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Tússið símanúmer á
handabak barnanna

Í fyrra var nokkuð um að börn urðu viðskila
við foreldra sína. Farið verður með öll börn
sem lenda í þeirri aðstöðu í stjórnstöðina á
Sjóaranum síkáta þar sem lögregla og björgunarsveit eru á vaktinni (merkt á korti í
opununni).
Gott ráð er að tússa símanúmerið á handabak barnanna en þetta hefur gefist vel á
mörgum bæjarhátíðum.

Hver á heima hér?

Ratleikur í aðdraganda Sjóarans síkáta
stendur yfir
þriðjudeginum 30.
maí fram yfir
Sjóarann síkáta.
Teknar voru myndir
af 8 útidyrahurðum
í bænum (2 í hverju
litahverfi) og þarf
að skrá á þar til gerðu
blaði (sem verður dreift í öll hús og víðar) í
hvaða götu hvert hús er og húsnúmer.
Glæsileg verðlaun verða í boði en vinningshafar verða dregnir út þriðjudaginn 7. júní.
Þessi skemmtilegi leikur tókst ljómandi vel í
fyrra en nemendur í 7. R sáu um myndatöku
og skipulagningu.

20 ára aldurstakmark
á tjaldsvæði

Athygli er vakin á því að 20 ára aldurstakmark er á tjaldsvæðinu á Sjóaranum síkáta
en börn og unglingar eru að sjálfsögðu
velkomnir í fylgd með foreldrum/forráðamönnum sem gista á tjaldsvæðinu.
Hart verður tekið á unglingadrykkju.

Hverfaskipting 2011

Appelsínugula hverfið (bátar)
Liðsstjóri: Jón Berg Reynisson
jonbr@centrum.is

Austurvegur, Þórkötlustaðahverfi,
Stamphólsvegur, Hópsbraut, Vesturhóp,
Austurhóp, Miðhóp, Suðurhóp ásamt
verslunarmiðstöðinni (Víkurbraut 62).

Bláa hverfið (krabbar)
Liðsstjóri: Vilhelm Arason
villiara@simnet.is

Túngata, Víkurbraut neðan pósthúss, Marargata, Garðvegur, Mánagata, Verbraut, Ránargata, Kirkjustígur, Mánasund, Vesturbraut,
Mánagerði, Hellubraut, Dalbraut,
Sunnubraut, Laut.

Græna hverfið (skeljar)
Liðsstjóri: Linda S. Hallgrímsdóttir
bb81@simnet.is
Heiðarhraun, Víkurbraut ofan pósthúss,
Hvassahraun, Staðarvör, Staðarhraun,
Norðurvör, Borgarhraun, Suðurvör,
Arnarhraun, Fornavör, Skólabraut, Leynisbraut, Ásabraut, Leynisbrún, Hraunbraut.

Rauða hverfið (fiskar)
Liðsstjóri: Vilhjálmur Lárusson
villi1@visir.is

Skipastígur, Árnastígur, Vigdísarvelli, Glæsivellir, Ásvellir, Sólvellir, Blómsturvellir,
Iðavellir, Höskuldarvellir, Hólavellir,
Litluvellir, Selsvellir, Baðsvellir, Efstahraun,
Gerðavellir.
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Sjóarinn síkáti • D a g s k r á

Miðvikudagur 1. júní:
10:30 Fiskur undan steini. Leikskólabörn
skreyta girðinguna á móti verslunarmiðstöðinni
í tilefni Sjómannadagshelgarinnar.

17:00 - Bryggjan. Frá veiðum til markaðar. Ljósmyndasýning
Kristins Benediktssonar. Kútmagar, hrossakjöt, skata og sigin fiskur.
Grindavíkurmynd frá Ólafi Rúnari Þorvarðarsyni sýnd alla hátíðina.
21:00 – Salthúsið. Tónleikar með hljómsveitinni Thin Jim.
Miðaverð: 1.500 kr.
21:00 - Bryggjan. Stigamenn með tónleika.

22:00 – Kanturinn. Snillingurinn Grétar Matt einnig þekktur sem
Greddi Rokk heldur uppi trúbadorafjöri. Enginn aðgangseyrir.

Fimmtudagur 2. júní:
13:00 – 18:00 Kaffihús og flóamarkaður í Framsóknarhúsinu,
Víkurbraut 27. Prjónavörur, sultur, bjórhanskar og heimabakkelsi.
Umsjón: Spaða Níur.

17:00 – 19:00 Bacalao-mótið í Hópinu. Knattspyrnumót og
skemmtun fyrir fyrrverandi leikmenn, þjálfara og stjórnarmenn
Grindavíkur á aðalvellinum. Að móti loknu verður skemmtidagskrá
með söng og upprifjun. Sjá nánar á www.umfg.is.
21:00 – Salthúsið. The Backstabbing Beatles (Dagbjartssynir og
frændur). Miðaverð: 1.000 kr.

22:00 – Kanturinn. Hljómsveitin
Valdimar. Aðgangseyrir.

Föstudagur 3. júní:
07:00 – 09:00 Grindavík í bítið.
Morgunþáttur Bylgjunnar í beinni
útsendingu frá Kvikunni í Grindavík.

08:00 – 22:00 Söguratleikur Grindavíkur 2011. Þema: Náttúran og
þjóðtrúin. Ratleikurinn er auðveldur og fróðlegur útivistarleikur, sem
stendur frá upphafi Sjóarans síkáta fram að Jónsmessu. Leitað er að
spjöldum á stöðum sem merktir eru á ratleikskortið eða vísað á þá. Sjá
nánar á bls. 12-13. Staðirnir eru við fjallið Þorbjörn og Skipsstíg,
gömlu þjóðleiðina milli Innri-Njarðvíkur og Grindavíkur. Skipsstígur
er stikaður með númeruðum stikum (Sks). Ratleikurinn vísar á nokkra
staði þar sem náttúran og þjóðtrúin eru samtvinnuð. Fróðleikurinn
byggir á bókinni Íslensk Flóra frá 1983 eftir Ágúst H. Bjarnason og
námsbókinni Lífríkið á landi og munnmælum fólks í Grindavík.
Höfundur ratleiks er Sigrún Jónsd. Franklín.
10:00 – 18:00 Risastórt fiskabúr með bleikju frá Íslandsbleikju í
Grindavík til sýnis við Kvikuna.

