JÁRNGERÐUR
- fréttir af bæjarmálefnum - 1. tbl. 2011

Menningarvikan 2.-9. apríl 2011

Járngerður er að stórum hluta tileinkuð menningarviku í Grindavík sem haldin er í þriðja sinn.
Dagskrá menningarvikunnar er glæsileg og er hana að ﬁnna í blaðinu ásamt um>öllun um ýmsa viðburði og margt
ﬂeira fróðlegt og skemmtilegt efni. Að vanda verður Grunnskóli Grindavíkur með árshátíð þar sem sýnt verður
leikritið Okkar eigin Grindavík. Rík leiklistarhefð er í skólanum. Forsíðumyndina prýða leikarar úr grunnskólanum
en 1975 var se? upp leikritið Skugga-Sveinn. Frá vinstri: Sigurður Ólafsson, Gerður Sigríður Tómasdó?ir, Jón Rúnar
Gunnarsson og Einar Dagbjartsson. Myndina tók Ólafur Rúnar Þorvarðarson fyrrverandi kennari við skólann.
Hann tekur þá? í menningarvikunni með því að sýna heimildamynd um Grindavík á kaﬃhúsinu Bryggjunni.
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Ný þjónusta

Bæjarbúar eru hvattir til þess að senda
Þjónustumiðstöð Grindavíkurbæjar rafrænar
ábendingar um það sem betur mætti fara í
umhverfi okkar og þarfnast lagfæringar.
Þetta er gert með því að smella á kassann til
hægri á heimasíðunni (fyrir neðan
viðburðardagatal) og skrifa þar inn ábendingarnar sem verða teknar til meðferðar.
Þetta getur verið hvað sem er, t.d. ábendingar um vatnsleka, skemmt malbik,
gangstéttir, bilaða ljósastaura, rusl á
almannafæri og svo framvegis.
Með þessu móti er bæjarbúum auðveldað
að koma ábendingum á framfæri um það
sem þarf að lagfæra í okkar nánasta
umhverfi.

Skora á ríkisstjórnina

Atvinnumála- og ferðanefnd Grindavíkurbæjar skorar á ríkisstjórnina að eyða þeirri
óvissu sem ríkir um framtíð sjávarútvegs á
Íslandi og styðjast við þær tillögur sem
sáttanefndin lagði til. Grindavík byggir
afkomu sína að stórum hluta á
bolfiskvinnslu og hefur þessi óvissa sem
ríkir lamandi áhrif á atvinnulífið hér í bæ,
segir í fundargerð nefndarinnar.

Áhyggjur af
Grindavíkurvegi

Vegna tíðra slysa á Grindavíkurvegi í upphafi árs óskaði bæjarráð eftir upplýsingum
frá Vegagerðinni um tíðni og framkvæmd
snjómoksturs og hálkueyðingar á Grindavíkurvegi. Á fundi umferðaröryggishóps
Grindavíkurbæjar á dögunum mætti fulltrúi
Vegagerðarinnar þar sem hann fór m.a. yfir
þessi mál. Í minnisblaði af fundinum sem
tekið var fyrir á fundi bæjarráðs segir að
Vegagerðin tekur fram að Grindavíkurvegur
er í A flokki líkt og Reykjanesbrautin
varðandi forgang á snjóruðningi og söltun.
Vegagerðin ráðgerir að setja mæla sem sjá
yfirborðshita á nokkrum þekktum hálkuköflum á landinu og verður það líklega gert
á Grindavíkurvegi.
Vegagerðin hvetur jafnframt bílstjóra til að
láta vita ef þeir verða varir við ísingu með
því að hringja í Vegagerðina í síma 1777.

Jarðsögusýningin Gjáin í
Eldborg flutt í Saltfisksetrið
Ljósmynd: Oddgeir Karlsson.

Sem kunnugt er var ákveðið að loka Saltfisksetrinu um síðustu áramót og endurskipuleggja reksturinn en
reyndar hefur verið tekið á
móti stærri hópum það
sem af er ári. Saltfisksetrið
verður opnað að nýju um
miðjan maí en þá verður
búið að setja upp aðra
auðlindasýningu á efri
hæð hússins. Opnunartímanum verður breytt og
verður safnið opið frá kl.
10-17 alla daga í sumar.
HS Orka hefur samþykkt
að láta Saltfisksetrinu í té
jarðsögusýninguna Gjána
sem nú er í Eldborg. Haft
hefur verið samráð við
Björn G. Björnsson leikmyndahönnuð sem hannaði bæði Gjána og
Saltfiskseturssýninguna og hefur hann gert
tillögur að uppsetningu á sýningunni á efri
hæð Saltfisksetursins sem unnið er eftir.
Stjórn Saltfisksetursins er mjög ánægð með
framgang þessa máls og telur að sýningin og
áætlaðar breytingar geti orðið mikil lyftistöng

fyrir starfsemi í húsinu.
Stjórn Saltfisksetursins telur að með tilkomu
sýningarinnar sé nafnið Saltfisksetur Íslands ekki lengur
lýsandi fyrir starfsemi
hússins. Í húsinu verða
sýningar sem sýna tvær af
auðlindum Grindavíkur, auk
þess sem stjórnin gerir ráð
fyrir að húsið muni hafa
hlutverki að gegna í menningarlífi Grindavíkur, ekki síst
ef Festi fer úr eigu bæjarins.
Húsið ætti því að bera sjálfstætt nafn, en innan hússins
eru tvær sýningar með sínum
nöfnum; Saltfisksetur Íslands
og jarðsögusýningin. Nafnið
þarf að taka mið af því að
sýningum og viðburðum geti
fjölgað.
Þá hefur stjórn Saltfisksetursins haldið tvo
samráðsfundi með Grindavik Experience um
næstu skref varðandi útfærslu Eldfjallagarðs
og hlutverk Saltfisksetursins í þeirri vinnu.
Meðal annars hefur verið farið í gegnum
SVÓT greiningu sem hefur gefist vel.

Ákveðið hefur verið að efna til nafnasamkeppni. Annars vegar til að finna nýtt
nafn á jarðsögusýninguna Gjána og hins
vegar til að finna nýtt nafn á húsið sjálft.
Sýningin Saltfisksetur Íslands heldur að
sjálfsögðu sínu nafni og verður hluti af
þessu nýja auðlindahúsi Grindvíkinga.
Að mati stjórnar ætti nafn hússins að hafa
skírskotun til sjávar, jarðfræði og menningar.
Mikilvægt er að nafnið sé þjált og grípandi,
bæði á íslensku og ensku.
Tillögur skal senda á netfangið
heimasidan@grindavik.is í síðasta lagi 9. apríl
og þar komi fram:
1. Tillaga um nafn á jarðsögusýninguna.
2. Tillaga um nafn á húsið.
Nafn og símanúmer þess sem leggur

fram tillöguna.
Vinningar:
1. Út að borða fyrir 2 á Salthúsinu.
2. Fjórhjólaferð með Fjórhjólaævintýri.

Nafnasamkeppni - Góð verðlaun

Gjáin í Eldborg
Sýning Hitaveitu Suðurnesja um jarðfræði,
jarðhita og vinnslu orku úr iðrum jarðar við
orkuverið í Svartsengi var opnuð 27. nóvember 1999 og er glæsileg í alla staði. Hins vegar
þurfti að loka henni nokkrum misserum síðar
vegna brennisteinsmengunar sem fór illa með
tölvubúnað. Sýningin heldur svo sannarlega
gildi sínu en hún er jafnt fyrir fræðimenn og
leikmenn sem vilja kynna sér jarðsöguna í
gegnum jarðfræði Íslands og þá sérstaklega
jarðfræðina í Svartsengi.

Það er kraftur í Grindvíkingum
JÁRNGERÐUR
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etri er tekið að halla og það er bjart
framundan. Veturinn hefur verið góður
og margt skemmtilegt gerst í Grindavík.
Jafnt smáir sem stórir viðburðir átt sér stað
sem prýtt hafa mannlífið. Félagasamtök og
rekstraraðilar veitingastaða eiga hrós skilið
fyrir að halda uppi öflugu mannlífi í bænum.
Spilamennska meistaraflokks karla í körfuknattleik hefur líka fengið blóðið til að renna
og skemmt okkur í vetur. Því miður datt
liðið út í fjórðungsúrslitum að þessu sinni
þrátt fyrir hetjulega baráttu en það hefur
verið virkilega gaman að fara á leiki með
liðinu í vetur.
Nú er dag tekið að lengja að nýju og vorið
á næsta leyti. Vorið ber bjartsýnina með sér
og von um skemmtilegar stundir með fjölskyldu og vinum í sumar. Nú styttist í
knattspyrnusumarið og knattspyrnuáhugamenn farnir að finna fyrir spenningi og
bjartsýni fyrir sumarið.
Það er líka ástæða til bjartsýni þegar litið er
til bæjarmálanna. Bæjarstjórn hefur afgreitt
fjárhagsáætlun fyrir árið 2011 og rammaáætlun til 2014. Samkvæmt áætluninni
verður enginn rekstrarhalli á árinu 2011, en
heimilt verður að nýta vaxtatekjur
hitaveitusjóðsins til rekstrar. Á
árunum 2012- 2014 er gert ráð
fyrir að rekstur bæjarins verði
kominn í það gott jafnvægi að
ekki sé þörf á að nýta vaxtatekjur hitaveitusjóðsins til
rekstrar. Til þess að svo megi
verða, þarf að grípa til ýmissa
hagræðingaraðgerða. Bæjarstjórn
hefur fylgt meðalhófi í sínum
aðgerðum og telur að góður
árangur muni nást í góðu samstarfi
við starfsfólk bæjarins.
Þó atvinnuleysi sé talsvert minna í Grindavík en í öðrum sveitarfélögum á Suður-

Strákarnir í 8. ﬂokki drengja gerðu sérlítið fyrir og urðu Íslandsmeistarar í
körfubolta á dögunum. Hér er þessi glæsilegi hópur ásamt þjálfurum sínum,
Stefaníu S. Jónsdó?ur og Guðmundi Bragasyni.

nesjum, er það samt sem áður of
mikið. Allar vinnufúsar hendur
ættu að hafa atvinnu. Sem betur
fer eru ýmis verkefni í vinnslu
sem fjölgað geta störfum. Fréttir
hafa borist af viðræðum sem
Grindavíkurbær hefur átt við
aðila sem hafa áhuga á að setja
upp sólarkísilverksmiðju og rækta
tómata. Þau verkefni lofa góðu
en eru skammt á veg komin.
Sprotaverkefnin hjá Orf og
Carbon Recycling eru í vinnslu og
lofa líka góðu.
Það er hins vegar ekki nóg að horfa til
framtíðarverkefna. Það þarf að fjölga störf-

um í dag. Grindavíkurbær gerir ráð fyrir að
fjárfesta fyrir um 140 milljónir á árinu 2011.
Stór hluti af þeirri fjárhæð fer í ýmsar
framkvæmdir sem skapa umsvif hjá verktökum. Einstaklingar og fyrirtæki í Grindavík eru líka að fjárfesta og framkvæma. Það
sést vel á fjölda byggingarleyfa sem afgreidd
hafa verið á undanförnum vikum, m.a. til
byggingar húss fyrir nýja beituverksmiðju.
Það er kraftur í Grindvíkingum og bjart
fram undan. Ég óska Grindvíkingum góðrar
skemmtunar í Menningarvikunni 2011 og
hvet bæjarbúa til þess að taka þátt.

Róbert Ragnarsson
bæjarstjóri

EINU SINNI VAR...

Þessi mynd er tekin í gömlu lifrarbræðslunni í Grindavík. Ingi Jónsson
og Vilbergur Aðalgeirsson, starfsmenn lifrarbræðslunnar, huga að
lýsinu.
Myndina tók Ólafur Rúnar
Þorvarðarson.

Þe;a er ein af :ölmörgum gömlum
myndum á Ljósmyndavef Grindavíkurbæjar sem er í umsjá Bókasafns
Grindavíkur. Þar er hægt að skoða
margar frábærar myndir.

Slóðin er:
myndir.grindavik.is

Að okkar mati er öflugt samstarf lykillinn að heilbrigðu og góðu samfélagi
4

- segir Sigríður Björk Guðjónsdó,ir, lögreglustjóri á Suðurnesjum,
í viðtali um herta löggæslu og auknar forvarnir í Grindavíkurbæ.

L

ögreglan hefur verið mun sýnilegri í
Grindavík síðustu mánuði sem helgast
fyrst og fremst af breyttu og skilvirkara
skipulagi varðandi löggæslu í bænum.
Jafnframt því að herða löggæsluna hefur
verið lögð aukin áhersla á forvarnir með
góðum árangri. Þá stendur ekki til að loka
lögregluvarðstofunni í Grindavík, að sögn
Sigríðar Bjarkar Guðjónsdóttur, lögreglustjóra á Suðurnesjum.
Umdæmi lögreglustjórans á Suðurnesjum er
víðfemt en það nær frá Seljabótarnefi í
Herdísarvík í austri og norður til Bláfjalla, þaðan
vestur að Trölladyngju og norður til sjávar rétt
vestan við álverið í Straumsvík. Suður af Kleifarvatni er landssvæði sem tilheyrir Hafnarfirði.
Svæðið er u.þ.b. 770 ferkílómetrar. Stærstu þéttbýlisstaðir sem heyra undir embættið eru Reykjanesbær, Grindavík, Vogar, Garður og Sandgerði.
Um árabil hefur löggæslu í Grindavík verið
háttað á þann veg að aðstoðaryfirlögregluþjónninn Sigurður Ágústsson hefur starfað á lögreglustöðinni í Grindavík á dagvinnutíma. Þar
fyrir utan var bæjarfélaginu þjónað af vaktinni í
Keflavík, sem að jafnaði telur 9 manns, sem geta
verið færri eða fleiri eftir atvikum. Farið var í
hundruðir eftirlitsferða og lögreglubifreið með
tveimur lögreglumönnum yfirleitt staðsett á
svæðinu Grindavík – Vogar.
Löggæslan í Grindavík endurskoðuð

„Kvartanir bárust frá Grindvíkingum varðandi
löggæsluna, sem gerði það að verkum að við
fórum að skoða hvað væri að koma út úr þessu
öllu – hverju eftirlitið væri raunverulega að skila.
Samtímis var gerð úttekt á viðbragðstíma lögreglu og brotatölfræði skoðuð vandlega í þeim
tilgangi að greina möguleg vandamál. Niðurstaðan af öllu þessu varð sú að rétt væri að endurskoða löggæsluna í Grindavík. Farið var í
sérstakt átak þar sem aðalvarðstjórar gerðu
áætlun um sérstök verkefni á hverri vaktatörn og

tóku saman skýrslur um viðveru, áherslur og
árangur. Lagt var upp úr auknu forvarnarstarfi
og tölfræðiupplýsingar teknar saman mun örar
en áður hafði verið. Ungum og áhugasömum
lögreglumönnum var falið að taka Grindavík í
mjög nána skoðun, m.a. að taka á smábrotum og
gera sér far um að mynda tengsl við ungmenni í
bæjarfélaginu,“ segir Sigríður.
Árangurinn hefur að hennar mati verið töluverður. „Íbúar virðast ánægðari með þjónustu
lögreglu, fleiri ábendingar berast okkur og við
erum í nánari tengslum við allt samfélagið. Fjöldi
umferðarlagabrota hefur aukist mikið og eftirlit
lögreglu hefur reynst mun skilvirkara en áður.
Mikilvægasti árangurinn að okkar mati er hins
vegar sá að við höfum aukið áherslu á forvarnir
í umdæminu og reynum að ná strax til forráðamanna ef við heyrum af fíkniefnaneyslu ungmenna. Straumhvörf hafa orðið í málshraða og
afgreiðslu mála hjá embættinu, eftir að minniháttar mál voru flutt til almennrar deildar og er
sérstök áhersla að hraða afgreiðslu mála er tengj-

