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Framkvæmdaáætlun jafnréttismála í Grindavík til ársins 2017
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Þann 13. maí 2014 samþykkti bæjarstjórn
nýja jafnréttisstefnu Grindavíkurbæjar.
Með henni fylgir framkvæmdaáætlun til
ársins 2017. Afar mikilvægt er að
áætluninni sé fylgt eftir og stjórnendum
bæjarins veitt aðhald í þeim efnum. Nú
þegar er unnið að nokkrum verkefnum og
öðrum lokið.
Í mars 2014 var viðbragðsáætlun gegn einelti
og annarri áreitni samþykkt og birt á innri vef
starfsmanna bæjarins. Nú er í vinnslu könnun
á launum starfsmanna í sambærilegum störfum
til að greina kynbundinn launamun, sem skal
gera í tengslum við gerð ársreiknings Grindavíkurbæjar.
Jafnframt skal tvisvar á ári fjalla um jafnréttismál í Járngerði til að auka umræðu og þekkingu
um jafnréttismál meðal íbúa í Grindavík.
Ritstjórn Járngerðar hvetur áhugasama íbúa
því að hafa samband við sig með tillögur að
greinum eða umfjöllunarefni um jafnréttismál,
með því að senda ábendingar/hugmyndir á
netfangið heimasidan@grindavik.is.
Framkvæmdaáætlun Grindavíkurbæjar er lif-

Markmið

andi og eru starfsmenn og aðrir íbúar í Grindavík hvattir til að halda henni á lofti og veita

Aðgerð

Ábyrgð

stjórnendum aðhald við að koma verkefnum í
framkvæmd.

Tímarammi

Að konur og karlar njóti að öllu Framkvæmd verður könnun á launum Bæjarstjóri og launafulltrúi.
leyti sambærilegra kjara og starfs- starfsmanna í sambærilegum störfum til
að greina hvort um kynbundinn launamun
aðstæðna.
er að ræða. Leiðrétta skal laun ef fram
kemur mismunur sem ekki verður skýrður
með öðru en kynferði.

Í tengslum við gerð ársreiknings annað hvert ár. Fyrst
vegna ársins 2013.

Einelti, kynbundin og kynferðisleg Fræða skal starfsfólk um viðbragðsáætlun Bæjarstjóri.
áreitni er ekki liðin hjá Grinda- gegn einelti og annarri áreitni
Áætlunin skal liggja fyrir á innri vef bæjvíkurbæ.
arsins þar sem fram kemur hvaða ráða
starfsfólk getur gripið til og hvert má leita.

Annað hvert ár, í fyrsta skiptið
2014.

Jafna skal hlutfall kynja í stjórn- Ef stjórnunarstarf losnar skal gæta að Sviðsstjórar.
jafnri stöðu kynja við ráðningu.
endastörfum.

Að hlutfall kynjanna sé sem jafnast
og ekki minna en 40% þegar um
fleiri en þrjá fulltrúa er að ræða í
nefnd.
Að auka jafnréttisvitund íbúa.

Í aðdraganda kosninga verði stjórn- Bæjarstjóri.
málaflokkum send bréf til áminningar um
jafnréttissjónarmið við röðun í nefndir og
á lista.

Í fréttabréfinu Járngerði verði í a.m.k. Ritstjóri Járngerðar.
tveimur tölublöðum árlega fjallað um jafnréttismál.

Þegar stjórnunarstarf losnar.

Þegar hún hefur hlotið formlega afgreiðslu.
Eigi síðar en 25. maí 2014.

Í 3. tbl. Járngerðar 2014.

Að auka jafnréttisvitund starfsfólks Halda námskeið fyrir starfsfólk og kjörna Bæjarstjóri.
fulltrúa um jafnréttismál, þar sem meðal
og kjörinna fulltrúa.
annars verði fjallað um staðalímyndir og
hefðbundin hlutverk kynjanna.

Eigi síðar en 1. apríl 2015.