09:00 – 16:00 Stakkavík, Bakkalág 15b. Sýnd verður heimildamynd
um línuveiðar á Þórkötlu GK 7. Sjá nánar í dagskrá þjónustuaðila.
14:00 Landsbankinn, Víkurbraut 56. Arney Sigurbjörnsdóttir Röddin 2010 - syngur nokkur lög.

16:00-18:30. Grindavík síðdegis. Þorgeir, Kristófer og Bragi með
síðdegisþátt Bylgjunnar í beinni útsendingu frá Kvikunni.

18:00 Götugrill um allan bæ.
Grindavíkurbæ hefur verið skipt upp í
fjögur hverfi þar sem hvert þeirra
hefur sinn lit og sitt þema. Bæjarbúar
eru hvattir til þess að skreyta göturnar í
sínum litum og slá saman í götugrill
sem liðsstjórar hverfanna sjá um að
skipa.
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Svona er bænum skipt upp:

Appelsínugula hverfið (bátar)
Austurvegur, Þórkötlustaðahverfi, Stamphólsvegur, Hópsbraut, Vesturhóp, Austurhóp, Miðhóp, Suðurhóp,
Norðurhóp, Víðigerði, Efrahóp.

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

Græna hverfið (skeljar)
Heiðarhraun, Víkurbraut ofan pósthúss, Hvassahraun,
Staðarvör, Staðarhraun, Norðurvör, Borgarhraun, Suðurvör,
Arnarhraun, Fornavör, Skólabraut, Leynisbraut, Ásabraut,
Leynisbrún, Hraunbraut.
Rauða hverfið (fiskar)
Skipastígur, Árnastígur, Vigdísarvelli, Glæsivellir, Ásvellir,
Sólvellir, Blómsturvellir, Iðavellir, Höskuldarvellir, Hólavellir, Litluvellir, Selsvellir, Baðsvellir, Efstahraun,
Gerðavellir.

Kvölddagskrá: Bryggjuball á hátíðarsvæðinu við Kvikuna.
Slysavarnardeildin Þórkatla verður með candy-flos og annað góðgæti
til sölu.
- „Trúbadorar“ úr hverju hverfi halda uppi
„brekku-eða bryggjusöng“
- Verðlaunaafhendingar: Best skreytta
húsið, best skreytta gatan, frumlegasta
skreytingin, best skreytta fyrirtækið og best
skreytta hverfið.
- Nemendur úr grunnskóla Grindavíkur
flytja lag úr leikritinu „Okkar eigin
Grindavík“
- Grindvíska hljómsveitin Pabbastrákar.
- Hreimur og Vignir úr Vinum Sjonna taka
lagið.
21:30 – 24:00 Bryggjuball með tveimur af
vinsælustu hljómsveitum landsins:
• Buffið.
• Ingó og Veðurguðirnir.

22:00 Bryggjan - Presleygleði með
hljómsveit Guðmundar Ingólfssonar.

00:00 Salthúsið – Dansleikur með
Grindavíkurhljómsveitinni Geimfararnir. Miðaverð 1.500 kr.

00:00 Kanturinn - Hinn eini sanni BlazRoca (Erpur) ásamt Joey D.
Aðgangseyrir.

20:00 Litaskrúðganga úr hverfunum fjórum að hátíðarsvæðinu
við Hafnargötu.
Appelsínugula hverfið leggur af stað frá 50+ blokkinni á
gatnamótum Suðurhópsbrautar og Stamphólsvegar (gengur
niður Stamphólsveg að kirkjunni og út á Ránargötu).
Rauða hverfið leggur af stað frá Hérastubbi bakara
(gengur Gerðavelli og suður Víkurbraut að Ránargötu).
Græna hverfið leggur af stað frá gatnamótum Leynisbrautar og Staðarhrauns (gengur upp Heiðarhraun og að
Ránargötu).
Bláa hverfið leggur af stað frá Kvennó (gengur norður
Víkurbraut að Ránargötu).
Öll hverfin ganga svo niður Ránargötuna að hátíðarsvæðinu í þessari röð: Rauðir, grænir, bláir og appelsínugulir.

Laugardagur 4. júní:
Kl. 08:00 – 22:00 Söguratleikur Grindavíkur 2011. Þema: Náttúran
og þjóðtrúin. Ratleikurinn er auðveldur og fróðlegur útivistarleikur,
sem stendur frá upphafi Sjóarans síkáta fram að Jónsmessu. Leitað er
að spjöldum á stöðum sem merktir eru á ratleikskortið eða vísað á þá.
Sjá nánar á bls. 12-13. Staðirnir eru við fjallið Þorbjörn og Skipsstíg,
gömlu þjóðleiðina milli Innri-Njarðvíkur og Grindavíkur. Skipsstígur
er stikaður með númeruðum stikum (Sks). Ratleikurinn vísar á nokkra
staði þar sem náttúran og þjóðtrúin eru samtvinnuð. Fróðleikurinn
byggir á bókinni Íslensk Flóra frá 1983 eftir Ágúst H. Bjarnason og
námsbókinni Lífríkið á landi og munnmælum fólks í Grindavík.
Höfundur ratleiks er Sigrún Jónsd. Franklín.
08:00 Golfklúbbur Grindavíkur: Golfmótið „Sjóarinn síkáti
open“ á Húsatóftarvelli. Verðlaun verða frosnar fiskafurðir frá Þorbirni hf. eins og ávallt hefur verið svona í tilefni sjómannadagsins
ásamt öðrum verðlaunum. Veitt verða verðlaun fyrir fyrstu 4 sætin.
Einnig verða námundarverðlaun á öllum par 3 holunum. Leikið er
með Texas Scramble fyrirkomulagi
Hámarksforgjöf kk er 24 og kvk 28.
Þátttökugjald er 3.500 kr
09:00 – 14:00 Sundmót Sjóarans síkáta.
Sunddeild UMFG sér um mótið en vel á
annað hundruð keppendur mæta til leiks í
Sundlaug Grindavíkur. Glæsileg verðlaun.
Sundlaugin verður opin almenningi frá kl.
10:00 – 20:00

10:00 Knattspyrnumót á æfingasvæði Grindavíkur í 6. flokki drengja.
Keppt er í A, B, C og D liðum og er von á 200 þátttakendum, fyrir
utan foreldra og forráðamenn.
10:00 Innanfélagsmót hestmannafélagsins Brimfaxa. Fer fram á
hringvelli félagsins við hesthúsahverfið.