Fjöldi brota í Grindavík frá 1. september l
31. desember 2009 og 2010

ast ungmennum.“
Sigríður bendir á að almennt megi segja að
brotum í Grindavík hafi fjölgað, sem er bein
afleiðing af átaki lögreglu en hegningarlagabrotum fækkaði sem er mikilvægur árangur.
Lögreglustöðinni verður ekki lokað

- En stendur til að loka lögreglustöðinni í Grindavík?
„Það stendur alls ekki til að loka lögreglustöðinni
í Grindavík. Við viljum öfluga löggæslu í
Grindavík og gott samband við íbúana og áherslan á hverfalöggæslu er að okkar viti mikilvægur
þáttur í forvörnum og heilbrigðu samfélagi. Það
er aðeins minni viðvera að degi til um þessar
mundir vegna veikinda aðstoðaryfirlögregluþjóns, en það mun breytast um leið og hann snýr
til baka. Starfsmaður frá embætti Sýslumannsins
í Keflavík hefur flutt sig um set af efri hæð
hússins niður til okkar og lofar sú samvinna
góðu. Af því tilefni hefur verið málað og hreinsað á stöðinni og innra byrðið fengið örlitla and-

Fjöldi innbrota í Grindavík frá 1. september
l 31. desember 2009 og 2010
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Af heilum hug

Sigríður Björk heimsó?i bæjarskrifstofurnar í fyrrasumar ásamt ﬂeiri
fulltrúum lögreglunnar.

litslyftingu. Frá árinu 2009 höfum við aukið
viðveru í Sandgerði, Vogum og Garðinum og
skerpt á samstarfi lögreglu og bæjaryfirvalda á
hverjum stað. Þannig höfum við fundað með
bæjarstjórum og lykilfólki í hverju samfélagi og
fengið sjónarmið um hvað betur megi fara á
hverjum stað og hefur þetta mælst vel fyrir. Ég
vil að það komi skýrt fram að það eru engin
áform um lokun á lögreglustöðinni í Grindavík,
hvorki til skemmri né lengri tíma.“
- Hvað með skipulag almannavarna fyrir Grindavík,
hvernig er þeim háttað?
„Almannavörnum í umdæmi lögreglustjórans á
Suðurnesjum er þannig háttað að tvær almannavarnanefndir eru starfandi þar; þ.e. ein fyrir
Grindavík og önnur fyrir allt umdæmið utan
Grindavíkur. Áður voru þrjár almannavarnanefndir í umdæminu en nefnd flugvallarins
sameinaðist almannavarnanefnd Suðurnesja á
síðasta ári og deilir nefndinni með Sandgerði,
Garði, Vogum og Reykjanesbæ. Tilhneigingin
hefur verið sú að fækka nefndum og stækka þær
á landsvísu en auka áherslu á öfluga vettvangsstjórn í hverju byggðarlagi. Unnið er
hörðum höndum að því nú að ljúka endur-

skoðun á flugslysaáætlun KEF, þar sem
viðbragðsaðilar í Grindavík hafa hlutverk.
Undanfarin ár hefur verði unnið að áhættumati
í umdæminu og er von á að þeirri vinnu ljúki nú
á vordögum. Í kjölfarið er ætlunin að skoða þörf
á sérstöku hættumati og viðbragðsáætlunum t.d.
varðandi hópslys, fárviðri, rýmingaráætlun vegna
sjávarflóðs, eldgoss og þess háttar. Yfirstjórn
embættisins í heild sinni kemur meira inn í
verkefnið, enda eru almannavarnir eitt mikilvægasta verkefni hvers lögregluumdæmis. Yfirstjórn
embættisins vill því mun meiri aðkomu að almannavörnum í Grindavík og var til dæmis
haldinn góður fundur í síðustu viku með
nefndinni í Grindavík þar sem farið var yfir
verkefnin sem eru framundan,“ segir Sigríður.
Að lokum vildi Sigríður þakka Grindvíkingum
jákvæðar viðtökur í tengslum við herta löggæslu
á svæðinu og óska eftir sem allra bestri samvinnu
við íbúana.
„Að okkar mati er öflugt samstarf lykillinn að
heilbrigðu og góðu samfélagi. Við stefnum að
því að halda íbúafund í lok ársins og vonumst
eftir þátttöku sem flestra á þeim vettvangi,“
sagði Sigríður að endingu.

Haustið 2010 fór af stað þróunarverkefni í
skólanum sem miðar m.a. að því að auka fjölbreytni kennsluhátta og öryggi og áræðni
kennara við að nýta fjölbreyttar leiðir í
kennslu. Til verkefnisins fékkst styrkur úr
Skólaþróunarsjóði Grindavíkur. Verkefnið
hlaut heitið Af heilum hug sem er vísan til
þess að kennarahópurinn vinni af heilum
hug að því að leita leiða til að bæta sig í starfi
og mæta ólíkum þörfum nemenda. Halldóra
Halldórsdóttir kennari átti hugmyndina að
nafninu.
Allir kennarar skólans taka þátt í verkefninu
og er áætlað að því ljúki formlega í vor.
Ingvar Sigurgeirsson prófessor Menntavísindasviðs Háskóla Íslands er ráðgefandi í
þessari vinnu. Innan skólans er teymi skipað
5 kennurum þeim Helgu Kristjánsdóttur,
Maríu Eir Magnúsdóttur, Páli Erlingssyni,
Svövu Agnarsdóttur og Viktoríu Róbertsdóttur sem heldur utan um skipulag og vinnu
í tengslum við verkefnið.
Fengnir hafa verið fyrirlesarar, kennarar
hafa valið sér viðfangsefni sem þeir skipuleggja og fara af stað með í sinni kennslu og
kynna síðan á kennarafundum, skólaheimsóknir eru fyrirhugaðar o.fl.
Vonumst við til að þetta verði upphafið að
því að auka enn á fjölbreytni í kennsluháttum
og nálgun viðfangsefna og slík vinnubrögð
nái að festast í sessi í skólanum um ókomna
tíð.

Nágrannavarsla

Nemendur fengu prjónakennslu á Bryggjunni

Nemendur í textílvali í grunnskólanum fóru á dögunum út úr kennslustofunni ásamt kennara sínum,
Benný Ósk Jökulsdóttur, og lá leiðin á kaffihúsið Bryggjuna þar sem kennslutíminn fór fram. Nemendurnir prjónuðu þar af miklu kappi undir leiðsögn kennarans. Kunnu nemendurnir vel að meta
þessa tilbreytingu en þess má geta að tveir grindvískir kennaranemar voru með í för.
Bræðurnir sem reka Bryggjuna, Aðalgeir og Kristinn Jóhannssynir, buðu nemendunum upp á kakó
og tertusneið og vildu nemendurnir koma kæru þakklæti til þeirra Bryggjumanna fyrir gestrisnina.

Svokölluð Nágrannavarsla er farin að ryðja
sér til rúms í Grindavík á vegum Sjóvá en
búið er að halda eitt námskeið, fyrir íbúa
Hvassahrauns og eins húss við Hraunbraut
sem er við enda Hvassahrauns. Hafa íbúar
þessara húsa hafa tekið sig saman og er gatan
nú merkt sérstaklega að þar sé Nágrannavarsla. Hún hefur sannað gildi sitt í
þessu tilliti þar sem íbúar standa saman gegn
vágestum.
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Grindavíkurbær og grunnskólinn
gera með sér Skólasamning

Góðverkadagar

Börnin í 1. H í Hópsskóla tóku þátt í
Góðverkadögum í febrúar. Góðverkadagarnir eru ný útfærsla á nær aldagamalli hefð
og loforði skáta um að gera að minnsta
kosti eitt góðverk á dag. Börnin í 1.H lögðu
m.a. á borð í matsalnum, röðuðu skóm í
skóhillur, hengdu upp föt og tíndu rusl á
skólalóðinni svo dæmi séu tekin. Góðverk
dagsins skráðu þau svo í þar til gerða
Góðverkabók og voru þau ákaflega stolt af
framtaki sínu. Góður lærdómur það!

Grindavíkurbær og Grunnskóli Grindavíkur hafa í fyrsta skipti gert með sér
svokallaðan Skólasamning. Í honum er
kveðið á um rammafjárveitingar og
fjárhagslega ábyrgð á skólastarfi í
Grunnskóla Grindavíkur fyrir næsta
skólaár. Markmið og ákvæði samningsins
eru í samræmi við fjárhagsáætlun ársins
2011 og rammafjárhagsáætlun fyrir árið
2012.
Með formlegum samningi milli bæjarstjórnar
og skólastjórnenda um fjárveitingar og
fjárhagslega ábyrgð í skólastarfinu er kveðið
nánar á um skyldur beggja aðila, báðum aðilum
til hagsbóta. Þar má nefna almennt kennslustundamagn, stjórnun, úthlutun til nemenda
með sérþarfir, tíma til annarra starfa en
kennslu, Skólasel, fjárhagslega ábyrgð og eftirlit og fleira. Vonir eru bundnar við að þessi

samningur skili sér í enn markvissara og
öflugra skólastarfi.
Páll Leó Jónsson skólastjóri Grunnskóla
Grindavíkur og Róbert Ragnarsson bæjarstjóri
skrifuðu undir samninginn.

Stóðu sig vel í Skólahreysti

Á dögunum keppti Grunnskóli Grindavíkur í Skólahreysti en um er að ræða
liðakeppni milli grunnskóla landsins. Lið
Grunnskóla Grindavíkur stóð sig prýðilega og mikil stemmning var meðal þeirra
sem fóru og horfðu á keppnina sem
haldin var í Kaplakrika í Hafnarfirði.
Hvert lið í Skólahreysti samanstendur af
tveimur strákum og tveimur stelpum sem öll
þurfa að vera nemendur í 9. og/eða 10. bekk.
Keppnisgreinar og keppnisfyrirkomulag
1) Upphífingar/strákar
2) Armbeygjur/stelpur
3) Dýfur/strákar

4) Hreystigreip/stelpur
5) Hraðaþraut/stelpur-strákar
Keppendur skipta á milli sín keppnisgreinum. Annar strákurinn spreytir sig á
upphífingum og dýfum og hinn tekur
hraðaþraut. Eins er með stelpurnar, önnur
tekur armbeygjur og hreystigreip og hin
hraðaþraut.
Tveir skólar keppa samtímis í þrautum nema
hreystigreip en þar takast á fimm til átta
skólar í einu. Í hraðaþraut fer stelpan fyrst af
stað og þegar hún lýkur hringnum inni í bíl
má strákurinn fara af stað. Samanlagður tími
þeirra gildir.

Skemmtileg árshátíð 4. og 5. bekkja
JÁRNGERÐUR

Þegar vorið nálgast þýðir það að nemendur
Grunnskólans halda árshátíð. 4. og 5.
bekkir skólans héldu árshátíð sína nýlega
með pomp og prakt og var mikið lagt í að
vanda. Fjölmargir gestir sóttu hátíðina og
var bekkurinn þétt setinn.
Að skemmtidagskrá lokinni gæddu nemendur
og gestir sér á veisluföngum sem foreldrar
nemenda lögðu til.
Fjölmargt var á dagskránni. 5. H reið á vaðið
með sína útgáfu af Stjörnustríði, 4. bekkir
sýndu dans undir stjórn Hörpu Pálsdóttur
danskennara. 5. K flutti leikritið um Velvakanda og bræður hans og 5. G endaði
dagskrána með Skóla-Glee. Vel heppnuð atriði
og hlutu flytjendur gott klapp að launum fyrir
framlag sitt. Á milli atriða voru flutt tónlistaratriði frá Tónlistarskóla Grindavíkur.
Skólinn vill enn og aftur koma á framfæri
þakklæti til foreldra og aðstandenda nemenda
fyrir góð viðbrögð við kaffiborði og góða
mætingu. Styrkur skólans liggur í góðu samstarfi við foreldra og forráðamenn.

10. P mestu gáfnaljósin
Hinni árlegu spurningakeppni
Grunnskólans lauk á öskudeginum. 10.-P varð sigurvegari
eftir spennandi keppni. Þrír
bekkir kepptu í úrslitum, 9.-E,
9.-Þ og 10.-P. Allir kepptu við
alla og stigahæsta liðið varð
sigurvegari.
Í lokaumferðinni áttust níundubekkingar við og var ljóst að 9.E
þurfti að fá a.m.k. 31 stig til að
vinna keppnina þar sem tíundubekkingar unnu 9.-Þ í annarri umferð. Það tókst ekki og þar með
var ljóst að 10.-P var sigurvegari
keppninnar í ár. Mikil stemmning
var í lokaumferðinni og
fögnuðurinn mikill í leikslok.
Skömmu fyrir verðlauna-

afhendingu hvarf 10.-P af sviðinu
ásamt stuðningsmönnum sínum
og ljóst var að eitthvað var í
aðsigi. Þegar þeir voru kallaðir á
svið opnaðist vængjahurð og í
reyk og ljósi frá kösturum stigu
sigurvegararnir á svið í fylgd
stuðningsmanna.
Í sigurliðinu voru þeir Björn
Lúkas Haraldsson, Fjölnir Eiríksson og Guðjón Sveinsson. Öll 3
liðin sem kepptu í lokakeppninni
fengu rós frá skólanum.
Verðlaunin afhenti skólastórinn,
Páll Leó Jónsson. Það er því ljóst
að 10.-P er handhafi bikarsins
sem fylgir sigri í spurningakeppninni skólaárið 2010-2011. Til
hamingju.
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Spænsk lög
og sögur

Afar áhugaverð skemmtun verður á Salthúsinu í menningarvikunni laugardaginn 2.
apríl en hún ber yfirskriftina Sabina: Sól og
saltfiskur. Þar flytja Pétur Valgarð Pétursson og Júlíus Hjörleifsson lög hins kunna
spænska tónlistarmanns Joaquin Sabina og
flytja sögumola á milli laganna.
Þar má nefna Spánverjavígin og baskneskíslenskur orðalisti. Fyrsti útflutningur á saltfiski til Spánar. Bannárin og Spánarvínin.
Borgarastyrjöld á Spáni og þátttaka
Íslendinga. Sólarlandaferðir hefjast. Sögur
úr sólinni og Spánarferðir.
Sabina er einn af þekktari tónlistarmönnum Spánar. Hann fæddist í Andalúsíu 1949
og byrjaði ungur að skrifa ljóð og eignaðist
gítar á unglingsárum. Eftir hann liggja 19
plötur, mest með frumsömdu efni auk níu
ljóða- og söngtextabóka.
Þegar Sabina var 19 ára innritaðist hann í
háskólann í Granada í heimspeki og gekk
fljótlega til liðs við vinstri sinnaða stúdenta
sem mótmæltu einræði Francos. Árið 1970
kastaði hann sprengju á opinbera byggingu
til að mótmæla aftökum ungmenna í Burgos
og í kölfarið var gefin út handtökuskipun.
Hann flúði á fölsku vegabréfi til Parísar þar
sem hann var um skeið en fór svo til London og bjó þar með hústökufólki í nokkur ár.
Árið 1976 gaf Sabina út ljóðakverið
,,Minningar úr útlegð" og árið eftir flutti
hann aftur til Spánar, tæpur tveimur árum
eftir dauða Francos. Frægðarsól hans byrjaði
fyrst að rísa þegar hann tók þátt í röð sjónvarpsþátta og í kjölfarið sló hann í gegn
með næstu plötu sinni Malas Companías
(Slæmur félagsskapur) 1980. Upp frá því
varð hann eitt af stóru nöfnunum í spænskri
dægurtónlist.
Tónlistin sver sig í ætt við margar stefnur
en stíllinn og textarnir eru afar persónulegir. Oft frásagnir í fyrstu persónu um samskipti hans við konur og húmorinn er aldrei
langt undan.
Sabina er fyrir löngu kominn í dýrlingatölu
hjá aðdáendum sínum bæði á Spáni og í
Suður-Ameríku. Kvensemin sem hann er
þekktur fyrir hefur látið undan síga á efri
árum og hefur hann frá því um 2000 búið
með sömu konunni, Jimenu, frá Perú.