Að vinna að afnámi neikvæðra Halda námskeið fyrir starfsfólk og kjörna Bæjarstjóri.
fulltrúa um jafnréttismál, með áherslu á
staðalímynda.
afnám staðalímynda og hefðbundinna
hlutverka kynjanna.

Fyrir árslok 2016.

Að efla fræðslu um jafnréttismál á Innleiða kynjafræðslu á öllum skóla- Skólastjórar.
stigum.
öllum skólastigum.

Skólaárið 2015 - 2016.

Nám, listir og menning
JÁRNGERÐUR
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- Listaskóli í Grindavík?

N

ú er Menningarvika í Grindavík að
hefjast. Menningarvikan hefur svo
sannarlega slegið gegn og verður veglegri
með hverju árinu. Á síðasta ári setti 40 ára
kaupstaðarafmæli bæjarins mikinn svip á
vikuna og í ár verður dagskráin með alþjóðlegum blæ. Grindvíkingar af erlendum uppruna taka meiri þátt en áður, og vinir okkar
frá Piteå í Svíþjóð mæta með vaska sveit.
Í nýlegri könnun Capacent á ánægju með
þjónustu sveitarfélaga kemur í ljós að Grindvíkingar eru sérstaklega ánægðir með menningarlíf í bænum. Eflaust hefur Menningarvikan og afmælishátíðin haft mikil áhrif á þá
niðurstöðu.
Listin og menningin sprettur af frumkvæði
og sköpunarkrafti einstaklinga. Hið opinbera
hefur ekki frumkvæði að listsköpun, kannski
sem betur fer. Hinsvegar getur hið opinbera,
ríki og sveitarfélög, stutt við frumkvæði einstaklinga þannig að úr verði list og menning.
Grindavíkurbær styður við listsköpun í
bænum með því að reka tónlistarskóla,
bókasafn, auðlinda- og menningarhúsið
Kvikuna og styðja við menningarstarfsemi
með styrkjum. Framlög bæjarins til
menningarmála eru um 65
milljónir kr. árlega. Rekstur
bókasafns og Kvikunnar eru um
2/3 hlutar þess fjármagns. Um
þriðjungur fer til hátíðahalda og í
styrki til menningarmála. Framlög
til reksturs tónlistarskóla eru um
60 milljónir kr. árlega. Samtals eru
framlög til menningarmála því
um 125 milljónir kr. á ári.
Í nýlegu blaðaviðtali við Berg Þór
Ingólfsson leikara og leikstjóra
lýsti hann viðhorfum samfélagsins í Grindavík til ,,ónytjungahopps“, öðru nafni list-

Frá listasmiðju í Menningarviku í fyrra fyrir 5 ára og eldri sem tókst virkilega vel.
Ný listasmiðja verður í Menningarvikunni í ár, laugardaginn 21. mars.

sköpunar. Jafnframt lýsti hann því hvernig
listin hjálpaði honum að hjálpa öðrum að
öðlast meiri skilning á sjálfum sér og í
framhaldinu betra líf. Ég hef heyrt Guðberg
Bergsson lýsa svipaðri upplifun. Grindavík
sem sveitarfélag styður ekkert sérstaklega við
leiklist, ritun, kvikmyndun eða danslistir.
Samt sem áður eigum við leikara og rithöfunda í fremstu röð. Auk Bergs hafa Víðir
Guðmundsson og Benedikt Gröndal haslað sér völl í leikhúsi, m.a.
með GRAL.
Að mínu mati getur Grindavíkurbær gert meira af því að styðja
við listsköpun og menningu, ekki
síst í gegnum nám. Á Íslandi
hefur skapast hefð fyrir því að
sveitarfélög reki tónlistarskóla og
hafa þau sinnt því hlutverki vel.
Ég vil hinsvegar velta því upp
hvort ekki sé ástæða til að opna
þá skilgreiningu. Hugsa um listaskóla, frekar en tónlistarskóla. Þar sem börn