10:00 – 18:00 Risastórt fiskabúr með bleikju frá Íslandsbleikju í
Grindavík til sýnis við Kvikuna.

11:00 – 16:00 Stakkavík, Bakkalág 15b. Sýnd verður heimildamynd
um línuveiðar á Þórkötlu GK 7.
11:00 - Kvennahlaup ÍSÍ. Hlaupið frá sundlauginni. Skráning og
upplýsingar á staðnum.

SJÓARINN SÍKÁTI

12:00-20:00 Gokart-bílar við Fiskmarkaðinn. Aðgangseyrir.

12:00 – 18:00 Sprell-leiktæki á hafnarsvæðinu.

13:00 – 18:00 Kaffihús og flóamarkaður í Framsóknarhúsinu, Víkurbraut 27. Prjónavörur, sultur, bjórhanskar og heimabakkelsi. Umsjón:
Spaða Níur.
13:00 – 18:00 Slysavarnardeildin Þórkatla verður með candy-flos og
annað góðgæti til sölu í húsakynnum Vísis (sjá kort í opnunni).
13:00 – 17:00 Handverksmarkaður. Staðsettur við Kvikuna.

12:20 – 16:00 Bylgjulestin í Grindavík. Hermann Gunnarsson
verður í Grindavík með Bylgjulestina í beinni útsendingu frá
Kvikunni.

13:00 – 17:00 Sýning á Hobby og Burstner hjólhýsum frá Víkurverk.
Staðsett á Hafnargötu.
13:00 – 18:00 „Paintball“ og „Lazertag“ á Landsbankatúninu
Aðgangseyrir.

13:00 – 17:00 Hundasýning á túninu fyrir ofan Hárhornið.

14:00 Hópkeyrsla bifhjóla frá Bláa Lóninu,
ekið inn í bæinn niður Víkurbraut, Ægisgötu
og inn Hafnargötu í gegnum hátíðarsvæðið
og stöðvað fyrir utan N1. Hjólum raðað upp
og til sýnis. Grindjánar bifhjólaklúbbur
ásamt öðrum klúbbum.
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14:00 – 15:00 Andlitsmálun barna í
Kvikunni.

14:30 – Kappróður í höfninni. Land- og
sjósveitir karla og kvenna. Lið frá hverju
hverfi taka þátt.

14:30 Harmonikku - tónleikar í Víðihlíð. Suðurnesjamenn
skemmta eldri borgurum.

15:30 Íslandsmeistarakeppni í
netaviðgerðum. Umsjón: Fisktækniskóli Íslands og
Veiðafæraþjónustan í Grindavík.
Keppnin fer fram á Kvíabryggju
(smábátahöfninni).
Skráning og nánari upplýsingar;
Lárus Þór Pálmason, sími
899 8483 og netfang: larus@fss.is

15:30 Íslandmeistarakeppni í flökun. Umsjón: Fisktækniskóli Íslands. Keppnin fer fram í húsnæði Vísis. Skráning og nánari upplýsingar; Lárus Þór Pálmason, sími 899 8483 og netfang: larus@fss.is

13:00 Skemmtisigling fyrir alla fjölskylduna í boði Þorbjarnar.
Farið um borð frá Ísfélagi Grindavíkur við Miðgarð. Björgunarþyrla á
vegum Landhelgisgæslunnar á svæðinu.
14:00 – 17:00 Hoppukastali frá Landsbankanum verður staðsettur
við Kvikuna. Sproti verður á svæðinu milli kl. 15:00 og 16:00.

14:00 – 17:00 Viltu prófa reykköfun, björgunarstól og fleiri
björgunartæki? Á svæðinu fyrir ofan slökkvistöðina mun slökkvilið
Grindavíkur bjóða gestum að prófa reykköfun og Björgunarsveitin
Þorbjörn gefur gestum tækifæri á því að skoða og prófa björgunarstól
og fleiri björgunartæki. Slökkvilið Grindavíkur mun klippa sundur bíl
ca. kl. 16:00.

13:30 – 17:00 Skemmtidagskrá á sviði
o Sterkasti maður á Íslandi – Mylluganga (13:30)
o Friðrik Dór (14:00)
o Sterkasti maður á Íslandi – Réttstöðulyfta
(14:20)
o Skoppa og Skrítla skemmta (14:50)
o Sterkasti maður á Íslandi – Sirkuslyfta (15:15)
o Einar Mikael töframaður (15:45)
o Sterkasti maður á Íslandi – Trukkadráttur
(16:15)
o Sirkus Sóley. (16:40) Sirkus Sóley er spennandi
sirkussýning þar sem fjör og dirfska ráða för í
jafnvægislistum, gripli, húllahringjum, loftfimleikum og auðvitað sprella trúðarnir.
Seinni hluti keppninnar Sterkasti maður á Íslandi fer fram á sunnudegi.

Barnadagskráin er í boði:

16:00 – 17:00 Grindjánar bifhjólaklúbbur við Fiskmarkaðinn.
Krakkakeyrsla. Börn fá að sitja aftan á bifhjólum og fara hring.
Mömmur fá að fara rúnt á eftir.

16:00 – Brúðubíllinn skemmtir yngstu kynslóðinni á Hafnargötunni.

16:00 – Bakkalábandið með létta sjóarasöngvara við Vísi.

17:00 – Listflug Björns Thoroddsens yfir Grindavíkurhöfn.

17:00 – Kanturinn. KERLINGAHLAUP. Karlar bera konu sína á
bakinu í gegnum þrautabraut. Vegleg verðlaun. Nánari upplýsingar og
skráning á staðnum. Sjá nánar í dagskrá verslunar og þjónustu.