Menningarvika

haldin í þriðja sinn

Menningarvika Grindavíkur verður þjófstartað föstudaginn 1. apríl með Kútmagakvöldi Lions. Formleg setning hátíðarinnar
verður í Grindavíkurkirkju laugardaginn 2.
apríl þar sem verða ýmis tónlistaratriði og
jafnframt verða afhent menningarverðlaun
2011. Í kjölfarið tekur við hver viðburðurinn á fætur öðrum í menningarviku þar
sem uppistaðan er framlag heimafólks auk
þess sem fjöldi landsþekktra tónlistarmanna og rithöfunda heimsækja Grindavík
í menningarvikunni.
Menningarvikunni hefur verið vel tekið
undanfarin tvö ár. Allir leggjast á eitt við að

bjóða upp á fjölbreytta og skemmtilega
dagskrá. Tónleikar, skemmtanir, frásagnir,
sýningar og uppákomur verða alla dagana á
bókasafninu, Bryggjunni, Salthúsinu, Aðalbraut, Kantinum,
íþróttahúsinu, Kvennó,
Víðihlíð, sundlauginni, Grindavíkurkirkju, leikskólunum, grunnskólunum, listastofum,
Landsbankanum, verslunarmiðstöðinni, Aþenu
og handverksfélaginu Greip.
Grindvíkingar eru hvattir til þess að nýta sér
tækifærið og fjölmenna á menningarviðburðina. Menningarvikan er skipulögð af Kristni
Reimarssyni, frístunda- og menningarfulltrúa.

Fjölskyldudagskrá

Bókasafn Grindavíkur tekur þátt í menningarvikunni mánudaginn 4. apríl og fær
gott fólk í heimsókn sem bæði skemmtir
og fræðir.
Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir, bókmenntafræðingur, segir frá tilurð bókarinnar
„Sjáðu svarta rassinn minn“. Bókin er skrifuð upp
úr gömlum þjóðsögum og ævintýrum á máli
sem börnin skilja. Þannig eru þessi ævintýri
gerð yngstu kynslóðinni aðgengilegri.
Aðalsteinn Ásberg Sigurðarson, rithöfundur,
þýðandi, skáld og tónlistarmaður, ætlar að
spjalla við okkur, auk þess sem hann spilar og
syngur. Hann hefur sent frá sér margar bækur
og ljóð, m.a. Ævintýri úr Nykurtjörn, Ljósin í
Dimmuborg og Romsubókina sem margir
þekkja.
Í mars fer fram örsögu- og ljóðakeppni á

vegum Bóksafns Grindavíkur og Skólasafns
Grunnskólans. Við fáum til okkar ungmenni
sem ætla að lesa upp úr þessu frumsamda efni
nemenda 4.-7.bekkjar. Dagskránni lýkur svo
með verðlaunaafhendingu til vinningshafa.

Metnaðarfull dagskrá á Bryggjunni
JÁRNGERÐUR
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Óhætt er að segja að bræðurnir á kaffihúsinu Bryggjunni, Aðalgeir og Kristinn
Jóhannssynir, leggi mikinn metnað í menningarvikuna eins og fleiri aðilar í bænum.
Upp á hvern einasta dag í menningarvikunni verður eitthvað um að vera bæði í
tónlist, bókmenntun eða myndmáli.
Laugardag og sunnudag verður sýnd heimildamynd eftir Ólaf Rúnar Þorvarðarson fyrrverandi kennara í Grindavík. Myndefnið er
mannlíf og atburðir frá liðnum árum en Ólafur
Rúnar tók bæði fjölda ljósmynda og sjónvarpsmynda í Grindavík og tók auk þess viðtöl
við fjölmarga bæjarbúa. Óhætt er að segja að
það sé ómetanleg heimild.
Á laugardaginn verður Gola kvartettinn með
tónleika og flytur lög hins þekkta norska
saxófónleikara Jan Garbarek í eigin útsetningum. Gola kvartett skipa einvala lið tónlistarmanna. Þeir Óskar Guðjónsson á saxófón,
Kjartan Valdemarsson á píanó, Birgir Bragason
á
kontra & rafbassa, Halldór Lárusson á
trommur en hann býr í Grindavík og kennir hér
við tónlistarskólann.
Á mánudaginn verður Bókmenntakvöld.
Rithöfundarnir landskunnu, Ólafur Gunnarsson og Einar Már Guðmundsson, láta
gamminn geysa.
Á þriðjudaginn kemur leikkonan Brynhildur
Guðjónsdóttir ásamt Jóhanni G. Jóhannssyni
undirleikara. Brynhildur lék Edith Piaf á sínum
tíma í frægri uppsetningu Þjóðleikhússins. Hún
mun fara yfir sýninguna og syngja nokkur lög.
Miðvikudagskvöldið verður tileinkað Færeyingum. Fjórir Færeyingar sem eru við nám á
Listaháskólanum í Reykjavík halda uppi 90

mínútna dagskrá úr færeyskri menningu. Þeir
syngja og spila, fara með kveðskap og segja
sögur úr Færeyjum á færeysku. Þessir piltar eru
leikarar og hljómlistamenn.
Á fimmtudaginn koma hinir einu og sönnu
Magnús Eiríksson og KK, tvö af fremstu
söngvaskáldum á Íslandi. Þeir verða með
tveggja tíma tónleika.
Á föstudeginum mætir fyrrverandi ritstjóri
Morgunblaðsins, Matthías Johannessen
skáld, og fer yfir sögusviðið. Hann man tímana
tvenna og hefur skrifað margar bækur. Samtalsbækurnar eru mjög eftirminnilegar og

fróðlegar, eins og þær sem hann skrifaði um
Jónas frá Hriflu. Árni Johnsen verður með
bryggjusöng að loknu erindi Matthíasar.
Laugardagskvöldið 9. apríl verður dagskrá sem
nefnist Krónikkan. Þetta er Grindavíkurkvöld. Nokkrir valinkunnir Grindvíkingar fara
með Grindavíkursögur og bátasagnfræði. Þetta
verða sögur um skemmtilega Grindvíkinga.
Þetta verða sögur úr Norðursjónum. Þetta
verða sögur um báta sem gerðir hafa verið út í
Grindavík. Þetta verða sögur af aflabrögðum á
netavertíð. Fyrst og fremst verður þetta
skemmtilegt kvöld.

Nóg verður um að vera á Salthúsinu þá
daga sem menningarvikan stendur yfir.
Föstudaginn 8. apríl verður dagskrá sem
nefnist Grindavíkurnætur. Dúettin DúBilló með Grindvíkinginn Pálmar innanborðs ásamt félaga hans Svani Bjarka og
grindvísku bræðurnir Brynjar og Óskar
Gunnarssynir (Tómassonar) leika lög sem
tengjast Grindavík á einn eða annan hátt.
Dagskráin endar með því að grindvíska
hljómsveitinni RIP kemur saman á ný eftir
nokkurt hlé og leikur nokkur lög. Hljómsveitin
fagnar nú um þessar mundir 30 ára starfsafmæli. Hljómsveitina skipa:
Dagbjartur Willardsson, söngur
Almar Þór Sveinsson, bassi
Óli Björn Björgvinsson, trommur
Elías Magnús Sigurðsson, gítar
Jóhannes Karl Sveinsson, gítar
Að sögn Dagbjarts hefur hljómsveitin verið
skipuð sama einvala liði öll þessi 30 ár. Hann
segist hafa verið í Verzló en aðrir meðlimir enn
í grunnskóla þegar hljómsveitin var stofnuð á
sínum tíma en hún naut mikillar hylli. Dagbjartur er fæddur 1964 en aðrir í bandinu 1967.
,,Þetta verður fyrst og fremst algör nostalgía.
Við munum taka Bubba, Eagles og fleiri góða
sem allir þeir sem eru á okkar aldri og reyndar
allir Grindvíkingar ættu að þekkja. Þetta verður

örugglega þrusu gaman. Okkar þykir gaman að
hittast og rifja upp þessu gömlu og góðu lög,
það er nánast nóg að telja í og svo steinliggur
prógrammið. Við höfum hist endrum og eins
í gegnum árin þannig að þráðurinn hefur í raun

aldrei slitnað. Ég hvet Grindvíkinga til þess að
fjölmenna í stuðið," sagði Dagbjartur sem enn
á gömlu möppuna með textunum og eru sumir
þeirra handskrifaðir.

RIP heldur upp á 30 ára starfsafmæli

Kristján Jóhannsson, Rósalind
og Anton í Grindavíkurkirkju
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Einn af hápunktum menningarvikunnar
eru tónleikar í Grindavíkurkirkju sunnudaginn 3. apríl þegar Kristján Jóhannsson
óperusöngvari tekur þar lagið ásamt
Rósalind Gísladóttur mezzósópran og
kennara við Tónlistarskóla Grindavíkur
og Antoni Sigurðssyni sem er ungur og
upprennandi óperusöngvari sem Kristján
hefur verið að kenna. Kristján og Anton
hafa áður sungið saman en þetta er í
fyrsta skipti sem þessi þrjú stíga saman á
svið.
Þau eru í raun ekki í formlegu samstarfi en
að sögn Rósalindar verða tónleikarnir mjög

Ástríður með tónleika
í Grindavíkurkirkju

Ástríður Alda Sigurðardóttir verður með
tónleika í Grindavíkurkirkju laugardaginn 9.
apríl.
,,Í tilefni 200 ára afmælis Frédéric Chopin
(1810-1849) ákvað ég að gefa út nokkur af
stærri tónverkum tónskáldsins; sónötuna í
b-moll og ballöðurnar fjórar. Chopin samdi
ballöðurnar á árunum 1836-42 tendraður af
sagnarljóðum pólska þjóðskáldsins, Adams
Mickiewicz, en rómantískur andi þeirra
hefur fundið endurkveðandi í þessum
fjórum Ballöðum Chopins sem telja má til
fremstu verka hans,” segir Ástríður.
Sónatan í b-moll er stundum kölluð „Le
poème de la mort“ eða „Ljóðið um
dauðann“.
„Hugsanlega eru örlagaþrungnir inngangshljómarnir feigðarboði og í kjölfarið skellur
á dauðastríðið sem nær hápunkti með sorgarmarsi en að endingu gnauðar napur
næðingur yfir gröfum hinna látnu,” sagði
Ástríður jafnframt.
Efnisskrá tónleikanna:
Ballaða Nr.1 Op.23 í g-moll
Ballaða Nr.3 Op.47 í As-dúr
Ballaða Nr.4 Op.52 í f-moll
Sónata Nr.2 Op.35 í b-moll

fjölbreyttir og vonandi mjög skemmtilegir,
þau verða t. d. með íslensk og ítölsk sönglög,
lög úr söngleikjum og aríur.
Kristján Jóhannsson hefur skapað sér sess
sem einn allra fremsti dramatíski tenór okkar
tíma. Kristján, sem kominn er af mikilli tónlistarfjölskyldu, hóf söngnám um tvítugt við
Tónlistarskóla Akureyrar hjá Sigurði Demetz.
Hann fór síðan til Ítalíu til frekara náms í
Conservatorio Nicolini í Piacenza hjá Gianni
Poggi. Hann sótti síðar einkatíma hjá þekktum listamönnum, eins og raddþjálfaranum
Ettore Campogalliani og tenórnum Feruccio
Tagiliavini og tileinkaði sér þar hinn sanna
ítalska söngstíl.
Kristján þreytti frumraun sína á óperusviðinu árið 1980 í Osimo Teatro Piccola í
Feneyjum í óperunum Il Tabarro og Gianni
Schicci eftir Puccini og vakti fljótlega athygli
stærri óperuhúsa í Bretlandi og Ítalíu.
Kristján hefur sungið öll helstu hlutverk
ítölsku óperubókmenntanna og eru
hlutverkin orðin á fimmta tug. Hann hefur
sungið í öllum helstu óperuhúsum heims,
eins og Metropolitan-óperunni, Lyric Opera í
Chicago, Baltimore-óperunni, Teatro alla
Scala, Teatro dell Opera Roma, Maggio Musicale í Flórens, Teatro San Carlo í Napoli, ríkisóperunni í Vín, konunglegu óperunni í
Covent Garden, Arena di Verona, Carnegie
Hall í New York, nýju þjóðaróperunni í
Peking, í München, Berlín, Hamborg, Frankfurt, Seúl, Tókyó, Zürick, Bologna, París, Tel
Aviv, Varsjá og Zagreb.
Kristján söng í fyrsta skipti við Íslensku
óperuna haustið 2008, þegar hann söng aðaltenórhlutverkin í Cavalleria Rusticana og
Pagliacci.
,,Það er náttúrulega bara frábært tækifæri að
fá að koma fram á sömu tónleikum og
Kristján Jóhannsson, enda einn af okkar
fremstu óperusöngvurum," segir Rósalind
full tilhlökkunar.
Rósalind lauk 8. stigi frá Söngskólanum í
Reykjavík árið 1999 undir leiðsögn Ólafar
Kolbrúnar Harðardóttur og hélt síðan til
framhaldsnáms á Spáni þar sem kennarar
hennar voru Crisina Carlin og Maria Dolors
Aldea. Hún hefur einnig sótt masterklassa og
söngtíma hjá Martin Isepp, Miquel Zanetti,
Donald Kaash, Robin Stapleton og Janet
Williams. Rósalind hefur sungið með ýmsum
kórum, m.a. kór Íslensku óperunnar í
konsertuppfærslu á Otello.
Hún söng m.a. Sylvane í Kátu ekkjunni eftir
Franz Lehár í uppsetningu Íslensku óperunnar, titilhlutverkið í Carmen með
Sumaróperunni haustið 2003, prins Orlofsky
í Leðurblökunni, aðra dömu í Töfraflautunni,
var með einsöng í Stabat Mater eftir Pergolesi
og hefur auk þess haldið fjölda tónleika bæði
hérlendis og erlendis. Hún hefur stjórnað
gospelkór Árbæjarkirkju og barnakórum.
Rósalind starfar nú sem söngkennari í tónlistarskólanum í Grindavík og syngur með
sönghópnum Orfeus og söngkvartettinum
Opus.