og ungmenni geta numið tónlist, söng, leiklist, dans, textagerð, kvikmyndun og
hvaðeina sem vekur áhuga þeirra. Í slíkum
skóla gæti orðið mikil gerjun sem myndi efla
allar listgreinar og í framhaldinu menningarlíf í Grindavík. Svo ekki sé talað um forvarnargildi þess að bjóða upp á fleiri
listgreinar sem án efa nær til fleiri barna og
eykur líkur á því að flestir finni eitthvað við
sitt hæfi í Grindavík. Það er eflaust hægt að
forgangsraða betur og gera meira fyrir þær
125 milljónir kr. sem við leggjum árlega til
tónlistarnáms og menningarmála. Í nýrri
Aðalnámsskrá grunnskóla er meiri áhersla á
list- og verkgreinanám og hvatt til þess að
skólar skapi sér sérstöðu. Í Iðunni við
Ásabraut er mjög góð aðstaða til verknáms
og tónlistarnáms. Með því að byggja upp
listnámsskóla eða deild getur Grindavíkurbær skapað sér mikla sérstöðu hvað list og
verknám varðar.
Róbert Ragnarsson
bæjarstjóri

EINU SINNI VAR...

Gamla myndin að þessu sinni er af Víkurbraut 27. Húsið byggði Eiríkur Alexandersson árið 1957 og opnaði þar verslunina
Eikabúð. Árið 1972 keypti Bragi Guðráðsson verslunina og brey6i nafninu í
Bragakjör sem síðar varð svo Staðarkjör.
Árið 1989 flu6ist Staðarkjör að Víkurbraut
60 og síðan þá hefur ýmis verslun og
þjónustu verið í húsinu sem hefur tekið þó
nokkrum breytingum síðan þessi mynd var
tekin um miðjan 8. áratuginn.
Myndin er úr einkasafni a5omenda Braga
og er frumrit hennar varðvei6 hjá Minja- og
sögufélagi Grindavíkur.

JÁRNGERÐUR - Fréttir af bæjarmálefnum

1. tbl. 2015.

Margrét
Sighvatsdó6ir
Ritstjóri, ljósmyndir og umbrot: Þorsteinn Gunnarsson - Blaðamaður, myndir og forsíðumynd: Siggeir Ævarsson.
Prentun:
Stafræna
prentsmiðjan. Aðrar myndir: Guðfinna Magnúsdó-ir, Oddgeir Karlsson, Hanna Dís Gestsdó-ir og úr ýmsum á-um.
Járngerði er dreift í öll hús í Grindavík og víðar. Einnig aðgengileg á www.grindavik.is

3.000
íbúar
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Eftir öra fjölgun íbúa Grindavíkur
síðastliðin misseri varð útlit fyrir á haustdögum að 3.000 íbúa múrinn yrði fljótlega
rofinn. Nokkrir starfsmenn bæjarins vöktuðu mannfjöldatölur með vökulu auga
síðustu vikur og þann 8. janúar
síðastliðinn kom 3.000. Grindvíkingurinn
í heiminn. Þeir urðu reyndar tveir en
þessa nótt komu tvíburar í heiminn sem
deila því titlinum 3.000. Grindvíkingurinn.
Tvíburarnir voru teknir með keisara aðfaranótt 8. janúar kl. 02:20 og voru fyrstu börn
foreldra sinna. Talsverður stærðarmunur var á
þeim bræðrum. Annar þeirra var 2.896 grömm
við fæðingu en hinn 1.976 grömm.
Foreldrar tvíburanna eru þau Sigrún Ísdal
Guðmundsdóttir og Steinar Nói Kjartansson.
Þau voru sérstakir gestir á fundi bæjarstjórnar
þann 27. janúar síðastliðinn ásamt drengjunum
ungu þar sem bæjarstjórn afhenti þeim
viðurkenningar og gjafir til að fagna þessum
skemmtilega áfanga í sögu bæjarsins.
Móðir tvíburanna, Sigrún Ísdal, sagði við
Járngerði að allt gangi ljómandi vel. Þeir hafa
ekki fengið nöfn en stefnt að því að þeir verði
skírðir um páskana.
„Það var mjög gaman að koma á bæjarstjórnarfundinn og fá þessar góðu móttökur og