- Kvölddagskrá:
o 20:30 Bryggjan - Krónika, sagnakvöld í anda Bryggjumanna. Á
meðal sagnamanna er Hinrik Bergsson.
o 21:00 Salthúsið: Blues-tónleikar. Fram koma Jón, Páll og Pollarnir
og Vinir Dóra. Miðaverð: 1.500 kr.
22:00 Bryggjan - Presleyskemmtun með hljómsveit Guðmundar
Ingólfssonar.
o 00:00 Kanturinn: Hljómsveitin Sixties leikur fyrir dansi.
Aðgangseyrir.
o 00:30 – 05:00 Salthúsið: Dansleikur með hinum einu sönnu
Dalton bræðrum. Miðaverð: 2.500 kr.
o 00:00 – 04:00 Íþróttahúsið: Ball á vegum
körfuknattleiksdeildar UMFG. Hljómsveitin
Skítamórall sér um fjörið. Miðaverð: 2.500
kr. Aldurstakmark 18 ára. Foreldrum
og/eða forráðamönnum verður ekki heimilt
að koma með unglinga yngri en 18 ára inn á
ballið.

Sunnudagur 5. júní:
08:00 – 22:00 Söguratleikur Grindavíkur 2011. Þema: Náttúran og
þjóðtrúin. Ratleikurinn er auðveldur og fróðlegur útivistarleikur, sem
stendur frá upphafi Sjóarans síkáta fram að Jónsmessu. Leitað er að
spjöldum á stöðum sem merktir eru á ratleikskortið eða vísað á þá. Sjá
nánar á bls. 12-13.
Staðirnir eru við fjallið Þorbjörn og Skipsstíg, gömlu þjóðleiðina milli
Innri-Njarðvíkur og Grindavíkur. Skipsstígur er stikaður með
númeruðum stikum (Sks). Ratleikurinn vísar á nokkra staði þar sem
náttúran og þjóðtrúin eru samtvinnuð.
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Fróðleikurinn byggir á bókinni Íslensk Flóra frá 1983 eftir Ágúst H.
Bjarnason og námsbókinni Lífríkið á landi og munnmælum fólks í
Grindavík.
Höfundur ratleiks er Sigrún Jónsd. Franklín.
10:00 – 17:00 Opnunartími Sundlaugar Grindavíkur

10:00 Hressingarganga á Þorbjörn. Lagt af stað frá sundlauginni.
Umsjón: UMFG.
10:00 – 18:00 Risastórt fiskabúr með bleikju frá Íslandsbleikju í
Grindavík til sýnis við Kvikuna.

13:00 – Sterkasti maður á Íslandi.
Dekkjakast og bóndaganga/uxaganga.

13:00 – 17:00 Handverksmarkaður. Staðsettur við Kvikuna.

14:00 – 17:00 Hoppukastali frá Landsbankanum verður staðsettur við Kvikuna.
Sproti verður á svæðinu milli kl. 15:00 og
16:00.

14:00 – 18:00 Slysavarnardeildin Þórkatla
verður með candy-flos og annað góðgæti til
sölu í húsakynnum Vísis.

14:15 Hátíðarhöld við höfnina í tilefni
Sjómannadagsins. Ávarp.
Heiðursviðurkenningar og verðlaunaafhending fyrir kappróður.
13:00 – 17:00 Veltibíll Sjóvá í
Hafnargötunni.

13:00 – 17:00 Sprell leiktæki á Hafnarsvæðinu.

13:00 – 17:00 Hundasýning á túninu fyrir ofan Hárhornið.

13:00 – 17:00 Sýning á Hobby og Burstner hjólhýsum frá Víkurverk.
Staðsett á Hafnargötu.

14:00 – 16:00 Götukörfubolti við Hópsskóla í umsjón Körfuknattleiksdeildar UMFG. Ætlað stelpum og strákum 10 – 16 ára.
Þrír saman í liði. Skráning á staðnum frá kl. 13:30.
11:00 – 12:00 Dorgveiðikeppni fyrir 16 ára og yngri. Fer fram á Miðgarði fyrir framan Ísfélagið. Skráning á staðnum. Foreldrar/forráðamenn fylgi yngri börnum. Veitt verða verðlaun fyrir mesta aflann,
þyngsta fiskinn og ljótasta fiskinn. Keppnin er tvískipt; 12 ára og
yngri annars vegar og hins vegar 13 – 16 ára.
11:00 – 16:00 Stakkavík, Bakkalág 15b. Sýnd verður heimildamynd
um línuveiðar á Þórkötlu GK 7. Sjá nánar í dagskrá verslunar og
þjónustu.
12:00-20:00 Gókartbílar við Fiskmarkaðinn. Aðgangseyrir.

13:00 Sjómannamessa í Grindavíkurkirkju.
Ræðumaður er Birgir Hermannsson sjómaður.
Ritningarlestra lesa sjómannshjónin Sigurður Jónsson og Fanney
Pétursdóttir. Ingibjörg Jónsdóttir dóttir þeirra ber kransinn niður að
minnisvarðanum Von sem reistur er til minningar um drukknaða og
týnda sjómenn. Kór Grindavíkurkirkju syngur undir stjórn.
Prestur er sr. Elínborg Gísladóttir.

13:00 – 18:00 „Paintball“ og „Lazertag“ á Landsbankatúninu.
Aðgangseyrir.

14:00 – 17:00 Úti-vatnsrennibraut fyrir ofan slökkvistöðina.
14:30 Skemmtun fyrir eldri borgara á Víðihlíð. Regína Ósk.

14:30 – 16:30 Hestateyming við Kvikuna.
Börnum gefst tækifæri til að fara á hestbak.
15:15 Koddaslagur, kararóður og
flekahlaup við höfnina.

15:00 – 17:00 Dagskrá á hátíðarsviði.
o Íþróttaálfurinn og Solla stirða (15:00)
o Sterkasti maður á Íslandi
– Drumbalyfta (15:30)
o Björgvin Franz og félagar úr Stundinni
okkar (15:50)
o Sterkasti maður á Íslandi
– Atlas steinatök (16:20)
o Arney Sigurbjörnsdóttir – Röddin
2010 syngur nokkur lög. (16:40)
o Dansatriði frá DansKompaní
Reykjanesbæ. (16:50)
15:00 – 17:00 Kaffisala Kvenfélags
Grindavíkur. Grunnskóli Grindavíkur.

15:00 Bryggjan. Kristinn Árnason,
einn fremsti klassíski gítarleikari
landsins, með tónleika.

15:30 Ingó töframaður sýnir listir sýnar á
Hafnargötunni. Verður fyrir framan Aþenu
og Mamma Mia.