Kristján.

Rósalind.

Anton.

,,Það er heilmikið um að vera hjá mér þessa
dagana," segir Rósalind. ,,Auk tónleikanna í
Grindavíkurkirkju söng ég á hádegistónleikum í Íslensku Óperunni með nokkrum
frábærum söngvurum í tónleikaröðinni ungir
einsöngvarar, gestasöngvari á þeim tónleikum
var Garðar Thór Cortes. Eins mun Óphópurinn halda til Reykjanesbæjar í maí og
halda þar alíslenska tónleika, auðvitað í
leikrænum búningi. Einnig verðum við í Óphópnum með tónleika í Salnum í Kópavogi
þann sama mánuð. Eins erum við Valgerður
Guðrún Guðnadóttir að vinna að tónleikum
sem við ætlum að halda saman í byrjun júní."

MENNING
ER MANNSINS GAMAN
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Bakhjarlar
menningarvikunnar
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Menningarvika í Grindavík 2.-9. apríl

Menningin blómstrar í Grindavík

Menningarvika Grindavíkur verður haldin
dagana 2. - 9. apríl. Þetta er í þriðja sinn sem
slík menningarvika er haldin hér í Grindavík
og er vonandi komin til með að vera árviss
viðburður í bæjarfélaginu. Fjölbreytt dagskrá
á menningardögum undangenginna tveggja
ára hefur laðað brottflutta Grindvíkinga, vini
og ættingja bæjarbúa til að koma til bæjarins
og njóta margvíslegra viðburða með okkur
sem hér búum. Auk bókasafnsins hafa hin
ýmsu fyrirtæki tekið þátt með því að bjóða á
skemmtilega viðburði og uppákomur.
Menningarvikan hefur kannski orðið kveikjan

að því að veitingamenn
hér í bæ hafa verið
duglegir að vera með
skemmtilegar uppákomur árið um kring.
Í Grindavík er öflugt
félags- og menningarstarf og því tilvalið að
sameina krafta og sýna
hversu fjölbreytt og skapandi mannlíf hér er.
Menningarvikan er einmitt vettvangur til þess.
Auk þess að bæjarbúar sýni hvað í þeim býr
og hvernig þeir auðga mannlífið þá koma

listamenn annars staðar frá til að auka við
fjölbreytnina. Þátttakendur á menningardögum koma úr breiðum aldurshópi, leikskólarnir og skólinn taka þátt, listamenn af
ýmsu tagi, jafnt bæjarbúar sem og utanbæjarfólk, nágrannar okkar frá Færeyjum, heimsþekkt og landskunn stórstirni sem og ungir
listamenn sem eru að feta sín fyrstu spor. Ég
hvet því bæjarbúa til að njóta þess sem í boði
verður, taka með sér gesti, sýna sig og sjá
aðra.
Valdís Kristinsdóttir, formaður
menningar- og bókasafnsnefndar
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Föstudagur 1. apríl.
Kútmagakvöld Lions.

Laugardagur 2. apríl.
Kl. 11:00 – 13:00 Leikskólinn Laut:
Sýning á verkum barnanna á Laut.
Kl. 11:00 – Aðalbraut:
Opnuð listsýning fjögurra nemenda í 4. – 6. bekk
grunnskólans. Yfirskrift sýningarinnar er Nammilandið.
Kl. 11:00 – Aðalbraut: Heimsmetstrefillinn – mæling.
Kl. 13:00 – Formleg opnun menningarviku í Grindavíkurkirkju:
Ávarp bæjarstjóra og formanns menningarog bókasafnsnefndar. Tónlistaratriði – nemendur úr tónlistarskóla Grindavíkur leika.
Nemendur úr 1. – 3. bekk Hópsskóla
syngja. Stuttmynd leikskólabarna sýnd.
Afhending menningarverðlauna.
Kl. 14:00 –17:00 Listastofa Helgu. Opin
vinnustofa að Vörðusundi 1.
Kl. 14:00 – 17:00 Handverksfélagið Greip og Fjölsmiðja
grunnskólans, Skólabraut 8. Opið hús.
Kl. 17:00, 19:00 og 21:00. Bryggjan. Heimildarmynd eftir Ólaf Rúnar
Þorvarðarson. Myndefnið er mannlíf og atburðir frá liðnum árum.
Kl. 21:00 Salthúsið – Sabina: Sól og saltfiskur. Flutningur: Pétur
Valgarð Pétursson og Júlíus Hjörleifsson gítarar og söngur. Sögumolar fluttir á milli laga; - Spánverjavígin og basknesk-íslenskur orðalisti.
– Fyrsti útflutningur á saltfiski til Spánar. – Bannárin og Spánarvínin. –
Borgarastyrjöld á Spáni og þátttaka Íslendinga. – Sólarlandaferðir
hefjast. – Sögur úr sólinni – Spánarferðir.
Kl. 22:00 Bryggjan – Tónleikar. Gola kvartet kemur fram á menningarviku Grindavíkur og flytur lög hins þekkta norska saxófónleikara
Jan Garbarek í eigin útsetningum. Gola kvartett skipa:
Óskar Guðjónsson - saxófónar. Hann er einn fremsti saxófónleikari
Íslands og hefur leikið inn á ótal hljómplötur
og gefið út fimm hljómplötur með eigin tónlist. Hann hefur leikið með listamönnum á
borð við Mezzoforte, Jagúar, AdHd, og ótal
fleirum. Óskar hefur hlotið Íslensku tónlistarverðlaunin m.a. sem besti jazzleikarinn.
Kjartan Valdemarsson - píanó, hefur leikið
jazztónlist með öllum sem nöfnum tjáir að
nefna í íslensku jazzlífi og einnig hefur
Kjartan spilað mikið af popptónlist, m.a.
með hljómsveitinni Todmobile ásamt því að
leika með Eivöru Pálsdóttur.
Birgir Bragason – kontra & rafbassi, er afar
afkastamikill bassaleikari og hefur lengi verið talinn einn færasti
bassisti Íslands. Birgir hefur leikið með ótal tónlistarmönnum, þar á
meðal listafólki á borð við Júpíters, Lemúrum, Milljónamæringunum
og ótal fleirum.
Halldór Lárusson - trommur, hefur starfað sem trommuleikari frá 15
ára aldri hér heima og erlendis, og leikið með mörgum af þekktustu
tónlistarmönnum Íslands.

Sunnudagur 3. apríl.
Kl. 13:00 – 17:00 Listastofa Helgu.
Opin vinnustofa að Vörðusundi 1.
Kl. 13:00 – 17:00 Handverksfélagið Greip og Fjölsmiðja
grunnskólans, Skólabraut
8. Opið hús.
Kl. 17:00, 19:00 og
21:00. Bryggjan:
Heimildamynd eftir Ólaf
Rúnar Þorvarðarson.
Myndefnið er mannlíf og
atburðir frá liðnum árum.
Kl. 20:00 – Tónleikar í
Grindavíkurkirkju.
Kristján Jóhannsson
óperusöngvari, Rósalind
Gísladóttir mezzó-sópran
og Grindvíkingurinn Anton
Sigurðsson.
Aðgangseyrir kr. 1.000.
Kl. 21:00 – Salthúsið;
Tónleikar – hljómsveitin
Valdimar.
Aðgangseyrir kr. 1.000.

Mánudagur 4. apríl.
Kl. 07:30 – Pottaspjall. Kristín María Birgisdóttir bæjarfulltrúi mætir
í heitu pottana í Sundlaug Grindavíkur og spjallar við gesti um málefni
líðandi stundar.
Kl. 10:00 – Verslunarmiðstöðin - opnun málverkasýningar leikskólabarna frá Króki. Börnin hafa verið að vinna málverk eftir
þjóðsögum úr Grindavík.
Kl. 11:00 – Sundlaug Grindavíkur - opnuð ljóðasýning nemenda úr
5. bekk grunnskólans.
Kl. 11:00 – Landsbankinn: opnuð sýning nemenda í 3. bekk
Hópsskóla á verkum tengt þjóðsögum í Grindavík.
Kl. 13:00 – Hannyrðaverslunin Aþena: Bangsasýning. Opnuð
sýning nemenda í 5. bekk. – nemendur sýna bangsana sína, föt og
fylgihluti.
Kl. 13:30 – Tónleikar í Víðihlíð. Friðarliljurnar frá Rauða krossinum í
Grindavík verða með tónleika.
Allir velkomnir.
Kl. 17:00 - Bókasafn Grindavíkur - Fjölskyldudagskrá - Gott fólk í
heimsókn sem bæði skemmtir og fræðir.
Brynhildur Heiðar og Ómarsdóttir, bókmenntafræðingur, segir frá tilurð bókarinnar „Sjáðu
svarta rassinn minn“. Bókin er skrifuð upp úr
gömlum þjóðsögum og ævintýrum á máli sem
börnin skilja. Þannig eru þessi ævintýri gerð
yngstu kynslóðinni aðgengilegri.
Aðalsteinn Ásberg Sigurðarson, rithöfundur,
þýðandi, skáld og tónlistarmaður, ætlar að spjalla
við okkur, auk þess sem hann spilar og syngur.
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Hann hefur sent frá sér margar bækur og ljóð, m.a. Ævintýri úr
Nykurtjörn, Ljósin í Dimmuborg og Romsubókina sem margir þekkja.
Í mars fer fram örsögu- og ljóðakeppni á vegum Bóksafns Grindavíkur
og Skólasafns Grunnskólans. Við
fáum til okkar ungmenni sem ætla
að lesa upp úr þessu frumsamda
efni nemenda 4.-7.bekkjar.
Dagskránni lýkur svo með
verðlaunaafhendingu til
vinningshafa.
Kl. 20:30 Bryggjan:
Bókmenntakvöld.
Rithöfundarnir Ólafur Gunnarsson
og Einar Már Guðmundsson láta
gamminn geysa.

Þriðjudagur 5. apríl.
Kl. 07:30 – Pottaspjall. Páll Valur
Björnsson bæjarfulltrúi mætir í
heitu pottana í Sundlaug Grindavíkur og spjallar við gesti um
málefni líðandi stundar.
Kl. 16:30 – Frumsýning á leikriti
grunnskólans, Okkar eigin
Grindavík - fjallar um unglingalíf á
gamansaman hátt. (nemendasýning). Leikstjóri Marta Eiríksdóttir.
Kl. 20:00 – Árshátíðarball
unglingastigs grunnskólans.
Páll Óskar heldur uppi fjörinu.
Kl. 20:00 – Sögustund í Aðalbraut: Benóný Benediktsson segir frá
lífinu í Þórkötlustaðahverfi á árum
áður.
Kl. 20:30 Bryggjan – Edit Piaf:
Leikkonan Brynhildur Guðjónsdóttir ásamt Jóhanni G. Jóhannssyni undirleikara. Brynhildur lék
Edith Piaf á sínum tíma í frægri
uppsetningu Þjóðleikhússins. Hún
mun fara yfir sýninguna og syngja
nokkur lög úr henni.

Miðvikudagur 6. apríl.
Kl. 07:30 – Pottaspjall. Guðmundur Pálsson bæjarfulltrúi mætir í
heitu pottana í Sundlaug Grindavíkur og spjallar við gesti um málefni
líðandi stundar.
Kl. 14:30 – Upplestur og söngur í Víðihlíð. Nemendur úr 7. bekk
grunnskólans lesa. Jafnframt munu börn af leikskólanum Laut syngja
nokkur lög.
Kl. 20:00 – Leikrit grunnskólans, Okkar eigin Grindavík - fjallar
um unglingalíf á gamansaman hátt. (bæjarsýning). Leikstjóri Marta
Eiríksdóttir.
Kl. 20:00 – Dýrin mín stór og smá. Tónleikar í Grindavíkurkirkju.
Flytjendur: Sigríður Aðalsteinsdóttir mezzósópran, kór Grindavíkurkirkju og Helga Bryndís Magnúsdóttir píanó og kórstjórn.
Dagskrá tónleikanna er helguð dýralögum. Sigríður og Helga Bryndís
eru báðar miklir dýra-og náttúruvinir og hafa mikinn áhuga á hestum
og hundum. Dýr eru oft viðfangsefni tónsmiða bæði erlendis og á Ís-
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landi og eru þessi lög oft fjörug og skemmtileg. Þeim þótti tilvalið að
smella saman uppáhalds dýralögunum sínum og meðal frægra laga
sem heyrast á þessum tónleikum eru; Spjallað við spóa, Kisa mín,
Sprettur, Snati minn, Fuglinn í fjörunni, Hreiðrið mitt o.fl. falleg lög.
Kl. 20:30 – Bryggjan: Færeyingarnir. Fjórir Færeyingar sem eru
við nám á Listaháskólanum í Reykjavík halda uppi 90 mínútna
dagskrá úr færeyskri menningu. Þeir syngja og spila, fara með
kveðskap og segja sögur úr Færeyjum á færeysku. Þessir piltar eru
leikarar og hljómlistamenn.

Fimmtudagur 7. apríl.
Kl. 07:00 – Pottaspjall. Páll Jóhann Pálsson bæjarfulltrúi mætir í
heitu pottana í Sundlaug Grindavíkur og spjallar við gesti um málefni
líðandi stundar.
Kl. 13:00 – 17:00 Listastofa Helgu.
Opin vinnustofa að Vörðusundi 1.
Kl. 20:00 – Leikrit grunnskólans
Okkar eigin Grindavík - fjallar
um unglingalíf á gamansaman
hátt. (bæjarsýning). Leikstjóri
Marta Eiríksdóttir.
Kl. 20:00 – Kvennó:
Skyggnilýsingarfundur.
Þórhallur Guðmundsson miðill
verður með skyggnilýsingarfund.
Aðgangseyrir: 1.500 kr. Fundurinn
er liður í fjáröflun 8. flokks drengja
í körfuknattleik sem eru á leið til
Boston í æfingabúðir.