Frá vinstri: Róbert Ragnarsson bæjarstjóri, foreldrarnir Steinar Nói Kjartansson og Sigrún
Ísdal Guðmundsdóttir, og Kristín María Birgisdóttir forseti bæjarstjórnar. Fremst eru svo
tvíburarnir sem tóku þessu tilstandi öllu með stóískri ró.

gjafir. Við erum alsæl með þetta” sagði Sigrún
við Járngerði.
Grindavíkurbær færði tvíburunum að gjöf
silfurskírnarhólka sem búið er að grafa í
skjaldamerki bæjarins og textann „Grindavíkurbær - íbúi númer 3.000“ í fót hólkanna.
Með hólkunum fylgir gjafabréf fyrir frekari
áletrun þannig að hægt verður að bæta nöfnum
drengjanna við þegar fram líða stundir.
Þetta var þó ekki það eina því UMFG gaf

Íbúaþróun frá 1945-2015

þeim gjafabréf í Íþróttaskóla UMFG og þá
gáfu Nettó og Grindavíkurbær þeim sitthvort
gjafabréfið upp á 30.000 krónur sem eflaust
mun koma sér vel í bleyjuskiptum og
grautargjöfum. Þá gaf Einhamar Seafood 5
kíló af ferskum fiski.
Það hefur löngum verið sagt að Grindavík sé
íþrótta- og sjávarúvegsbær og verður ekki
annað sagt en að tvíburarnir hafi heldur betur
njótið góðs af því á bæjarstjórnarfundinum.

Undanfarin 60 ár hefur Grindvík ört vaxið og dafnað. Bærinn hefur breyst frá örlitlu sjávarþorpi
yfir í blómlegan og fjölsóttan bæ þar sem bæði gott og eftirsótt er að setjast að. Á meðan
margir litlir bæir á landsbyggðinni glíma við fólksfækkun frá ári til árs fjölgar Grindvíkingum
að meðaltali um 11,44% á hverjum fimm árum. Íbúafjöldi Grindavíkur hefur sannarlega
sprungið út á þessum 60 árum en íbúafjöldinn hér í bæ hefur rúmlega sexfaldast
á þessum tíma. Til samanburðar hefur íbúafjöldi alls landsins aðeins
tæplega þrefaldast. Þessi mikla fjölgun hér í Grindavík helst
í hendur við öflugt atvinnulíf í bænum og hátt
atvinnustig. Harðduglegir og útsjónarsamir
Grindvíkingar hafa hér byggt upp í sameiningu
öflugt bæjarfélag og njótum við í þessu samhengi
að sjálfsögðu nálægðar við gjöful sjávarmið,
vinsælasta ferðamannastað
landsins og höfuðborgina.

Rannsóknir á jarðhita í Eldvörpum

JÁRNGERÐUR

Eldvörp eru gígaröð í um 4 km fjarlægð
frá þéttbýlinu í Grindavík og 5 km suðvestur af orkuvinnslusvæðinu í Svartsengi. Gígaröðin kom upp snemma á 13.
öld og frá henni rann all nokkuð hraun
sem í daglegu tali er nefnt Eldvarpahraun. Svæðið er notað af ferðahópum
og útivistarfólki enda liggja um svæðið
fornir stígar sem og nýrri leiðir.
Í Eldvörpum er ein jarðhitahola sem boruð
var árið 1983 og er því vitað að undir Eldvarpasvæðinu er jarðhiti. HS Orka hf. hefur nú
áform um að bora allt að fimm rannsóknarholur á Eldvarpasvæðinu til þess að auka við
þekkingu á jarðhitasvæðinu, meta tengsl við
jarðhitakerfið í Svartsengi og skera úr um hæfi
svæðisins til virkjunar. Í framkvæmdinni felst
að byggja borplön sem mótuð verða að landi
og stutta vegslóða sem tengja núverandi veg
við borplönin. Borplönin verða hvert um sig
allt að 4.200 ferm. Borun hverrar holu tekur
um 6-8 vikur, háð dýpt holu og að borun
lokinni er hver hola afkastamæld og tekur sú
aðgerð um 6 vikur. Eftir borun og afkastamælingu stendur eftir borplan með lágmarksmannvirkjum á yfirborði. Í tillögu að
deiliskipulagi er lögð áhersla á að vandað sé til
verka og að hugað sé að frágangi að lokinni
framkvæmd.
Rannsóknarholurnar hafa farið í gegnum feril
mats á umhverfisáhrifum og gaf Skipulagsstofnun álit sitt þann 22. september 2014.
Samkvæmt áliti Skipulagsstofnunar eru helstu
neikvæðu umhverfisáhrif af borun rannsóknarholnanna sjónræns eðlis og vegna hávaða á
framkvæmdatíma sem kemur til með að hafa
neikvæð áhrif á upplifun ferðamanna og útivistarfólks. Þá verði áhrif á jarðmyndanir
neikvæð vegna rasks á hrauni og nálægð við
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Eldvörp. Mynd: Oddgeir Karlsson.