16:00 Fjöllistamaðurinn Jay Gilligan frá
Bandaríkunum, meðlimur í Sirkusnum Shoeboxtour sýnir listir sínar í Kvikunni. Jay er
fjöllistamaður á heimsmælikvarða og hefur
sýnt listir sínar um allan heim. Sýningin er
ætluð öllum aldri.

SJÓARINN SÍKÁTI
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20:00-22:00 Sjómannastofan Vör: Þriggja rétta hlaðborð. Árni
Johnsen kynnir nýjan disk með 40 sjómannalögum sem er að koma út
á tvöföldum geisladiski (sjá í dagskrá verslunar- og þjónustuaðila).

16:00 – 17:00 Grindjánar bifhjólaklúbbur við Fiskmarkaðinn.
Krakkakeyrsla. Börn fá að sitja aftan á bifhjólum og fara hring.
Mömmur fá að fara rúnt á eftir.

16:00 Kanturinn – keppni í sjómann, þrír aldursflokkar. Sjá nánar í
dagskrá verslunar- og þjónustuaðila.

20:30 Tónleikar í íþróttahúsinu - Guðrún Gunnarsdóttir – Óður
til Ellýjar. Þann 28.desember síðastliðinn hefði söngkonan Ellý Vilhjálms orðið 75 ára. Af því tilefni hefur söngkonan Guðrún Gunnarsdóttir ákveðið að heiðrað minningu Ellýjar með tónleikum, bæði í
Salnum í Kópavogi sem og í Hofi, Akureyri. Guðrún gaf út plötu árið
2003 með upptöku af tónleikunum „Óður til Ellýjar“ og hlaut sú útgáfa Íslensku tónlistarverðlaunin sem besta platan í flokknum „Ýmis
tónlist“ það árið. Það gefst því einstakt tækifæri í Grindavík á sjómannadeginum 5. júní að heyra lögin hennar Ellýjar flutt af Guðrúnu
Gunnars, Agnari Má Magnússyni, Sigurði Flosasyni, Birgi Bragasyni
og Hannesi Friðbjarnarsyni. Sérstakur gestur á tónleikunum er
heiðursmaðurinn Ragnar Bjarnason.
Miðaverð aðeins 2.500 kr. í forsölu. 3.000 kr. við innganginn.
Forsala miða fer fram í Kvikunni á opnunartíma hússins milli
kl. 10:00 – 17:00. Sími: 420-1190.

16:30 – 18:00 Sjópulsan á ferð um höfnina.
Tvenns konar ferðir; Ferð ofurhugans 13 ára og eldri – Ferð með
yngri um höfnina.
17:15 Knattspyrnumót hverfanna.
Knattspyrnumót á Grindavíkurvelli á milli hverfanna fjögurra í
Grindavík. Keppt er á hálfum velli, 10 í liði, 2x6 mínútur.
- Enginn meistaraflokksleikmaður má vera með.

- Liðsstjóri í hverju hverfi velur 16 leikmenn. 2 skulu vera 15-20 ára, fjórir skulu
vera 21-30 ára, fjórir 31-40 ára, þrír 41-50 ára og þrír 51+. Að lágmarki skal vera ein
kona úr hverjum aldurshóp. Skylda er að spila á strigaskóm (takkaskór bannaðir) og
markvörður verður að vera í stígvélum. Leiknar verða 2x6 mínútur. Nota má leikmenn sem hafa leikið áður í knattspyrnumóti hverfanna, leikmenn verða að hafa
lögheimili í sínu hverfi. Sjómenn eru boðnir sérstaklega velkomnir. Leiknir verða
undanúrslitaleikir (dregið á staðnum) og svo úrslitaleikur. Liðin þurfa að mæta í
búningum í sínum litum. Yfirdómari er Gunnlaugur Hreinsson.

Senda þarf liðsuppstillingu í síðasta lagi 2. júní á
sjoarinnsikati@grindavik.is

Skreytingaverðlaunin 2010

Grindvíkingar fóru á kostum í að skreyta bæinn í aðdraganda Sjóarans síkáta 2010. Bænum
var skipt upp í fjögur litahverfi og voru veitt verðlaun fyrir bestu skreytingarnar:
Best skreytta húsið: Árnastígur 2 í rauða hverfinu.
Best skreytta gatan: Leynisbrún í græna hverfinu.
Frumlegasta skreytingin: Vesturhóp 30 í
appelsínugula hverfinu.
Best skreytta fyrirtæki/stofnun:
Leikskólinn Laut í Bláa hverfinu..
Best skreytta fyrirtæki/stofnun:
Best skreytta hverfið árið 2010:
Leikskólinn Laut í Bláa hverfinu..
Bláa hverfið.

Best skreytta hverfið árið 2010:
Bláa hverfið.

Frumlegasta skreytingin:
Vesturhóp 30 í appelsínugula hverfinu.

Best skreytta húsið: Árnastígur 2 í rauða hverfinu.

Best skreytta gatan: Leynisbrún í græna hverfinu.

SJÓARINN SÍKÁTI
2011 Í GRINDAVÍK

sjoarinnsikati@grindavik.is
www.sjoarinnsikati.is

Aðal hátíðarsvæði Sjóarans síkáta er við Kvikuna,
auðlinda- og menningarhús Grindavíkur, við Hafnargötu
og Seljabót (þar sem merki Sjóarans síkáta eru á
kortinu). Hátíðarsvið Sjóarans síkáta er fyrir neðan
Kvikuna (við Seljabót) og er merkt vel á kortinu.

Upplýsingamiðstöð ferðamanna og fyrir Sjóarann síkáta
er í Kvikunni, sími 420 1190.
Nýtt og glæsilegt tjaldsvæði er við Austur veg,
sími 660 7323.
Handhæg símanúmer:
Neyðarnúmer 112
Björgunarsveitin Þorbjörn, sími 897 6212
Sundlaug, sími 426 7555.
Kvikan (upplýsingamiðstöð), sími 420 1190
Áhaldahús, sími 660 7302.