Kl. 21:00 – Bryggjan: Magnús Eiríksson og KK. Tveir af fremstu
söngvaskáldum á Íslandi troða upp á Bryggjunni. Það er búið að bókfæra þá báða í ævisögu. Sjálfur Einar Kárason skrifaði um KK og
Tómas Hermannsson skrifaði um Magga Eiríks. Þeir verða á
Bryggjunni með tveggja tíma konsert þetta kvöld.

Föstudagur 8. apríl.
Kl. 07:30 – Pottaspjall. Bryndís Gunnlaugsdóttir bæjarfulltrúi mætir í
heitu pottana í Sundlaug Grindavíkur og spjallar við gesti um málefni
líðandi stundar.
Kl. 10:00 – Íþróttahúsið. Boccia
mót. Eldri borgarar í Grindavík
etja kappi við eldri borgara frá
Reykjanesbæ.
Kl. 13:00 – 17:00 Listastofa
Helgu.
Opin vinnustofa að Vörðusundi 1.
Kl. 17:00 – Víðihlíð; Tónfundur
tónlistarskólans.
Kl. 20:00 – Íþróttahúsið;
ZUMBA-partý. Allir velkomnir í
Zumba. Aðgangseyrir er kr. 1.000 og
rennur öll innkoma til Guðrúnar Jónsdóttur Hammer, einstæðrar
þriggja barna móður í Grindavík sem glímt hefur við mjög alvarleg
veikindi í rúmt ár. Kennari: Ásdís Sigurðardóttir frá Orkubúinu ásamt
gestakennurum.

Kl. 21:00 Bryggjan - sögusvið: Fyrrverandi ritstjóri Morgunblaðsins,
Matthías Johannessen skáld, fer yfir sögusviðið. Hann man tímana
tvenna og hefur skrifað margar bækur. Samtalsbækurnar eru mjög
eftirminnilegar og fróðlegar, eins og þær sem hann skrifaði um Jónas
frá Hriflu. Árni Johnsen verður með bryggjusöng að loknu erindi
Matthíasar.
Kl. 21:00 Salthúsið - Grindavíkurnætur: Dúettin DúBilló með
Grindvíkinginn Pálmar innanborðs
ásamt félaga hans Svani Bjarka og
grindvísku bræðurnir Brynjar og
Óskar Gunnarssynir (Tómassonar)
leika lög sem tengjast Grindavík á
einn eða annan hátt. Dagskráin
endar með því að grindvíska
hljómsveitinni RIP kemur saman á
ný eftir nokkurt hlé og leikur nokkur
lög. Hljómsveitin fangar nú um
þessar mundir 30 ára starfsafmæli.
Hljómsveitina skipa:
Dagbjartur Willardsson, söngur
Almar Þór Sveinsson, bassi
Óli Björn Björgvinsson, trommur
Elías Magnús Sigurðsson, gítar
Jóhannes Karl Sveinsson, gítar
Kl. 22:00 Kanturinn: Uppistand: Daníel Geir Moritz og Elías Örn
Friðfinnsson skemmta ásamt trúbadornum Helga Val.
Árið 2000 hófst söngferill Helga Vals,
þegar hann lenti í þriðja sæti í
Söngkeppni Framhaldsskólanna.
Í sumarlok 2004 sigraði hann í
Trúbadorkeppni Rásar 2. Verðlaunin
í þeirri keppni voru ferð á Trúbadorahátíð í Neskaupstað. Helgi fangaði þar eyru viðstaddra og einn af
þeim var Jón Ólafsson sem áttaði
sig strax á því að hér væri hæfileikamaður á ferð. Tókst með þeim góður
vinskapur og eftir að hafa spilað saman en þó í sitthvoru lagi á
nokkrum tónleikum var ákveðið að Jón myndi stjórna upptökum á
fyrstu breiðskífu Helga Vals. Í kjölfarið fylgdi útgáfusamningur við
Dennis Records.

Ljósmyndavefur Grindavíkur
- Þekkir þú fólkið?

Áfram er unnið að því að setja inn myndir á vef Ljósmyndasafns
Grindavíkur, m.a. gamlar mannamyndir. Grindvíkingum er bent á að
skoða þetta safn og er óskað eftir aðstoð við að setja nöfn við andlitin á mörgum myndanna. Myndasafnið er hægt að skoða á slóðinni
http://myndir.grindavik.is. Einnig er velkomið að koma á bókasafnið og
fá aðstoð við að skoða Ljósmyndasafnið og fá leiðbeiningar við að
setja inn athugasemdir við myndirnar. Bókasafnið er opið mánudaga
til föstudaga milli kl.11- 18.

Laugardagur 9. apríl.
Kl. 13:00 – 17:00 Listastofa Helgu.
Opin vinnustofa að Vörðusundi 1.
Kl. 14:00 Tónleikar í Grindavíkurkirkju: Ástríður Alda Sigurðardóttir píanó. Chopin tónleikar. Ástríður Alda lauk einleikaraprófi frá
Tónlistarskólanum í Reykjavík vorið 1999. Hún stundaði nám við
Indiana University – Jakobs School of Music í Bloomington í
Bandaríkjunum á árunum 2000 til 2003 og lauk þaðan Artist Diploma
með hæstu einkunn.
Efnisskrá:
Ballaða Nr.1 Op.23 í g-moll
Ballaða Nr.3 Op.47 í As-dúr
Ballaða Nr.4 Op.52 í f-moll
Sónata Nr.2 Op.35 í b-moll
Í tilefni 200 ára afmælis Frédéric Chopin (1810-1849) ákvað ég að
gefa út nokkur af stærri tónverkum tónskáldsins; sónötuna í b-moll og
ballöðurnar fjórar.
Chopin samdi Ballöðurnar á árunum 1836-42 tendraður af sagnarljóðum pólska þjóðskáldsins, Adams Mickiewicz, en rómantískur andi
þeirra hefur fundið endurkveðandi í þessum fjórum Ballöðum Chopins
sem telja má til fremstu verka hans. Sónatan í b-moll er stundum kölluð „Le poème de la mort“ eða „Ljóðið um dauðann“. Hugsanlega eru
örlagaþrungnir inngangshljómarnir feigðarboði og í kjölfarið skellur á
dauðastríðið sem nær hápunkti með sorgarmarsi en að endingu
gnauðar napur næðingur yfir gröfum hinna látnu.
Kl. 15-16 Íþróttahúsið: Skotfélagið Markmið kynnir starfsemi sína.
Kl. 21:00 Bryggjan: Krónikkan. Þetta er Grindavíkurkvöld. Nokkrir
valinkunnir Grindvíkingar fara með Grindavíkursögur og bátasagnfræði. Þetta verða sögur um skemmtilega Grindvíkinga. Þetta verða
sögur úr Norðursjónum. Þetta verða sögur um báta sem gerðir hafa
verið út í Grindavík. Þetta verða sögur af aflabrögðum á netavertíð.
Fyrst og fremst verður þetta skemmtilegt kvöld.
Annað:
Verslunarmiðstöðin fimmtudaginn 7. apríl:
- Lyfja milli kl. 14 – 18: Kynning á CEE snyrtivörum. 20% afsláttur.
- Bókabúðin og Palóma milli kl. 15:00 – 17:00 Kaffihúsastemming, líf
og fjör auk fjölda góðra tilboða. 8. flokkur drengja í körfuknattleik
verða með sölu á kaffi og meðlæti. Allur ágóði rennur í ferðasjóð.
Hárhornið, Hafnargötu 11 – Taxfree dagar af vörum alla vikuna.
Prjónagraff - Nemendur í 5.-9. bekk hafa verið að prjónaPverk
þeirra munu setja svip sinn á bæinn í menningarvikunni.

Okkar eigin Grindavík
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- Safarík árshátíðarleiksýning grunnskólans
Undanfarin tuttugu ár
hefur Grunnskólinn í
Grindavík lagt metnað
sinn í að vera með leikstjóra fyrir unglingastigið á árshátíðinni. Í ár
var hins vegar erfitt að
nálgast leikara til að
leikstýra unglingunum
og því var brugðið á það
ráð að leita á nýjar
slóðir.
Marta Eiríksdóttir var fengin til verksins en
hún hefur yfir tuttugu ára reynslu af leiklistarvinnu með börnum og unglingum. Marta er
grunnskólakennari að mennt með viðbótarmenntun í leiklistarkennslu og leikstjórn, sem
hún lærði í Danmörku á árum áður. Hún
kenndi jafnframt leiklist í Fjölbrautaskóla
Suðurnesja í fimm ár.
Þar sem Marta var ráðin frekar seint til
verksins, ákvað hún að láta stuttan æfingatíma
vinna með sér og leyfa nemendunum sjálfum
að semja leikritið. Nemendur bjuggu því til
draumastykkið sitt, sem fjallar um unglingalíf
á gamansaman hátt.
Þetta er einvala lið hæfileikaríkra nemenda en
allir þátttakendur eru í aðalhlutverkum. Söngur
og dans mun krydda leiksýninguna ásamt einfaldri en fallegri sviðsmynd. Þetta verður
alvöru unglinga leikhús, þar sem krakkarnir

Löng hefð er fyrir árshátíðarleikritum í Grunnskóla Grindavíkur.
Myndin var tekin á sviðinu í Kvennó 24. mars 1972. Leikarar eru Dagbjartur
Willardsson og Kristrún Hauksdó?ir. Mynd: Ólafur Rúnar Þorvarðarson.

semja leikritið, semja líka suma söngtextana
við skemmtileg lög og dansa nýjustu dansana.
Þegar Marta vinnur að leiksýningu með
börnum og unglingum leggur hún alltaf mesta
áherslu á að nýta skapandi kraft leikhópsins og
að nemendur finni hvað þau vaxa í jákvæðri
sjálfsmynd sinni við þátttökuna.
Framundan er stíft en skemmtilegt æfinga-

tímabil hjá þrjátíu nemenda leikhópi, þar sem
allir sem einn stefna að frábærri sýningu, sem
vonandi gleður og kætir þá sem koma og sjá!
Sýningar hefjast þriðjudaginn 5.apríl klukkan
16:30 fyrir nemendur skólans en bæjarsýningar
verða 6. og 7. apríl klukkan 20:00 á sal
grunnskólans.

Helga Bryndís með tónleika helgaða dýralögum

Helga Bryndís Magnúsdóttir tók til starfa
sem organisti við Grindavíkurkirkju í ársbyrjun. Hún var áður starfandi organisti
og kórstjóri við Möðruvallakirkju í
Hörgárdal og við kirkjurnar þar í kring og
einnig í kirkjunum í Svarfaðardal og var
stjórnandi Samkórs Svarfdæla. Hún
starfaði einnig við Tónlistarskólann á
Akureyri og Tónlistarskóla Dalvíkurbyggðar.
,,Hörður Áskelsson söngmálastjóri
þjóðkirkjunnar sagði mér frá því að hér
myndi vanta organista. Þegar ég sá starfið
auglýst hafði ég samband við Tómas Guðna
sem starfaði hér og hann hafði allt gott um
staðinn og samstarfsfólkið að segja svo ég
ákvað að sækja um," segir Helga Bryndís.
Hún hefur lokið Kirkjuorganistaprófi frá
Tónskóla Þjóðkirkjunnar en hennar aðalmenntun og starf hefur verið píanóleikur.
Hún stefnir á að klára Kantorspróf við Tónskóla Þjóðkirkjunnar á næstu misserum.
Helga Bryndís er full tilhlökkunar að takast
á við verkefnin fram undan. ,,Áherslur og
framtíðarplön mótast með fólkinu í kirkjunni
og þeim sem ég starfa með í kórnum eftir því
sem ég kynnist þeim, bæði sönglega séð og
hvar áhuginn þeirra liggur. Það er hæpið að
koma með of fyrirfram mótaðar hugmyndir,
þegar maður veit ekki alveg hvað maður
hefur í höndunum. Sjálfri finnst mér mikilvægt að hafa gaman og auðvitað líka að
stefna alltaf að því að gera betur og taka
framförum."

Sigríður og Helga Bryndís.

Nokkur skortur hefur verið á karlaröddum í
kirkjukórnum undanfarin misseri.
,,Fyrir norðan voru kórarnir mínir mjög vel
,,karlmannaðir" svo ég þekkti ekki þetta
vandamál fyrr en núna. Við þurfum fleiri
karlmenn í kórinn og ég er hissa á því, þar
sem konurnar í kórnum eru allar hver annarri
sætari og skemmtilegri. Hvað eru karlmenn í
Grindavík að gera á kvöldin sem er skemmtilegra en að syngja með góðu fólki?" spyr
Helga Bryndís.
Hún stendur fyrir tónleikum í kirkjunni í
menningarvikunni sem bera yfirskrifttina
Dýrin mín stór og smá. Meðflytjendur eru
Sigríður Aðalsteinsdóttir mezzósópran og kór
Grindavíkurkirkju.
Dagskrá tónleikanna er helguð dýralögum.

Sigríður og Helga Bryndís eru báðar miklir
dýra-og náttúruvinir og hafa mikinn áhuga á
hestum og hundum. Dýr eru oft viðfangsefni
tónsmiða bæði erlendis og á Íslandi og eru
þessi lög oft fjörug og skemmtileg. Þeim þótti
tilvalið að smella saman uppáhalds dýralögunum sínum og meðal frægra laga sem
heyrast á þessum tónleikum eru; Spjallað við
spóa, Kisa mín, Sprettur, Snati minn, Fuglinn
í fjörunni, Hreiðrið mitt o.fl. falleg lög.
Orgelið í Grindavíkurkirkju er nýtt af
nálinni sem Helga Bryndís er ánægð með.
,,Þetta er frábært orgel sem hæfir vel
kirkjunni. Það var líka nýtt Björgvinsorgel í
Möðruvallakirkju þar sem ég starfaði áður, en
miklu minna, svo það er mjög gaman að fara
yfir á stærri ,,græju".

Tónlistarskólinn hefur alla
burði til þess að vaxa og eflast
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- segir Inga Þórðardó,ir, skólastjóri Tónlistarskóla Grindavíkur, sem segir starfið gefandi.
Í hverju blaði Járngerðar verður hér eftir
kynning á einum starfsmanni Grindavíkurbæjar. Inga Þórðardóttir skólastjóri
Tónlistarskólans er sá fyrsti sem verður
kynntur. Hún hóf störf við tónlistarskólann árið 1997 sem gítarkennari og
einnig sem forskólakennari en forskólakennsla Tónlistarskólans er kennd öllum 6
og 7 ára börnum innan veggja Grunnskóla
Grindavíkur. Árið 2002 ákvað hún að drífa
sig í fjarnám við Kennaraháskóla Íslands
og útskrifaðist þaðan sem grunnskólakennari með tónmenntaval árið 2006.
Árið 2008 var hún ráðinn skólastjóri Tónlistarskólans í Grindavík. Í haust hóf hún svo
mastersnám í fjarnámi í stjórnun við Háskóla
Íslands á nýrri leið sem heitir Menntastjórnun
og matsfræði með áherslu á Leiðtoga,
nýsköpun og stjórnun og stefnir hún að því að
ljúka mastersgráðunni 2013.
- Í hverju felst starf skólastjórans?
„Það er ansi fjölbreytt og skemmtilegt starf og
spannar frá spjalli við nemendur og símsvörun
upp í rekstur og skipulagningu skólans og
margs konar þátttöku nemenda í menningaviðburðum og stórum og smáum tónleikum og
öðrum uppákomum. Einnig þykir mér afar
vænt um samstarf sem að við eigum við leikskólana í bænum og er alltaf gaman að taka á
móti þeim. Mikið og gott faglegt samstarf er
milli tónlistarskólanna á Suðurnesjum,“ segir
Inga.
Starfið er ekki bara skemmtilegt að sögn Ingu
heldur er það einnig mjög gefandi. Það að
vinna í jafn fjölbreyttri og skapandi stofnun eru
algjör forréttindi.