gígaröðina en svæðið er allt á náttúruminjaskrá
vegna sérstæðra jarðmyndana. Framkvæmdirnar eru í samræmi við auðlindastefnu Grindavíkurbæjar og rúmast innan hugmynda um
jarðvanginn á Reykjanesi. Dregið hefur verið
úr neikvæðum áhrifum framkvæmdanna með
því að hnika borholum til og falla frá áætlunum
um borplan á sérlega viðkvæmu svæði. Þannig
verður engum fornminjum raskað en svæðið
er ríkt af slíkum minjum sem aðallega eru stígar og vörður. Í tillögu að deiliskipulagi er lögð
áhersla á að dregið sé úr áhrifum borplana á
landslag og ásýnd með forskrift í framkvæmdaleyfi að frágangi og staðsetningu borplana í
landi þannig að sem minnst beri á mannvirkjunum.
Rannsóknarholurnar í Eldvörpum verða þeirr-

ar gerðar að þær geti nýst sem vinnsluholur ef
til virkjunar kemur síðar meir. Áætlanir um
virkjun eru hins vegar skammt á veg komnar
enda eru niðurstöður úr rannsóknarholum
forsenda ákvarðanatöku um virkjun. Rannsóknarholurnar eru í samræmi við aðalskipulag Grindavíkurbæjar 2010 -2030 og fyrir liggja
drög að deiliskipulagi.
Búið er að forkynna tillögu að deiliskipulagi
fyrir svæðið og á næstu misserum verður
auglýst eftir athugasemdum þar sem athugasemdafrestur við tillöguna verður 6 vikur. Eftir
að deiliskipulagið er staðfest verður gefið út
leyfi fyrir framkvæmdinni
Ármann Halldórsson
Sviðsstjóri skipulags- og umhverfissviðs

Nýr 10 km hjólreiða- og göngustígur

Grindavíkurbær í samstarfi við Vegagerðina, Bláa Lónið og HS Orku vinnur nú
að gerð hjóla- og göngustígs meðfram
Grindavíkurvegi. Verkefnið í heild er um
10 km.
Áður hefur verið lagður Stígur frá Grindavíkurbæ að Selskóg og þaðan í Bláa Lónið.
Áfanginn, sem unnin er að á árunum 20142015, liggur frá læknalindinni í Bláa lóninu,
meðfram Grindavíkurbraut, frá tanki um gamlan slóða í norður, niður að afleggjara inn í Bláa
Lónið og meðfram Grindavíkurvegi upp á
bílastæði á gíghæð. Steypt var göngubrú yfir
hitaveitulögnina við afleggjara í orkuverið.
Áfanginn er 2741 metrar er að lengd. Burðarlag var unnið af GG Sig ehf. og hannað af
Tækniþjónustu SÁ. Unnið verður að malbikun
og merkingum á árinu 2015 og er áætlað að
þessi áfangi verði vígður um mitt sumar 2015.