Umsjónaraðili er Grindavíkurbær í samvinnu við
Sjómanna- og vélstjórafélag Grindavíkur.
Framkvæmdastjórn:
Kristinn Reimarsson frístunda- og menningarfulltrúi,
sími 420 1120 • kreim@grindavik.is
Þorsteinn Gunnarsson upplýsinga- og þróunar fulltrúi,
sími 420 1122• thorsteinng@grindavik.is

MERKINGAR Á KORTI:

Aðal hátíðarsvæðið
við Hafnargötu og Seljabót
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Aðalbraut
- Víkurbraut 31

Fimmtudagur
• 11:30-13:30 Súpa og brauð í boði hússins milli 11:30 og 13:30
meðan birgðir endast. Allir velkomnir
• 13:00-17:00 Kolaportsstemming á planinu. Hinir og þessir að
selja gamalt og gott.
• 16:00-18:00 Svalahoppukastali í boði Vífilfells
• 16:00-18:00 Hoppukastali fyrir yngstu börnin í boði Góu. Gefins
nammi og gos á meðan birgðir endast.
• 15:30 Kappát, kókósbolla og kók
• 14:00-16:00 Skiptimyndamarkaður fótboltamynda
5 kr. afsláttur af bensíni og olíu.
Öllum hamborgaratilboðum fylgir 7-9-13 skafmiði Happaþrennunnar
meðan birgðir endast (100 stk)
10% afsl. af grindvískri prjónavöru, húfur vettlingar, sjöl, sokkar ofl.
Föstudagur
Gluggalistaverk eftir leikskólabörnin á Krók
Terta Sjóarans síkáta. Panta þarf með eins dags fyrirvara. Nánari
upplýsingar í síma 426-7222.
5 kr. afsláttur af bensíni og olíu.
Hádegismatur: Purusteik með öllu tilheyrandi.
Öllum hamborgaratilboðum fylgir 7-9-13 skafmiði Happaþrennunnar
meðan birgðir endast (100 stk)
Nætursala opið í lúgu alla nóttina.
Laugardagur
Gluggalistaverk eftir leikskólabörnin á Krók
Terta Sjóarans síkáta. Panta þarf með eins dags fyrirvara. Nánari
upplýsingar í síma 426-7222.
5 kr. afsláttur af bensíni og olíu.
Öllum hamborgaratilboðum fylgir 7-9-13 skafmiði Happaþrennunnar
meðan birgðir endast (100 stk).
Nætursala opið í lúgu alla nóttina.
Sunnudagur
Gluggalistaverk eftir leikskólabörnin á Krók
Terta Sjóarans síkáta. Panta þarf með eins dags fyrirvara. Nánari
upplýsingar í síma 426-7222.
Öllum hamborgaratilboðum fylgir 7-9-13 skafmiði Happaþrennunnar
meðan birgðir endast (100 stk).
5 kr. afsláttur af bensíni og olíu. Opið til 23:30.

Bláa lónið Svartsengi

Skráðu þig í Vinaklúbb Bláa
Lónsins, fáðu 2 fyrir 1 í Bláa
Lónið og njóttu betri kjara af
fjölbreyttri þjónustu.
Sjá: www.bluelagoon.is/vinaklubbur.

Blómakot við Mánagötu

Blómakot

Föstudagur
• Opið frá kl. 15 - 18. 20% afsláttur á grindvísku handverki. Tilboð á
hátíðarblómvöndum.
Laugardagur
• Opið 13-17. 20% afsláttur á grindvísku handverki.
Tilboð á hátíðarblómvöndum
Sölusýning á íslenskri hönnunarvöru frá Arfleifð.
Fatnaður og fylgihlutir.
Sýningardömur á svæðinu kl.15
Sunnudagur.
• Opið 13-17. 20% afsláttur á grindvísku handverki. Tilboð á
hátíðarblómvöndum
Tröppusöngur hjá kirkjukórnum eftir Sjómannadagsmessu.
Sölusýning á íslenskri hönnunarvöru fá Arfleifð. Fatnaður og
fylgihlutir. Sýningardömur á svæðinu kl. 15.

BRYGGJAN

KaFFIHÚSIÐ BRYGGJAN miðgarði 2

Miðvikudagur
• 17:00 Frá veiðum til
markaðar. Ljósmyndasýning Kristins
Benediktssonar. Kútmagar, hrossakjöt, skata og sigin fiskur.
Grindavíkurmynd frá Ólafi Rúnari Þorvarðarsyni sýnd alla hátíðina.
• 17:00 Kútmagar, hrossakjöt, skata og sigin fiskur.
• 21:00 Stigamenn með tónleika.
Föstudagur
• 22:00 Presleysýning með hljómsveit Guðmundar Ingólfssonar.
Laugardagur
• 20:30 Krónika, sagnakvöld í anda Bryggjumanna. Á meðal sagnamanna er Hinrik Bergsson.
• 22:00 Presleysýning með hljómsveit Guðmundar Ingólfssonar.
Sunnudagur
• 15:00 Kristinn Árnason, einn fremsti klassíski gítarleikari landsins,
með tónleika.

CafÉ Kvikan Hafnargötu 12a

Höfum opnað glæsilegt kaffihús í
Kvikunni með fjölbreyttu úrvali, í
hjarta Sjóarans síkáta.
Opið til miðnættis föstudag,
laugardag og sunnudag.
Útvarpsstöðin Bylgjan verður á
staðnum með beinar útsendingar alla helgina frá Sjóaranum síkáta í
Kvikunni.
Tvær einstakar sýningar í Kvikunni: Jarðorka og Saltfisksetrið.
Sýningarnar eru opnar frá 10-17.

SJÓARINN SÍKÁTI
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Sjóarastemmning á ganginum fimmtudag,
föstudag og laugardag. 60% afsláttur á gangi.
Fimmtudag (uppstigningardag) opið kl. 13-18.
Laugardag opið frá kl. 13-20. Léttar veitingar.

Pylsubrauð í litum hverfanna.
Mikið úrval af kökum með kaffinu.
Nýjung: SJÓMANNATERTAN Desert terta með ananas, kókos,
súkkulaði og Bayleys. Algjört sælgæti.
Verð aðeins kr. 1995
(sama ár og Hérastubbur bakari
opnaði).