Nemendur sýnilegir í samfélaginu

- Breyting verður á gjaldfrjálsum tónlistarskóla, hverju
breytir það fyrir skólann?
„Þetta er góð spurning.... Ég myndi frekar
spyrja hverju það breytir fyrir samfélagið.
Næsta vetur verður gjaldfrelsi úr sögunni hjá
Grindavíkurbæ vegna þeirra þrenginga sem að
við erum nú að ganga í gegnum.
Nýlega var gerður samningur við íþróttafélögin sem ber að fagna þar sem hann felur ekki
í sér neina hækkun frá því að gjaldtaka var
síðast heldur lækkun í sumum tilfellum og eru
margar íþróttagreinar innifaldar í gjaldinu. Þessi
samningur kastar þó út af borðinu þeirri
hugmynd sem var í skoðun varðandi frístundakort sem hefði einnig gagnast nemendum tónlistarskólans og er það miður. Einnig verður
sett skólagjald á nám við tónlistarskólann og
hækkar það um fjórðung frá því sem það var
fyrir gjaldfrelsi. Er það mikil hækkun sem mun
óneitanlega hafa áhrif á margan nemandann og
samfélagið allt því menningin er hornsteinn
hvers samfélags og hún er það sem við drögum
fram ef mikið stendur til og við viljum sýna á
okkur sparihliðina,“ segir Inga.

Hún bendir á að nemendur tónlistarskólans
hafa verið sýnilegir í samfélaginu og koma t.d.
fram mánaðarlega í Víðihlíð þar sem eldri
borgurum er einnig gert kleift að njóta tónfunda skólans. Tónlistarskólinn tekur þátt í
menningadagskrá Grindavíkurbæjar, nemendur
spila í verslunum og mörkuðum fyrir jólin, á
árshátíðum grunnskólans og upplestrarkeppnum og smærri og stærri tónleikum á vegum
Tónlistarskólans. Einnig taka nemendur þátt
í stórum verkefnum á vegum TónSuð sem eru
samstarfsverkefni tónlistarskólanna í Garði,
Grindavík, Sandgerði og Reykjanesbæ sem
gjarnan enda með stórum sameiginlegum tónleikum og því er óhætt að segja að nemendur

Helstu staðreyndir
um Tónlistarskólann

Við tónlistarskólann veturinn 2010 - 2011
eru starfandi 13 kennarar í 9
stöðugildum þar af 1,3 stöðugildi til
stjórnunar. Nemendur skólans eru alls
257 sem skiptist á þann veg 111 nemendur eru nú í hljóðfæraleik eða söng,
forskólanemendur tónlistarskólans í 1 og
2. bekk eru 89 og nemendur 5. bekkja
sem að njóta hljóðfærakennslu í þriggja
manna hópum eru 57 talsins.
2011 – 2012 verður hinsvegar
stöðugildum við skólann fækkað úr 9
stöðugildum í 8 stöðugildi alls við
skólann þar sem allstaðar er verið að
draga úr í samfélaginu og mun starfsemin dragast saman sem að því nemur.

Tónlistarskólans greiði þannig samfélaginu til
baka.
Inga leggur áherslu á að það sé svo mikilvægt
að samfella sé í námi barnanna því að það tekur
mörg ár að byggja upp vel spilandi tónlistarfólk. Einnig verðum við að muna að ekki eru
allir steyptir í sama mót. Það hentar ekki öllum
að vera í íþróttum vegna t.d. fötlunar,
sjúkdóma eða hafa einfaldlega ekki áhuga á að
stunda keppnisíþróttir en finna sig aftur á móti
í tónlistinni.

Lúðrasveitin endurvakin

Húsnæðismál Tónlistarskólans hafa verið í
brennidepli en húsnæðið var tekið í gegn fyrir
nokkrum misserum. Að sögn Ingu er skólinn
fyrir löngu búinn að sprengja utan af sér húsnæðið og þá einkum varðandi tónfræðigreinar
og aðra hópakennslu.
Það gladdi marga þegar lúðrasveit var endurvakin við Tónlistarskólann.
„Hún á enn eftir að slíta barnsskónum. Ég
vona að við eigum stolt eftir að geta boðið upp
á lúðraþyt í skrúðgöngunum okkar. Mér finnst
það alltaf frekar dapurt þegar við myndum
skrúðgöngu á eftir bíl sem að spilar af diski í
gegnum gjallhorn.“
En hver er framtíðarsýn Ingu varðandi tónlistarskólann?
„Mín framtíðarsýn er björt. Við höfum mjög
góða og faglega kennara sem eru að vinna
mjög gott starf oft við þröngan kost. Tónlistarskólinn í Grindavík hefur alla burði til að
vaxa og eflast í framtíðinni.“

JÁRNGERÐUR
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Útskrifuðust sem
Sterkari starfsmenn

Ferðaheildsalar í heimsókn

Grindavík-Experience, regnhlífasamtök
ferðaþjónustunnar í Grindavík, buðu
starfsfólki á ferðasöluskrifstofum á
höfuðborgarsvæðinu í skoðunarferð til
Grindavíkur í mars. Alls komu 17 manns í
heimsókn.
Ljóst er á viðbrögðum starfsfólksins að
ferðasöluskrifstofurnar hrifust af því sem er í
boði í Grindavík því það er strax farið að
skila sér í sölu ferða til Grindavíkur.

Þorsteinn Gunnar Kristjánsson hjá Salty
Tours náði í hópinn til Reykjavíkur og fór
með hann Krýsuvíkurleiðina til Grindavíkur.
Ferðaþjónustufyrirtæki í Grindavík voru
heimsótt og farið í hressandi fjórhjólaferð.
Þessi heimsókn var í liður í því að kynna
Grindavík betur sem ferðamannastað og þá
óþrjótandi möguleika sér hér eru fyrir hendi í
ferðaþjónustu.

Fyrir skömmu útskrifaði MSS í Grindavík
föngulegan hóp af námskeiðinu Sterkari
starfsmaður, 150 stunda nám þar sem
aðaláherslan er á tölvur, samskipti og
þjónustu. Í MSS-Grindavík og er boðið upp
á fjölbreytt námskeið eins og tölvunámskeið,
Aftur í nám, silfursmíði, indversk matargerð,
leðurtöskugerð, skrifstofuskóli, ýmis
tungumál og margt fleira.
Nánari upplýsingar og skráning á mss.is, sími
412-5967, 862-5867 eða á
gudrunjona@mss.is.
Á myndinni er hópurinn sem útskrifaðist af
námskeiðinu Sterkari starfsmaður, ásamt
Guðrúnu Jónu Magnúsdóttur, verkefnisstjóra
MSS í Grindavík.

Öll tölublöð Járngerðar frá upphafi

Járngerður, fréttabréf Grindavíkurbæjar,
hefur verið gefin út síðan árið 2000. Búið er
að skanna alla útgáfuna inn og eru öll
tölublöð Járngerðar því aðgengileg á
heimasíðu bæjarins, www.grindavik.is.
Fyrsti ritstjóri Járngerðar var Róbert
Ragnarsson, núverandi bæjarstjóri, sem var
ferðamála- og markaðsfulltrúi þegar fyrsta
blaðið kom út fyrir rúmum áratug.
Járngerður kom út fjórum sinnum á ári fyrstu
þrjú árin en síðan fækkaði útgáfudögum en
aldrei dottið ár út. Síðan 2009 hefur blaðið
komið reglulega út að nýju og mun meira lagt
í útgáfuna. Ýmsir hafa komið að útgáfunni í
gegntum tíðina en núverandi ritstjóri er
Þorsteinn Gunnarsson, upplýsinga- og
þróunarfulltrúi.

Heimsókn frá Comeniusarþátttakendum

Hópsskóli tekur þátt í Evrópusamstarfi
sem kennt er við Comenius um þessar
mundir. Samstarfið er við skóla sem eru í
Póllandi, Frakklandi, Þýskalandi.
Tékklandi, Skotlandi og síðan Gunnskóli
Grindavíkur. Að þessu sinni var komið að
því að heimsækja okkur í Grindavík. Samstarfsverkefnið að þessu sinni snýst um
siði í matargerð og hvað er líkt og hvað er
ólíkt í matarmenningu landanna.
Skólarnir skiptast á heimsóknum og samskipti fara fram á netinu og með tölvupósti.

Þetta er í þriðja sinn sem Grunnskóli Grindavíkur tekur þátt í Evrópusasamstarfi sem
kennt er við Comenius. Á vefsíðu
verkefnisins er hægt að fylgjast með hvað er í
gangi hverju sinni og þar er vinna skólanna
gerð sýnileg. Búið er að koma fyrir krækju
með upplýsingum um fyrri verkefni og
núverandi verkefni á heimsíðu Grunnskólans.
Gestirnir dvöldu í Grindavík í nokkra daga,
skoðuðu sig um og reyndu íslenska matargerð. Þeir fylgdust einnig með skólastarfi í
Grindavík.

Stefanía ráðin í
öldrunarþjónustuna
Stefanía S. Jónsdóttir
hjúkrunarfræðingur hefur
verið ráðin deildarstjóri
öldrunarþjónustu hjá
Grindavíkurbæ . Hún tók til
starfa 15. mars. Um nýja
stöðu er að ræða og mun
nýr starfsmaður taka þátt í
mótun hennar. Viðkomandi
starfsmaður heyrir undir
félagsmálastjóra og er með starfsstöð í Víðihlíð. Alls sóttu 22 um stöðuna.

Bæjardyr
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10 ára afmælisveisla
teknar í notkun Króks

Grindavíkurbær hefur tekið í notkun
svokallaðar BÆJARDYR á heimasíðu
bæjarins (sjá hnappur til hægri undir
viðburðadagatal). Bæjardyr opna dyr fyrir
íbúum og veitir þeim aðgang að ýmsum
gagnlegum viðskiptaupplýsingum með einföldum og aðgengilegum hætti. Íbúar hafa
þar rafrænan aðgang að öllum sínum
reikningum sem koma frá sveitarfélaginu.
Vegna þessa hættir Grindavíkurbær að
senda út greiðsluseðla á allar útsendar
kröfur á vegum Grindavíkurbæjar. Seðlar
verða þó áfram sendir til þeirra einstaklinga
sem eru 65 ára og eldri.
Bæjarbúar fengu send bréf til sín í lok
janúar þar sem þetta var tilkynnt en þar er
jafnframt að finna notendanafn og lykilorð í
Bæjardyrnar.
Þetta er liður í að auka hagkvæmni í rekstri
og gera ferlið um leið umhverfisvænna m.a.
með minni pappírsnotkun og er um leið
aukin þjónusta við bæjarbúa.
Hægt er að óska sérstaklega eftir því að fá
sendan greiðsluseðil og þarf þá að hafa
samband við innheimtufulltrúa hjá Grindavíkurbæ í síma 420-1100 eða á netfangið
agusta@grindavik.is
Íbúum stendur áfram til boða að greiða
flestar reglubundnar greiðslur til Grindavíkurbæjar með öruggum og auðveldum
hætti t.d. með mánaðarlegri færslu af
kreditkorti, boðgreiðslum og gegnum
greiðslu-þjónustu banka. Hins vegar verða
álagningarseðlar fasteignagjalda fyrir árið
2011 sendir út til bæjarbúa með hefðbundnum hætti.

Hulda leikskólastjóri og Pétur rekstrarstjóri.

Leikskólinn Krókur hélt upp á 10 ára
afmæli sitt 4. febrúar sl. með opnu húsi en
í raun átti leikskólinn afmæli laugardaginn 5. febrúar. Fjöldi fólks
lagði leið sína í leikskólann
og bárust leikskólanum
nokkrar gjafir í tilefni
dagsins. Meðal
annars
kom fyrsti útskriftarnemandi Króks í heimsókn og
einn af smiðunum sem
kom að smíði leikskólans,
en hann hefur átt stráka á
leikskólanum þar allar götur síðan.
Í afmælisveislunni mátti m.a.
sjá sögu leikskólans í máli og
myndum, leikstöðvar voru
opnar og veitingar í boði fyrir
gesti. Ótrúlega margt fólk leit við en leikskólinn Krókur er sjálfstætt starfandi skóli.
Skólar ehf. sjá um reksturinn samkvæmt
þjónustusamningi við Grindavíkurbæ en

bærinn á húsnæðið. Á Króki eru fjórar leikstofur og geta 105 börn dvalið þar samtímis.
Ákveðið var í upphafi að leggja áherslu á
frjálsan leik og heilsueflingu og í
nóvember 2003 varð Krókur
formlega Heilsuleikskóli að
viðstöddum heilbrigðisráðherra, menntamálaráðherra og
fleiri góðum gestum við
hátíðlega athöfn. Í febrúar 2008
á 7 ára afmæli skólans steig
skólinn 7. og síðasta skrefið í
leið sinni að bættri umhverfisstefnu og fékk afhentan Grænfánann, alþjóðlega viðurkenningu fyrir öflugt umhverfis og
náttúruverndarstarf.
Leikskólastjóri er Hulda
Jóhannsdóttir, aðstoðarleikskólastjóri er Bylgja Héðinsdóttir.
Leikskólanum bárust góðar gjafir m.a. frá
foreldrafélaginu og Grindavíkurbæ í tilefni
dagsins.

Frumlegir og skemmtilegir búningar

Að vanda var búningakeppni á þrettándagleðinni en lögð var áhersla á heimagerða
búninga. Krakkarnir þurftu að skrá sig í
keppnina og var þeim skipt í tvo flokka,
leikskólaaldur og svo grunnskólaaldurinn
1. til 4. bekkur.
Fjölmargir frumlegir og skemmtilegur búningar voru að þessu sinni í báðum flokkum og
var dómnefndinni nokkur vandi á höndum.

