

Hægt er að kaupa þennan veglega kút sem hægt að setja bæði bjór og 
aðra drykki í og bera fram. 

Steinþór Júlíusson og Hjörtur Pálsson, eigendur og stofnendur 22.10 Brugghús

 „ Þegar sjálfstraustið í brugginu 
jókst þá fór að skjótast upp í kollinn 

á okkur möguleikinn á að gerast 
atvinnubruggarar.”
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Mikil ánægja var meðal nemenda sem 
sóttu viðburðinn, enda var mikið líf 

og fjör. 

Margir bæjarbúar Grindavíkur hjálpuðu 
til við að gera viðburðinn frábæran.  
Starfsmenn áhaldahúss Grindavíkurbæjar  
lánuðu okkur til dæmis snæri til að 
binda niður hoppukastalann, starfsfólk 
Gula hússins lánaði okkur grill og annan 
búnað sem þurfti og starfsfólk sundlaugar 

Grindavíkur var svo frábært að lána 
okkur sundlaugina og starfsfólk sitt til 
þess að aðstoða okkur á viðburðinum 
sjálfum. Meðal    þess sem fékkst í 
sundlaugarðartýðið var rennibraut frá 
Hopp og Skopp. 

Þá var boðið upp á grillaðar pylsur og 
krap á viðburðinum. 

Takk fyrir okkur!

Sundlaugarpartý Þrumunnar
Sundlaugarpartý Þrumunnar fór fram þann 24.september síðast liðinn. Nemenda- og 

Þrumuráð skipulagði viðburðinn. 
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Nemenda- og Þrumuráð

Í Þrumunni eru höfð í huga félags-, 
forvarna-, uppeldis- og menntunarleg 

gildi og miðað er að því að auka mannkosti 
og lýðræðisvitund þátttakenda. 
Markmiðið er að þjálfa unglinga í að taka 
sjálfstæðar ákvarðanir byggðar á þeirra 
eigin skoðunum og eigin forsendum. 
Þruman er fyrst og fremst staður fyrir 
unglinga og því mikilvægt að þeir taki 
þátt í stjórnun hennar. 

Nemenda- og Þrumuráðið leggur hart 
að sér að gera félagsstarfið sem best og 
það fer mikil vinna í að undirbúa alla 
þá flottu starfsemi. Þau fjármagna til 

dæmis mest alla sína starfsemi með að 
halda ýmsa viðburði og annað á vegum 
Þrumunnar. Nemenda- og Þrumuráðið 
fær góða reynslu í viðburðastjórnun 
þar sem þau halda utan um stóra 
sem smáa viðburði. Innan nemenda- 
og Þrumuráðsins eru önnur ráð, til 
dæmis: Markaðsráð sem sér um að hafa 
samband við fyrirtæki, tónlistarmenn 
og annað skipulag. Tækniráð sér um 
allan tækjabúnað í Þrumunni og á 
viðburðum. Fjölmiðlanefnd sér um að 
auglýsa viðburði og starfsemi á vegum 
Þrumunnar. Frumkvöðlanefnd sér um að 
skipuleggja hvernig Þruman lítur út og 

kanna hvaða tæki og tól vantar, ásamt því 
að skipuleggja draugahúsið vinsæla sem 
Þruman hefur verið að halda í kringum 
Halloween. Að lokum erum við með 
sjoppunefnd sem sér um allan rekstur 
Þrumusjoppunnar, innkaup og annað því 
tengt.

Hlutverk nemenda- og Þrumuráðs er 
því að vera ávallt vakandi fyrir þörfum 
samfélagsins og finna á hvaða hátt 
félagsmiðstöðin getur sinnt þeim og 
verið virkt afl í þróun frístundamála í 
Grindavík. 

Nemenda- og Þrumuráðið sér um að skipuleggja starfsemi Þrumunnar að stórum hluta. 
Þau hittast einu sinni í viku og funda saman um starfsemina ásamt Elínborgu Ingvarsdóttur, 

forstöðumanns Þrumunnar, þar sem þau eru hvött til frumkvæðis og virkrar þátttöku.