Salthúsið - Stamphólsvegi 2

Kanturinn - Austurlenskur
veitingastaður
og bar - Hafnargötu 6

KANTURINN

Eldhúsið er opið 12:00-21:00 alla
helgina. Ljúffengir austurlenskir
réttir, djúsí hamborgarar og ekta
hnausþykkar belgískar vöfflur, þú
rennir bara á lyktina!
Miðvikudagur
• 23:00. Snillingurinn Grétar Matt einnig þekktur sem Greddi Rokk,
heldur uppi trúbadora stemmningu.
Fimmtudagur
• 22:00. Hljómsveitin Valdimar stígur á stokk og heldur uppi
brjáluðu stuði fram á nótt.
Föstudagur
• 00.00. Hinn eini og sanni Blaz Roca (Erpur) ásamt Joey D.
Laugardagur
• 17:00 KERLINGAHLAUP! Magnús Ver mætir og dæmir. Keppt
verður í kerlingahlaupi, þ.e.a.s menn skrá sig til leiks og bera konu
sína á bakinu í gegnum þrautabraut. Sigurvegarinn vinnur sér inn
þyngd konunnar sinnar í öli frá Vífilfell.
• 00:00. Ein flottasta ballhljómsveit landsins, Sixties. Aðgangseyrir.
Sunnudagur
• 16.00. Keppt í ekta íslenskum sjómanni á tunnu fyrir utan
Kantinn í 3 aldurflokkum: 15 til 17 ára, 18 til 20 og 21 árs og eldri.
Glæsilegir vinningar ásamt hamborgaraveislu fyrir 10 manns.

Kvikan, auðlinda- og menningarhús Hafnargötu 12a
Tvær einstakar sýningar: Jarðorka
og Saltfisksetrið. Opið á sýningarnar
frá kl. 10-17 alla dagana.
Cafe Kvikan með fjölbreyttu úrval, í
hjarta Sjóarans síkáta.
Opið til miðnættis föstudag, laugardag og sunnudag.
Útvarpsstöðin Bylgjan verður á staðnum með beinar útsendingar
alla helgina frá Sjóaranum síkáta.

Mamma mía - Hafnargötu 7a
Opið frá kl. 11:00 til 22:00 alla Sjómannadagshelgina! Hlaðborð fyrir alla
fjölskylduna í veitingasalnum. Í hliðarsal
verður létt kráarstemmning þar sem
drykkir og pizzusneiðar verða seldar
gestum og gangandi.

Northern Light Inn - Svartsengi

Northern
Light Inn

Föstudagur
• Matseðill hússins.
Eldhúsið opið milli 17:30-20:30.
Borðapantanir í síma 426-8650.
Laugardagur
• Matseðill hússins.
Eldhúsið opið milli 17:30-20:30.
Borðapantanir í síma 426-8650.
Sunnudagur
• Glæsilegt sjávarréttahlaðborð að hætti Bigga Jen & Bjarna Óla frá
kl.17:00-20:00. Borðapantanir í síma 426-8650.

Miðvikudagur
• 21:00. Tónleikar með hljómsveitinni Thin
Jim en hana skipa: Jökull Jörgensen, Margrét
Eir og Birgir Ólafsson, með þeim spila Gísli
Magnason á píanó, Andrés Þór gítarleikari og
Scott Mclemore á trommur. Sérstakur gestur
verður Kristófer Jensson söngvari.
Fimmtudagur
• 21:00. The Backstabbing Beatles (Dagbjartssynir og frændur) flytja
Bítlalög af mikilli innlifun. Miðaverð 1.000 kr.
Föstudagur
• 00:00. Dansleikur með grindavísku hljómsveitinni Geimfararnir.
Miðaverð 1.500 kr.
Laugardagur
•
Miðaverð er 1.500. kr.
• 00:30-05:00. Dansleikur með hinum einu og sönnu Dalton
bræðrum. Miðaverð 2.500 kr.
Föstudag, laugardag og sunnudag er brunch á Salthúsinu frá kl.
10:00-14:00.
Sjómannadagsmatseðill í gangi alla helgina.

Stakkavík - Bakkalág 15b

30. maí til 3. júní milli kl. 09:00 – 16:00:
• Upplifðu fisk og fiskvinnslu!
Sýnd verður heimildamynd um línuveiðar
á Þórkötlu GK 7. Gestir geta fylgst með
fiskverkun. Súpa og aðrar léttar veitingar til sölu í þægilegu umhverfi
íslenskrar útgerðar.
4. og 5. júní, milli kl. 11:00 – 16:00:
• Upplifðu fisk og fiskvinnslu! Sýnd verður heimildamynd um línuveiðar á Þórkötlu GK 7. Súpa og aðrar léttar veitingar til sölu í þægilegu umhverfi íslenskrar útgerðar.

Veitingastofan Vör Hafnargötu 9

VÖR

Veitingastofa
Tilboð alla Sjómannahelgina.
• Súpa, salatbar og heimabakað brauð: 1.000 kr.
• Djúpsteiktur fiskur, franskar, salat og sósa: 1.500 kr.
• Ostborgari, franskar og sósa: 1.000 kr.
Laugardagur
• Kl. 15-18. Kaffihlaðborð.
• Kl. 22:00-02:00. Gömlu dansarnir og sjómannalögin. Grétar Guðmundsson spilar og syngur.
Sunnudagur - Sjómannadagurinn
• Kl. 20:00-22:00 Þriggja rétta hlaðborð ásamt salatbar. Verð kr.
3.500 pr. mann. Árni Johnsen kynnir nýjan disk með 40 sjómannalögum sem er að koma út á tvöföldum geisladiski með mörgum
gömlu og góðu sjómannalögunum sem ekki eru lengur fáanleg.
Einnig eru nýrri lög m.a. Grindavíkurgull, söngur um sjávarplássið
Grindavík við lagið Undir bláhimni. Hljómsveitin sem leikur með
Árna á diskinum er Hrafnar. ( Gömlu Paparnir). Kjartan Valdimarsson píanóleikari, og söngvararnir Kristján Jóhannsson, Raggi Bjarna
ásamt fleirum.

Verslunin Aþena - Hafnargötu 7b

Verslunin
Aþena

Opnunartími:
• Fimmtudagur, opið frá 14 - 20.
• Föstudagur, opið frá 10 - 17.
• Laugardagur, opið frá 14 - 17.
• Sunnudagur, opið frá 14 - 17.
Tilboð alla dagana:
• Plötulopi 350 kr. pr/100 gr.
• Léttlopi 225 kr.
• 25% afsláttur af Smart og Lanett á meðan birgðir endast.