Sigurvegarar búningakeppninnar:
Í leikskólaflokki: Hildur Harpa Jakobsdóttir Ísdrottning
Í 1. - 4. bekk: Ynja Mörk Þórsdóttir - Kerti.
Aukaverðlaun:
- Júlía Ruth Thasapong - Ísdrottning
- Sindri Þór Guðríðarson - Tröllastrákur
- Aron Atli Hafþórsson - Tröllastrákur

Jósef og Helga íþró5amenn ársins 2010
JÁRNGERÐUR

Jósef Kristinn Jósefsson knattspyrnumaður og körfuknattleikskonan Helga
Hallgrímsdóttir voru kjörin íþróttamaður
og íþróttakona Grindavíkur 2010 á glæsilegu hófi í Saltfisksetrinu á gamlársdag.
Jósef var lykilmaður í knattspyrnuliði
Grindavíkur í sumar og lék með U21 árs
landsliði Íslands sem tryggði sér sæti í
úrslitum EM næsta sumar. Helga er fyrirliði körfuknattleiksliðs Grindavíkur og
burðarás liðsins.
Þetta er annað árið í röð sem kjörið er kynjaskipt. Starf UMFG var í miklum blóma á árinu
enda kraftmiklar deildir sem þar eru. Fimm
Íslandsmeistaratitlar komu í hús á árinu, þar af
þrír í einstaklingsíþróttum, og einn bikarmeistaratitill. UMFG og afrekssjóður Grindavíkur
stóðu fyrir kjörinu. Fjölmenni var við
afhendinguna. Róbert Ragnarsson bæjarstjóri
afhenti íþróttafólki ársins verðlaunin að þessu
sinni en Kristinn Reimarsson, frístunda- og
menningarfulltrúi, stýrði samkomunni.
Ýmis önnur verðlaun voru veitt eins og
hvatningarverðlaun ungmenna, fyrir fyrstu
landsleikina, fyrir Íslands- og bikarmeistaratitla
ársins og svo fengu tvær hlaupadrottningar
sérstök verðlaun. Ítarlegri upplýsingar um
kjörið eru á heimasíðu Grindavíkurbæjar.
Eftirfarandi íþróttafólk var tilnefnt af sínum
félögum fyrir árið 2010.
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Róbert Ragnasson bæjarstjóri, Jósef Kristinn Jósefsson kna?spyrnumaður og íþró?amaður ársins og Helga Hallgrímsdó?ir körfukna?leikskona og íþró?akona ársins.

ÍÞRÓTTAMAÐUR ÁRSINS:
Knattspyrnudeild - Gilles Mbang Ondo og
Jósef Kr. Jósefsson
Körfuknattleiksdeild - Páll Axel Vilbergsson
og Guðlaugur Eyjólfsson
Sunddeild - Hilmar Örn Benediktsson
Golfklúbbur - Davíð Arthur Friðriksson
Júdódeild - Björn Lúkas Haraldsson
Íþróttafélag Grindavíkur - Bergvin Ólafarson
Taekwondódeild - Björn Lúkas Haraldsson

ÍÞRÓTTAKONA ÁRSINS:
Knattspyrnudeild - Sarah MacFadden og
Anna Þórunn Guðmundsdóttir.
Körfuknattleiksdeild - Helga Hallgrímsdóttir
og Berglind Magnúsdóttir.
Golfklúbbur - Fanný Erlingsdóttir
Sunddeild - Erla Sif Arnardóttir

Christine Buchholz og Anna Sigríður Sigurjónsdó?ir fengu viðurkenningu frá
afrekssjóði fyrir að hlaupa 100 km ofurmaraþon á Spáni í haust.

Þau fengu Hvatningarverðlaunin: Gunnar
Þorsteinsson frá kna?spyrnudeildinni,
Jódís Erlendsdó?ir og Agatha Jóhannsdó?ir frá sunddeildinni, Ingunn María
Haraldsdó?ir frá ﬁmleikadeildinni
Jeanne Sicat frá körfukna?leiksdeildinni.
Með þeim er Guðmundur Bragason, fyrsti
íþró?amaður Grindavíkur sem a=enti
verðlaunin

Ásta Birna Ólafsdóttir þroskaþjálfi og sérkennari var valinn Grindvíkingur ársins 2010
fyrir ótrúlega eljusemi og dugnað við að búa
syni sínum Arnóri Frey Arnarsyni betra líf
en hann er einhverfur. Fjöldi tilnefninga
bárust og úr þeim valdi fimm manna nefnd
Ástu Birnu sem Grindvíking ársins.
Ásta Birna fór ásamt syni sínum Arnóri Frey
Arnarsyni til Texas í upphafi síðasta árs við nám
í skóla hinnar indversku Somu Mukhopadhyay.
Hún hefur þróað svokallaða RPM aðferð við
meðferð á einhverfu sem örvar einhverf börn
þannig að þau fara að svara áreiti og læra að tjá
sig smám saman sem hefur skilað góðum
árangri hjá Arnóri Frey. Ásta Birna var lærlingur
hjá Somu á meðan Arnór Freyr var nemandi við
skólann.
„Námið hjá Somu uppfyllti væntingar mínar
og rúmlega það. Soma er sérlega fær kennari og
hefur gott lag á því að gera flókið námsefni ein-

falt og erfiðar aðstæður viðráðanlegar. Ég hefði
t.d. gjarnan viljað læra stærðfræði hjá henni sem
barn því hún opnaði mér alveg nýja sýn á að
kenna hana," segir Ásta Birna.
En hverju hefur RPM aðferðin breytt varðandi Arnór
Frey?
„Við sjáum miklar og jákvæðar breytingar hjá
Arnóri Frey. Hann er yfir höfuð mun rólegri og
í dag getum við tekið hann með okkur á staði
sem við gátum ekki áður. Hann sagði okkur það
í einum tímanum hjá Somu að hann hefði
gaman að því að horfa á körfubolta og þætti
gott að heyra hljóðin sem kæmu frá boltanum.
Hann sagðist líka hafa gaman af því að horfa á
fótbolta en líkaði ekki alltaf hávaðinn þar,
sérstaklega ekki í sjónavarpinu. Við héldum að
hann hefði engan áhuga á íþróttum þar sem
hann héldi alltaf yfir eyrun þegar pabbi hans
væri að horfa á fótbolta í sjónvarpinu. Við
lærðum að hann er oft að hlusta á okkur af

athygli þó að hann sé ekki að horfa á okkur á
sama tíma og eins lærðum við að skilja ýmislegt
sem hann gerir sem áður var okkur ráðgáta,”
segir Ásta Birna.
Að lokum vildi Ásta Birna koma á framfæri
kæru þakklæti fyrir þessa óvæntu tilnefningu.
Eins vill hún þakka öllum sem fylgdust með
þeim þegar þau vorum úti og hafa stutt þau og
hvatt áfram.

Ásta Birna Grindvíkingur ársins

Unnið að
Umferðaröryggisáætlun
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Öryggi gangandi vegfarenda, sérstaklega
skólabarna sem fara gangandi í Hópsskóla
vestan Grindavíkurvegar, mun aukast til
mikilla muna fyrir næsta skólaár.
Nú stendur yfir undirbúningur á vegum
tæknideildar þar sem settar verða þveranir og
gangbrautir (með miðeyju) á Grindavíkurveg,
nálægt gatnamótum Hópsbrautar og Suðurhópsbrautar.
Jafnframt verða settir nýir stígar við Kúadal
fyrir gangandi vegfarendur sem leiða að gangbrautunum en góðar ábendingar komu fram á
fundi nemenda Hópsskóla með bæjarstjóra þar
sem krakkarnir voru spurðir út í gönguleiðir
þeirra í skólann. Auk þess verður sett bæjarhlið
við innkomuna í bæinn á Grindavíkurveginum,
skammt sunnan við Nesveg. Einnig verður sett
svipað hlið á Austurveg.
Þessi vinna er í samræmi við Umferðaröryggisáætlun Grindavíkurbæjar.

Göngustígar eru merktir með gulu. Þá sjást umferðarþveranir á
Grindavíkurvegi og bæjarhlið.

Hátíðardagur í Hópsskóla

Það var hátíðbragur á Hópskóla þegar árshátíð skólans var haldin
í byrjun mars. Nemendur 1.-3. bekkja gerðu sér glaðan dag, sungu,
léku og skemmtu sér og öðrum. Fjölmenni var við sýningarnar sem
voru tvær. Nemendahópnum var skipt niður á tvær sýningar á árshátíðardaginn.
Fyrri sýningin hófst kl. 13 og sýndu 1.-F, 2.-H og 3.-H sín atriði auk þess
sem hópurinn myndaði kór og söng við undirspil Pálmars Arnar Guðmundssonar. Seinni sýningin hófst kl. 15 og sýndu1.-H, 1.-P, 2.-M og 3.V sín atriði auk þess að mynda kór með undirspili. Báðir kórarnir sungu
lögin Óskasteinar og Undir regnboganum.
Eins og áður sagði var fjölmenni á sýningunum og skemmtu allir sér
konunglega. Þarna mátti sjá foreldra, afa og ömmur, frændur og frænkur
og systkini. Allt endaði þetta síðan með veisluhaldi þar sem veisluborð
svignuðu undan kræsingum.

Gangbraut með miðeyju.

JÁRNGERÐUR
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Viðburða- og menningardagskráin 2011

Stuðningur við félagasamtök
Guðmunda frá kirkjunni og Róbert.

Ágústa frá Rauða krossinum.

Grindavíkurbær hefur undanfarin ár stutt
við bakið á hinum ýmsu félagasamtökum í
bænum og einnig aðilum sem standa fyrir
viðurkenndu barna - og unglingastarfi. Í
tengslum við gerð fjárhagsáætlunar nú í
haust var samþykkt að styðja áfram við
eftirtalda aðila og voru undirritaðir
samningar því til staðfestu:
Æskulýðsstarf Grindavíkurkirkju fær
450.000 kr. styrk pr. ár næstu þrjú árin til að
standa straum af launakostnaði leiðbeinanda í
æskulýðsstarfi. Það var Guðmunda Kristjánsdóttir formaður sóknarnefndar sem skrifaði
undir samning þess efnis fyrir hönd Grindavíkurkirkju og Róbert Ragnarsson bæjarstjóri
skrifaði undir f.h. bæjarstjórnar.
Unglingadeildin Hafbjörg fær 300.000
kr.styrk pr. ár næstu þrjú árin til að kynna starfsemi sína fyrir 14 - 18 ára unglingum en starfsemi deildarinnar hefur það markmið að þjálfa
einstaklinga til frekari þátttöku í starfi björg-

unarsveitarinnar þegar þau hafa aldur til.
Grindavíkurbær gerir svo samning við Björgunarsveitina Þorbjörn sem tekur að sér
ákveðin verkefni í tengslum við Sjóarann
síkáta, áramótabrennu, flugeldasýningu á þrettándagleðinni, Jónsmessugöngu ofl. og greiðir
björgunarsveitinni 3.5 milljónir pr. ár næstu tvö
árin fyrir þau verkefni. Það var Bogi Adolfsson
formaður björgunarsveitarinnar sem skrifaði
undir samning þess efnis við Róbert Ragnarsson bæjarstjóra sem skrifaði undir f.h. bæjarstjórnar.
Grindavíkurbær styrkir svo starfsemi Grindavíkurdeildar RKÍ með styrk sem samsvarar
greiðslu á fasteignagjöldum og með því að
greiða hita og rafmagn af húsnæðinu sem
deildin starfar í að Hafnargötu 13. Það var
Ágústa H. Gísladóttir formaður Grindavíkurdeildar RKÍ sem skrifaði undir samning þess
efnis við Róbert Ragnarsson bæjarstjóra sem
skrifaði undir f.h. bæjarstjórnar.

Viðburðar- og
menningardagskrá
Grindavíkurbæjar
og Saltfisksetursins
fyrir árið 2011 var
gefin út um miðjan
febrúar. Þar er að
finna yfirlit helstu
viðburða ársins í
Grindavík í menningarlífinu og að
vanda verður mikið
um að vera.
Á meðal stórviðburða má nefna Safnahelgi
á Suðurnesjum sem var 12. – 13. mars sl.
Menningarvikuna sem nú er fram undan
með fjölmörgum glæsilegum atriðum. Bæjarhátíð Grindavíkinga, Sjóarann síkáta, í
byrjun júní. Af stað Reykjanesið þar sem
fjórar skipulagðar gönguferðir verða í boði í
maímánuði. Náttúruviku á Reykjanesi sem
verður í júní en þar verða í boði viðburðir
sem tengjast náttúru og umhverfi svæðisins.
Árleg Jónsmessuganga í samstarfi við Bláa
lónið verður nú laugardaginn 25. júní.
Gönguhátíð um Verslunarmannahelgina
verður að vanda og loks má nefna
Þórkötlustaðaréttir sem verða 16. og 17.
september.
Ýmsir fleiri menningarviðburðir verða svo í
boði allt árið og eru Grindvíkingar hvattir til
að fylgjast vel með á heimasíðu bæjarins en
þar verður hverjum og einum viðburði gerð
góð skil þegar nær dregur.

Göngugarpar í bítið

Heimsóttu bæjarskrifstofurnar

Nemendur í Námsveri grunnskólans
heimsóttu bæjarskrifstofurnar á dögunum
ásamt Elínu Björgu Birgisdóttur kennara
og Katrínu Þorsteinsdóttur stuðningsfulltrúa.
Nemendurnir heilsuðu upp á starfsfólkið og
fengu fræðslu um starfsemi bæjarins og
hlutverk bæjarstjórnar. Voru nemendurnir svo

leystir út með gjöfum enda ákaflega stilltir og
prúðir og til mikillar fyrirmyndar.

Á myndinni eru nemendurnir: Alexander Birgir Björnsson, Benóný Helgi Kristinsson, Óli
Örn Styff, Baldur Bragi Birgisson og Almar
Björn Hilmarsson. Jafnframt eru Elín Björg og
Katrín með á myndinni.

Líf og fjör er í Hópinu, fjölnota íþróttahúsinu, flesta morgna vikunnar en eldri borgarar bæjarins eru duglegir að mæta þangað
og fá sér göngutúr. Um og yfir 30 manns
mæta á morgnana og ganga sér til heilsubótar og fer þeim sífellt fjölgandi sem hafa
uppgötvað hversu sniðugt er að mæta í
Hópið þar sem er skjól fyrir veðri og
vindum.
Eldri borgararnir sem rætt var við eru
alsælir með hversu þægilegt þetta er.
Göngutúrarnir eru orðnir fastur liður hjá
mörgum sem taka daginn snemma og fara í
Hópið.
Hópið opnar 6.30 á morgnana og er opið
fyrir göngugarpana fram að hádegi en þá
hefjast fótboltaæfingar í húsinu. Allir eru
velkomnir og er þetta endurgjaldslaust.