Íþró/astefna Grindavíkur
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1. Barna- og unglingastarf

Staðan:
• Að mörgu leyti er vel staðið að barnaog unglingastarfi.
• Lítið samstarf íþróttafélaga, deilda,
frístundastarfs og skóla.
• Samræming á æfingatöflum hefur
gengið hægt.
• Góð almenn þátttaka upp að 16 ára
aldri.
• Iðkendum 16-19 hefur fækkað mjög.
• Ódýrt að stunda íþróttir miðað við
önnur bæjarfélög.
• Félagslegur styrkleiki UMFG er mikill.

Áherslur:
Öll börn og unglingar hafi jafnan aðgang og möguleika til íþróttaiðkunar án
tillits til efnahags og/eða hvort æft sé
með keppni í huga.

Samþætting og samvinna verði aukin í
nærumhverfi til þess að skapa samfellu
í skóla-, frístunda- og íþróttastarfi.

Markvisst samstarf allra félaga og
deilda þar sem þarfir barna og unglinga
er í forgrunni sem er forsenda þess að
efla félagslegan styrkleika.

Aðgerðir:
- Íþróttafélög, frístundaaðilar og skólar
vinni markvisst í því að samræma
stunda- og æfingatöflur fyrir nemendur
til þess að forðast árekstra og hafa
samfelldan skóladag eins og kostur er.
- Æfingar barna verði eins og kostur er í
beinu framhaldi af skólastarfi og að
staðaldri einungis á virkum dögum og
mótahald um helgar. Ef ekki eru mót í
gangi þá geti íþróttamannvirki verið opin
fyrir almenning og fjölskyldur.
- Grunnskólanemendur fái markvissa
kynningu á mismunandi íþróttagreinum
og gefist kostur á að prófa þær
tímabundið án endurgjalds.
- Grindavíkurbær og íþróttafélögin stuðli
að því í sameiningu að skapa umgjörð
og aðstöðu fyrir hreyfingu foreldra á
sama tíma og æfingar eru fyrir börn
þeirra, eða stuðli að því að bjóða upp á
sérstaka fjölskyldutíma.
- Auka ábyrgð og skilning foreldra á
mikilvægi starfsins til að minnka brottfall
á unglingastiginu.
- Íþróttafélög og deildir skulu leitast eftir
því að ráða menntaða þjálfara til starfa
og sjá um endurmenntun þeirra jafnt í
kvenna- og karlaflokkum.
- Fara í markvissa áætlun og aðgerðir til
að minnka brottfall unglinga 16-19 ára.
- Grindavíkurbær styðji við bakið á
barna- og unglingastarfi þar sem við á
með fjárframlagi sem fer til niðurgreiðslu æfingagjalda og til að efla
faglegt innra starf til að halda utan um
þau verkefni sem snúa að faglegu

aðstöðu í íþróttamannvirkjum.

3. Faglegt innra starf
félaganna

íþróttastarfi barna- og ungmenna.
- UMFG ráði íþróttafulltrúa í hlutastarf,
með stuðningi bæjarins, til að halda
utan um þau verkefni sem snúa að faglegu íþróttastarfi barna- og ungmenna.

2. Afreksstarf

Staðan:
• Öflug umgjörð og góður stuðningur við
afreksstarf.
• Öflugir meistaraflokkar í körfubolta og
fótbolta, karla og kvenna.
• Uppgangur í afreksstarfi í júdó, hestaíþróttum og golfi.
• Góð aðstaða en brýn þörf fyrir bættri
aðstöðu fyrir minni deildir.

Áherslur:
Grindavík eigi hverju sinni afreksmenn
og afrekskonur í íþróttum er skipi sér á
bekk með þeim fremstu á landinu. Í því
felst að efla hæfni þeirra sem að afreksíþróttastarfinu og afreksíþróttamanninum koma og vinna.
Vinna skal að langtímamarkmiðum með
því að setja sér markvissar áætlanir um
frammistöðu á helstu mótum og auka
menntun þjálfara.
Bjóða upp á fyrsta flokks aðstöðu með
uppbyggingu íþróttamannvirkja sem fullnægja kröfum um æfinga- og keppnisaðstöðu fyrir íþróttagreinar sem
stundaðar eru í Grindavík.
Öflugt samstarf þeirra félaga og deilda
sem eru í afreksíþróttum.