Ná úran og þjóðtrúin Ratleikur Grindavíkur 2011
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Ratleikurinn er auðveldur og skemmtilegur útivistarleikur, sem stendur frá
upphafi Sjóarans síkáta fram að Jónsmessu. Leitað er að spjöldum á stöðum
sem merktir eru á ratleikskortið. Staðirnir
eru við fjallið Þorbjörn og Skipsstíg,
gömlu þjóðleiðina milli Innri-Njarðvíkur
og Grindavíkur. Skipsstígur er stikaður
með númeruðum stikum (Sks).
Ratleikurinn vísar á nokkra staði þar sem
náttúran og þjóðtrúin eru samtvinnuð.
Fróðleikurinn byggir á bókinni Íslensk Flóra
frá 1983 eftir Ágúst H. Bjarnason og námsbókinni Lífríkið á landi og munnmælum fólks
í Grindavík.

Höfundur ratleiks er Sigrún Jónsd. Franklín.
Bókstafi og tölustafi á hverjum stað þarf
að færa inn á lausnarblaðið og skila því í
Kvikuna, auðlinda- og menningarhús
Grindavíkur eigi síðar en 24. júní. Dregið
verður úr réttum lausnum og það tilkynnt í
Jónsmessugöngunni á Þorbirni 25. júní.
Veglegir vinningar í boði.
1. Fjölskylduárskort í Bláa lónið.
2. Fjölskylduárskort í Bláa lónið.
3. Gjafakort í Nettó að upphæð 25.000 kr.

Vinsamlegast látið vita ef spjöld finnast ekki
eða hafa verið færð úr stað í Kvikuna sími
420 1190.

Söguratleikur

1.

Við selsminjarnar í hraunjaðrinum

3.

Við stíginn og ryðguðu herminjarnar (tunnur)

2.

4.

Fyrir neðan fuglabjargið þar sem fýllinn verpir

Í hraunkantinum norðan við Lágafell

7.

Við hellisskútann, Skst 52

8.

9.

Tölustafur

Fyrir neðan klettana norðan í Þorbirni

5.

6.

Bókstafur

Við Dýrfinnuhelli, Skst 48

Við sigdældina (stórt jarðfall), Skst 64

Við breikkun Skipsstígs, Skst 79

Með því að raða saman bókstöfunum sem eru á hverri hinna 9 stöðva á réttan hátt kemur út nafn á fallegum stað.
Nafn
Sími

SJÓARINN SÍKÁTI
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1. Hrossagaukurinn er spáfugl. Horfur á
komandi veðri fer eftir því úr hvaða átt fyrsta
hnegg vorsins heyrist. Í gamalli þulu segir: Í
suðri sælu-, í vestri vesældar-, í austri auðs-,
norðri nísku-, uppi unaðs- og niðri nágaukur.
2. Hrafninn heldur sig í Þorbirni. Hann er
glysgjarn og skreytir stundum laup sinn með
ótrúlegustum hlutum. Sögur eru til um að að
hann launi fyrir matargreiða og bjargi frá
háska.

3. Svartsniglar sem eru óvenju stórir sniglar
sjást helst í og við Grindavík. Sú þjóðtrú
fylgir að ef maður nái að snerta horn
snigilsins þá sé hægt að óska sér.

4. Fýll verpir í Þorbirni. Sagt er að fýll geti
orðið allt að 50 ára og kjötið af honum eldist
ekki.
5. Brönugrös eru vænleg til ásta. Ef rót af
brönugrasi er laumað undir koddann þá á
viðkomandi umsvifalaust að fara að líta þig
hýru auga.

6. Dýrfinnuhellir þar sem Dýrfinna faldi sig

með börn sín af ótta við að „Tyrkir“ kæmu
og rændu þeim. Í Tyrkjaráninu 1627 voru
fimmtán Grindvíkingar fluttir í ánauð til
Algeirsborgar í Afríku.

7. Í þjóðsögunni Kerling vill hafa nokkuð fyrir
snúð sinn segir af karli og kerlingu sem ætluðu
að færa Maríu mey grautarafganga en féllu úr
stiga á leið til himna. Hvítu skófirnar á steinunum séu heilaslettur þeirra og þær gulu
grautarsletturnar.

8. Blómgist beitilyng mjög í toppinn verður

vetur harður, en séu greinaendar blómlausir
þarf ekki að kvíða vetri. Te af beitilyngi er
sagt gott við nýrna- og blöðrusteinum.

9. Einir var notaður fyrrum til að skreyta

jólatré sbr. vísuna „Göngum við í kringum
einiberjarunn“... Einiber þóttu góð við
ýmsum kvillum auk þess sem þau þykja ágætt
krydd.

i|" áàç"}âÅ f}™tÜtÇÇ á•~öàt
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Þróttur ehf.
Grindavík
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Ein besta leiðin til að spara er með reglubundnum sparnaði.
Þú setur þér skýr markmið og ákveður hve háa upphæð þú

JÓNSSON & LE’MACKS

•

jl.is

•

SÍA

NBIHF.(LANDSBANKINN),KT.471008-0280

vilt spara mánaðarlega. Byrjaðu að spara strax í dag.

Gestasöngvari: Ragnar Bjarnason
Miðaverð:
2.500 kr. í forsölu.
3.000 kr. við innganginn.

Forsala miða fer fram í Kvikunni
á opnunartíma hússins
milli kl. 10:00 – 17:00
alla daga vikunnar.
Pöntunarsími 420 1190 eða
á kvikan@grindavik.is

Tónleikar íþróttahúsinu í Grindavík
sunnudaginn 5. júní kl. 20:30
Húsið opnar kl. 20:00.
Þann 28.desember síðastliðinn hefði söngkonan Ellý Vilhjálms orðið 75 ára.
Af því tilefni hefur söngkonan Guðrún Gunnarsdóttir heiðrað minningu Ellýjar með
einstökum tónleikum, bæði í Salnum í Kópavogi og í Hofi, Akureyri.
Það gefst því einstakt tækifæri í Grindavík á Sjómannadeginum 5. júní
að heyra lögin hennar Ellýjar flutt af Guðrúnu Gunnars, Agnari Má Magnússyni,
Sigurði Flosasyni,Birgi Bragasyni og Hannesi Friðbjarnarsyni.
Sérstakur gestur á tónleikunum er heiðursmaðurinn Ragnar Bjarnason.