Rauðu teygjurnar upp úr
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- Fanný Laustsen og Ólína Þorsteinsdó,ir héldu upp á 25 ára starfsafmæli si, í Sundlaug
Grindavíkur 1. febrúar sl.
Fanný Laustsen og Ólína Þorsteinsdóttir
héldu upp á 25 ára starfsafmæli sitt í Sundlaug Grindavíkur þann 1. febrúar sl. Þær
hófu störf í gömlu sundlauginni við
grunnskólann 1. febrúar 1986 og unnu þar í
átta ár áður en nýja sundlaugin var opnuð
1994. Þær eru afar ánægður með vinnustaðinn sinn og hlakkar til að fara í vinnuna
í hvert einasta sinn. Þær féllust á að rifja
upp eitt og annað frá starfsferli sínum hjá
Grindavíkurbæ.
Þegar Fanný og Ólína hófu störf í gömlu
sundlauginni var hún orðin orðin 13 ára gömul
eða svipuð að aldri og „nýja“ sundlaugin er nú.
Engu að síður segja þær að gamla laugin hafi þá
verið orðin nokkuð lúin.
„Þetta var mikil vinna, sérstaklega í þrifunum
því þetta var þröngt og komið til ára sinna.
Þetta var lítil laug á mælikvarða dagsins í dag,
tólf og hálfur metri á lengd og 6 á breidd að
okkur minnir. Þetta átti að vera nokkurra ára
æfingalaug en dugði mikið lengur en það eða í
rúm 20 ár og þjónaði tilgangi sínum vel. Þegar
við byrjuðum var búið að taka íþróttahúsið í
notkun en júdóið var enn í gamla íþróttasalnum í skólanum við hliðina á sundlauginni. Þá
var gufuaðstaða í öðrum búningsklefanum og
til þess að gæta jafnræðis á milli kynjanna voru
þau til skiptis í klefanum. Því voru sérstakir
konudagar og karladagar í búningsklefanum
með gufuaðstöðunni,“ segja Fanný og Ólína
hvor í kapp við aðra og hlæja innilega að þessum skemmtilegum minningum.
Þar sem sundkennsla var í þessari litlu laug
var hún ekki opin almenningi fyrr en eftir kl.
14. Lokað var um helgar nema á laugardögum
yfir sumartímann. Matthías Grindvík Guðmundsson, húsvörður grunnskólans, var ein-

Gamla sundlaugin
opnuð 1973

Gamla sundlaugin við grunnskólann tók
til starfa 20. júní 1973. Eins og segir í Faxa
hófust þá sundnámskeið fyrir um 300 börn
í Grindavík .
„Óhætt er að fullyrða að Grindvíkingar almennt fagna því, að draumur þeirra um
sundlaug heima hjá sér hefur nú loksins
ræst. Þar áttu þeir sjálfur drýgsta þáttinn
með stórsöfnun, sem hrint var af stað með
höfðinglegum framlögum og stuðningi í
almennri söfnun allra helstu félaganna í
Grindavík og fyrir forgöngu Lionsmanna.
Enda þótt laugin hafi enn ekki verið tekin
formlega í norkun, er geysimikil aðsókn
að henni og er hún nú opin almenningi
bæði kvölds og morgna. Lokið er nú
endanlega þeirri tíð er Grindvíkingar urðu
að sækja jafn sjálfsagðan hlut og sundnám, til Keflavíkur, Njarðvíkur og einhverra annarra staða. Er það vel og mætti
svo fara með fleira.“

Ólína og Fanný hafa lengi starfað saman en aldrei verið saman á vakt!

nig yfirmaður sundlaugarinnar og bera Fanný
og Ólína honum vel söguna. Hann passaði vel
upp á skólann og laugina en skrifstofan hans
var í kjallaranum við þröngan kost.
„Sundlaugin var alveg ágæt en dúkur var í
botninum. Þegar henni var lokað átti að rúlla
dúknum upp og henda á haugana. En Matti
taldi að hún gæti nýst einhverjum og því var
hún auglýst til sölu. Gamla laugin var svo seld
í eitthvert sumarbústaðahverfi í Borgarfirði og
þar er hún enn í notkun,“ segja þær stöllur.

Voru með harðsperrur fyrstu dagana

En 9. apríl 1994 urðu tímamót í sögu
Grindavíkurbæjar þegar ný og glæsileg sund-

Frá gömlu sundlauginni. Mynd: Bæjarbót.

laug var vígð á 20 ára afmæli kaupstaðarins.
Fram að þeim tíma voru Fanný og Ólína einu
starfsmenn gömlu laugarinnar en í kjölfarið
þurfti að fjölga um fjóra starfsmenn í viðbót,
tvo karlmenn og tvær konur.
Gríðarleg aðsókn var að lauginni til að byrja
með og var gripið til þess ráðs að takmarka
dvalartímann í lauginni. Krakkarnir fengu
teygjur og máttu vera ofan í lauginni í einn eða
einn og hálfan tíma í einu.
„Þetta var ótrúlega skemmtilegt. Enn er fólk
sem upplifði þetta að rifja það upp þegar við
kölluðum í hátalarakerfið að nú ættu rauðu
teygjurnar að fara upp úr svo næsti hópur
kæmist ofan í laugina,“ rifjar Fanný upp.
Ólína segir að það hafi verið svo mikil
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Nýja sundlaugin
opnuð 1994

Frá vígslu laugarinnar 1994. Mynd: Hinrik Bergsson.

viðbrigði að koma í þetta nýja húsnæði að
starfsmennirnir hafi verið á þönum um allt hús
og verið með harðsperrur fyrstu vikurnar, enda
mættu 300 gestir á dag til að byrja með.
Sundlaugin fékk góðar viðtökur nema hjá einstaka sundgesti sem saknaði gömlu laugardaginnar sem sumir kölluðu andapollinn. Það
voru þó nokkrir fastir viðskiptavinir í gömlu
sundlauginni sem höfðu áhyggjur af því að fara
úr andapollinum í svona risa stóra laug. Láki í
Vík var einn þeirra en hann synti með kúta sem
hann geymdi í gömlu lauginni. Hann hafði
áhyggjur af því að þeir færu ekki með í nýju
laugina en Fanný og Ólína segjast hafa séð til
þess að þeir voru til taks fyrir Láka á nýja
staðnum.

Aldrei saman á vakt

Í nýju sundlauginni eru fastagestir sem skipta
má í fjóra flokka. Húnarnir eru þeir fyrstu eins
og þeir eru kallaðir af starfsfólki sundlaugarinnar, þ.e.a.s. þeir sem bíða á hurðarhúninum
þegar sundlaugin opnar klukkan sjö. Hálftíma
síðar kemur annar kjarni og sá þriðji klukkan
átta. Svo kemur nánast alltaf sama fólkið seinni

partinn.
Fanný og Ólína synda sjálfar töluvert enda
gerð sú krafa til starfsfólksins að það standist
sundpróf einu sinni á ári. Jafnframt fer starfsfólkið á skyndihjálparnámskeið tvisvar á ári.
„Sundlaugin er góður vinnustaður. Vaktakerfið er mjög gott og við hlökkum alltaf til þess
að koma í vinnuna. Hér líður okkur vel, Hermann er góður yfirmaður og samstarfsfólkið
til fyrirmyndar,“ segja reynsluboltarnir. Auk
þeirra starfa í sundlauginni þau Sigríður
Ágústsdóttir sem hefur verið frá byrjun í nýju
lauginni, Snorri Kristinsson með 10 ár starfsaldur í lauginni og Sigurgeir Sigurgeirsson sem
hefur unnið þar í þrjú ár.
Þrátt fyrir að þær hafi unnið saman í Sundlaug Grindavíkur í 25 ár hafa þeir samt sem
áður aldrei unnið saman! En hvernig má það
vera? Jú, þær hafa aldrei verið saman á vakt
þessi 25 ár, sem þeim finnst vissulega ansi
skondið.
Að lokum vildu þær koma á framfæri kæru
þakklæti til Grindvíkinga fyrir ánægjuleg samskipti við bæjarbúa öll þessi ár, sérstaklega fá
fastagestirnir góðar kveðjur.

Logi Geirsson heillaði ungviðið

Logi Geirsson handboltakappi kom í
heimsókn til nemenda í 5.-10. bekk í
Grunnskóla Grindavíkur á dögunum.
Foreldrafélag skólans stóð fyrir heimsókninni. Logi fræddi nemendur m.a. um
hollustu góðs mataræðis og mikilvægi
þess að byrja daginn á góðum morgunverði.
Logi talaði einnig um hve gott væri að setja
sér markmið í lífinu, hvert maður stefndi og
stefna ótrauður að þeim markmiðum. Ekki
var annað að sjá en Logi næði góðri athygli
nemenda og hann fékk fjölda spurninga í
lokin. Hann fékk m.a. eitt bónorð og hvort
hægt væri að koma við „ byssurnar". Hann
var einnig spurður hvort hægt væri að æfa of
mikið. Þá taki við álagsmeiðsl sem geti verið
þrálát. Logi fékk mikið klapp frá áheyrendum.
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Nýja sundlaugin var vígð 9. apríl 1994.
Guðrún Jóelsdóttir og Þorlákur Gíslason,
sem voru daglegir sundgestir, klipptu á
borða og opnuðu laugina eftir vígsluræðu
Eðvarðs Júlíussonar, forseta bæjarstjórnar,
ávörp gesta og blessunarorð séra Jónu
Kristínar Þorvaldsdóttur sóknarprests.
Fyrsta sundsprettinn tók afrekskonan
Sigrún Huld Hrafnsdóttir, sem synti 100
metra fjórsund. Síðan tóku fulltrúar grindvískrar æsku nokkur sundtök. Fyrsti
forstöðumaður var Jón Thorberg Jensson.
Í Bæjarbót segir frá því að fyrstu 10
dagana komu 3000 manns í laugina en
aðsóknin var gríðarleg til að byrja með.
Bygging sundlaugarinnar kostaði 140
milljónir 1994. Sundlaugin sjálf er ítölsk.
Þá var opnaður þreksalur í kjallaranum,
saunabað og ljósabekkur.
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Samningur við GG

Fyrir skömmu var undirritaður samningur
á milli Grindavíkurbæjar og Golfklúbbs
Grindavíkur um eflingu golfíþróttarinnar í
Grindavík. Samningurinn sem er til
tveggja ára er ætlað að efla samstarf
bæjaryfirvalda í Grindavík og UMFG um
eflingu golfíþróttarinnar í Grindavík með
megináherslu á öflugt íþrótta-, forvarnaog tómstundastarf fyrir börn og ungmenni
á aldrinum 6 - 16 ára.
Styrkur Grindavíkurbæjar til UMFG vegna
þessa samnings hljóðar upp á 1.000.000 kr. pr.
ár.
Samningsaðilar eru sammála um að með
þessum samningi sé lögð áhersla á mikilvægi
þess öfluga starfs sem fer fram innan GG fyrir
samfélagið í heild og þátttaka barna og
unglinga í íþróttastarfi verði áfram góð en hún
hefur verið með því hæsta sem þekkist á
landsvísu.
GG mun vinna að stefnumótun og markmiðasetningu fyrir félagið í heild sinni og
leggja fyrir íþrótta- og æskulýðsnefnd eigi síðar
en 1. nóvember 2011.
Markmið með áætlunum þessum er að í
árslok 2012 hafi GG náð tilskyldum markmiðum ÍSÍ til að geta hlotið útnefningu sem
fyrirmyndarfélag ÍSÍ.
Jafnframt var undirritaður samningur þar sem
Grindavíkurbæ styrkir rekstur á golfvelli Golfklúbbs Grindvíkur um tæpar 3.000.000 kr. á ári
næstu þrjú árin.

Róbert Ragnarsson bæjarstjóri og
Páll Erlingsson formaður GG.

Nýr tímamóta samningur
Grindavíkurbæjar og UMFG
Fulltrúar UMFG, deilda félagsins og Grindavíkurbæjar undirrita samninginn.

Í hálfleik í leik Grindavíkur og Fjölnis þann
7. mars sl. var undirritaður samningur á
milli Grindavíkurbæjar og aðalstjórnar
UMFG um eflingu íþróttastarfs í Grindavík. Samningnum sem er til tveggja ára er
ætlað að efla samstarf bæjaryfirvalda í
Grindavík og UMFG um eflingu íþróttastarfs í Grindavík með megináherslu á
öflugt íþrótta-, forvarna- og tómstundastarf fyrir börn og ungmenni á aldrinum 6
- 16 ára.
Styrkur Grindavíkurbæjar til UMFG vegna
þessa samnings hljóðar upp á 18.000.000 kr. pr.
ár og stuðlar hann að áframhaldandi
möguleikum barna og ungmenna að stunda
fleiri en eina íþróttagrein þar sem allar deildir
innan UMFG hafa komið sér saman um að
innheimta aðeins eitt æfingagjald, 20.000 kr.,
pr. barn á ári óháð fjölda íþróttagreina sem
barnið stundar.
Samningsaðilar eru sammála um að með þess-

Íslandsmeistarar í júdó

Grindvíkingar gerðu það gott á Íslandsmótinu í júdó (U17 og
U20) í júdósal JR fyrir skömmu. Alls kepptu 8 Grindvíkingar og
komust 7 þeirra á verðlaunapall. Tveir Íslandsmeistaratitlar
komu í hús og hvorki fleiri né færri en 7 silfur. Sannarlega
glæsilegur árangur árangur hjá þessum grindvísku drengjum.
Í 17-19 ára aldursflokki kepptu 4 drengir:
Sigurpáll Albertsson sem fékk silfur í -90kg flokki.
Rúnar Örn Gunnarsson sem fékk silfur í -60kg flokki.
Daniel Víðar Hólm sem fékk silfur í -81kg flokki.
Guðmundur Ingi Hammer Kjartansson keppti í -73kg flokki en komst
því miður ekki á pall.
Kepptu þeir líka í sveitaglímu og fengu einnig silfur.
Í 15-16 ára aldursflokki kepptu 4 drengir:
Reynir Berg Jónsson varð Íslandsm. í -55kg fl..
Björn Lúkas Haraldsson varð Íslandsm. í -81kg fl.
Guðjón Sveinsson fékk silfur í -66kg flokki.
Sólon Rafnsson fékk silfur í -60kg flokki.
Þeir kepptu líka í sveitaglímu og lentu í 2. sæti.

www.grindavik.is
www.visitgrindavik.is

um samningi sé lögð áhersla á mikilvægi þess
öfluga starfs sem fer fram innan UMFG fyrir
samfélagið í heild og þátttaka barna og
unglinga í íþróttastarfi verði áfram góð en hún
hefur verið með því hæsta sem þekkist á
landsvísu.
Samningsaðilar eru jafnframt sammála um að
alhliða hreyfing og möguleiki barna til að kynnast sem flestum íþróttagreinum er af hinu góða
fyrir börnin. Í ljósi þess mun UMFG starfrækja
íþróttaskóla fyrir leikskólabörn þar sem
megináhersla verður á aukin hreyfiþroska,
fjölþættar æfingar, leikgleði og jákvæð fyrstu
kynni af íþróttum. Íþróttaskólinn mun taka til
starfa í ágúst/september 2011.
Aðalstjórn UMFG mun bera ábyrgð á eftirliti og framkvæmd samningsins gagnvart deildum UMFG og mun innheimta æfingagjalda
fara fram á vegum aðalstjórnar sem hefur ráðið
Hallfríði Guðfinnsdóttur til starfans.

grindavik@grindavik.is
Bæjarskrifstofur: Sími 420 1100