Aðgerðir:
- Að hafa fagteymi á sviði þjálffræði, sálfræði og íþróttameiðsla sem nýtist öllum
greinum sem eru í afreksíþróttum.
- Afreksíþróttafólk hafi aðgang að sérfræðingum til að mæla líkamlega þætti
þeirra og veita ráðgjöf um hvað megi
betur fara.
- Að Grindavíkurbær styrki afreksfólk og
íþróttaafrek úr afrekssjóði bæjarins í
samræmi við reglugerð.
- Grindavíkurbær skal leitast við að gera
samninga við íþróttafélög í bænum um
stuðning bæjarins við afreksstarf og
skyldur íþróttafélaganna.
- Grindavíkurbær og viðkomandi
félög/deildir tryggi afreksíþróttafólki

Staðan:
• Öflugt foreldrastarf í flestum félögum
og deildum.
• Öflugir sjálfboðaliðar eru kjarninn í
starfsemi íþróttafélaganna en það vantar sjálfboðaliða í afreksstarfið.
• Fáir starfsmenn sem geta sinnt innra
starfi félaga og deilda.
• Samstarf á milli deilda betra með
árunum.
• Erfiður rekstur án fjárhagslegs stuðnings.
• Félagslegur styrkleiki UMFG gerir það
að verkum að starfið er öflugt.
Áherslur:
Að öll starfsemi, rekstur og umgjörð
félaga og deilda verði með faglegum
hætti og tryggi iðkendum bestu
mögulega aðstöðu til íþróttaiðkunar og
uppbyggingar félagslegra þátta.
Tryggja þarf fjölbreytni í starfinu til þess
að gera iðkendum kleift að stunda
íþróttir á sínum forsendum.
Efla þarf samstarf á öllum sviðum og
tryggja uppbyggileg samskipti með
markvissum forvarnaraðgerðum.
Félög og deildir verði fyrirmyndarfélög
ÍSÍ.
Tryggja þarf reglubundna uppfærslu á
íþróttanámskrám.
Tryggja þarf áframhaldandi félagslegan
styrkleika í starfi UMFG.
Aðgerðir:
- Skipulag, stefna og innra starf
íþróttafélaga og deilda verði endurskoðað reglulega og fagmennska í öllu
starfi þeirra sett fram á einfaldan og
skýran hátt.
- Rekstur verði jákvæður og öll bókhalds- og fjármálaleg umsýsla á
faglegum grunni.
- Gæðamat verði aukið samfara
auknum faglegum kröfum.
- Reglulega verði könnuð ánægja iðkenda/foreldra með starf félaga/deilda.
- Íþróttahreyfingin og Grindavíkurbær
standi fyrir ýmsum námskeiðum fyrir
starfsfólk, stjórnarfólk og sjálfboðaliða.
- Starf sjálfboðaliða verði endurskoðað
og eflt og taki mið af nútíma þörfum.

4. Samskipti bæjaryfirvalda
og íþróttafélaganna

Staðan:
• Grindavíkurbær hefur styrkt íþróttahreyfinguna með samningum um barnaog unglingastyrki, afreksstyrki, styrki til
stækkunar golfvallar, byggingar reiðhallar og með uppbyggingu íþróttamannvirkja.
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• Íþróttahreyfingin hefur fengið aðgang
að íþróttamannvirkjum án endurgjalds.
• Samstarfið hefur verið með ágætum
og gert það að verkum að Grindavík er
þekktur íþróttabær á landsvísu.
Áherslur:
Bæta markvisst faglegt samstarf og
samskipti Grindavíkurbæjar og
íþróttafélaganna á öllum sviðum til að
efla þátttöku almennings, forvarnir og
afreksstarf.