Formaður: Hjörtur Klemensson
Varaformaður: Emilía Ósk 
Jóhannesdóttir
Gjaldkeri: Andri Daði Rúriksson
Kolbrún Richardsdóttir
Tómas Breki Bjarna
Magnús Máni Magnússon
Telma Dögg Albertsdóttir
Einar Snær Björnsson
Arna Lind Kristinsdóttir
Rakel Vilhjálmsdóttir
Helga Rut Einarsdóttir
Ólöf María Bergvinsdóttir
Arnar Eyfjörð Jóhannsson
Auður Líf Benediktsdóttir

Fulltrúar nemenda- og Þrumuráðs eru: 



30 Járngerður

Námskeið ætluð foreldrum á vegum 
Skólaskrifstofu Grindavíkurbæjar

PMTO foreldranámskeið 
fyrir foreldra barna á aldrinum 4 - 12 ára

Að vera foreldri er eitt mikilvægasta og mest krefjandi 
verkefni fullorðinsáranna. Markmið góðs uppeldis er að 

barnið verði heilbrigt, vel aðlagað, hamingjusamt og hafi til að 
bera eiginleika og færni sem kemur því til góða í framtíðinni. 
Nauðsynleg uppeldisfærni er hins vegar hvorki meðfædd né 
sjálfgefin og eðlilegt er að það taki tíma og fyrirhöfn að tileinka 
sér þá þekkingu, kunnáttu og hæfni sem til þarf.

Í boði er átta vikna hópnámskeið í fjarkennslu á Zoom þar sem 
PMTO meðferðaraðilar kenna foreldrum einu sinni í viku og 
foreldrar vinna verkefni heima með barninu á milli tíma. 

Meginmarkmið námskeiðs er að kenna foreldrum að nota 
styðjandi uppeldisaðferðir. Þar sem foreldrar eru mikilvægustu 
kennarar barna sinna er áhersla lögð á ítarlega vinnu með þeim. 

Klókir litlir krakkar
Námskeið fyrir foreldra barna 3 - 10 ára með einkenni kvíða

Námskeiðið Klókir (litlir) krakkar er fyrir foreldra 3-10 
ára barna sem eru í áhættuhópi fyrir að þróa með sér 

kvíðaraskanir eða eru að sýna kvíðaeinkenni. Námskeiðið 
miðar að því að fræða foreldra um eðli kvíða og kenna þeim 
leiðir til að takast á við kvíðahegðun barna sinna og auka 
sjálfstraust þeirra. Vonast er til að með slíku námskeiði verði 
hægt að minnka kvíðahegðun barna og í sumum tilfellum koma 
í veg fyrir að börn þrói með sér kvíðaröskun seinna meir. 

Foreldrar verða beðnir um að svara nokkrum spurningalistum 
fyrir námskeið til að meta stöðu barnsins.  Leiðbeinendur 
námskeiðanna eru sálfræðingar sem eru sérfróðir um 
kvíðaraskanir barna  og hafa staðgóða reynslu af vinnu með 
foreldrum og börnum.

Námskeiðsgjaldið er kr. 8.000 fyrir foreldra hvers 
barns. 

Skráning er hafin og er hjá Ingibjörgu Maríu Guðmundsdóttur 
sálfræðingi á ingamaria@grindavik.is
Foreldrar verða síðar að staðfesta skráningu með því að fylla út 
spurningalista fyrir námskeiðið.

Hvert námskeið er 12 klukkustundir og skiptist í 6 skipti, 
2 klst. í senn. Námskeiðið er í fjarfundi. Fyrstu 5 skiptin eru  
vikulega, síðan verður viku frí milli 5. og 6. tíma (sjá dagskrá). 
Rík áhersla er lögð á umræður og virka þátttöku foreldra til 
að tryggja að efnið nýtist hverjum og einum sem best. Milli 

Námskeiðið hefst þriðjudaginn 19. janúar 2021 kl. 17:30-19:30 í 
fjarkennslu og er í 8 skipti til 16. mars.
Þátttökugjald er 8.000 kr. 

Skráning og frekari upplýsingar eru hjá leiðbeinendum. 
Ingibjörg María Guðmundsdóttir sálfræðingur ingamaria@
grindavik.is
Sigrún Pétursdóttir ráðgjafi sigrunp@grindavik.is
Thelma B. Guðbjörnsdóttir félagsráðgjafi thelma@grindavik.is 

tíma vinna foreldrar heimaverkefni sem snúa að því að vinna með 
kvíðaeinkenni barna sinna. Mikilvægt er að foreldrar geti mætt í 
alla tímana og mælt er með því að báðir foreldrar sæki námskeiðið. 
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