Aðgerðir:
- Uppbygging og bakgrunnur samninga
sé gegnsær og auðskilinn.
- Samningar íþróttafélaganna séu
reglulega metnir með það fyrir augum
að greina breytingar á starfsumhverfi
þeirra á hverjum tíma.
- Samningarnir verði samræmdir, að
gerður verði t.d. einn heildarsamningur
við hvert félag fyrir sig.
- Fjármagn verði skilyrt í rekstur
íþróttafélaganna og öflugt utanumhald
um bókhald allra deilda þeirra.
- Gerð verði úttekt á hagrænum áhrifum
íþróttastarfs fyrir bæjarfélagið.
- Gerð verði úttekt á rekstri íþróttafélaganna.
- Haldinn verði árlegur stöðufundur
Grindavíkurbæjar og íþróttahreyfingarinnar um framvindu stefnu í íþróttamálum og önnur hagsmunamál.

5. Almenningsíþróttir

Staðan:
• Þeir sem ekki eru í afreksíþróttum
hafa fáa möguleika til að blómstra innan
íþróttafélaganna.
• Reynt hefur verið að undirbúa stofnun
almenningsíþróttadeildar án árangurs.
• Þátttökustefna hefur markvisst verið
byggð upp meðal barna og unglinga en
er ekki fylgt eftir þegar grunnskóla lýkur.
• Aðstaða til almenningsíþrótta er fyrst
og fremst í sundlaugum, göngustígum,
golfvelli og líkamsræktarstöð.

Áherslur:
Íþróttafélögin sinni breiðari hópi iðkenda, bæði út frá aldri og getu.
Auka aðkomu almennings að
íþróttafélögum til að félagsauðurinn nái
að vaxa og dafna.
Bætt aðgengi almennings að íþróttamannvirkjum.

Aðgerðir:
- Stofnuð verði almenningsíþróttadeild
innan UMFG.
- Úttekt verði gerð á aðstöðumálum fyrir
almenningsíþróttir og úrbætur gerðar í
kjölfarið.
- Grindavíkurbær vinni áfram markvisst
að skipulagi og uppbyggingu hjólreiða-

og göngustíga með áherslu á tengingu
við golfvöllinn.
- Grindavíkurbær vinni markvisst í uppbyggingu á reiðvegum.
- Lokið verði við gerð Heilsustígs þar
sem verði að finna tæki og búnað til að
gera almenningi kleift að stunda líkamsrækt utandyra, allt árið um kring.
- Bætt verði aðstaða fyrir jaðaríþróttir.
- Grindavíkurbær geri mögulegt að hafa
íþróttamannvirkin meira opin fyrir almenning.

6. Jafnrétti og siðamál

Staðan:
• Engin jafnréttisáætlun er til hjá íþróttahreyfingunni, nema hjá knattspyrnudeild.
• UMFG hefur forvarnar-, siða- og
eineltisáætlanir. Önnur félög hafa engar
slíkar áætlanir.
• Hjá UMFG starfar forvarnarnefnd.
• Engin formleg áætlun eða úrræði hvað
varðar ofbeldi.
• Engin móttökuáætlun er til fyrir nýja
bæjarbúa af ýmsum þjóðernum.
Áherslur:
Skerpa á ábyrgð þeirra sem veita
börnum og almenningi þjónustu utan
skólatíma.
Tryggja jafnrétti og gagnkvæma
virðingu allra sem að íþróttastarfi koma
og sérstakt tillit verði tekið til minnihlutahópa.

Aðgerðir:
- Forvarnar-, siða- og eineltisáætlunum
verði komið á hjá öllum félögum og þær
endurskoðaðar á hverju ári, til að
sporna við hvers konar ofbeldi, þ.m.t.
kynferðisofbeldi, og hvaða úrræði skal
beita ef slík mál koma upp.
- Jafnréttisstefna verði mótuð hjá öllum
íþróttafélögum og sett í framkvæmd
sem fyrst.
- Mótttökuáætlun fyrir nýja iðkendur.
- Íþróttafélögin og Grindavíkurbær komi
upp faghópi til að styðja við félögin.

7. Rekstur, uppbygging,
viðhald og nýting íþróttamannvirkja

Staðan:
• Íþróttamannvirki eru í eigu Grindavíkur-bæjar eins og íþróttahús,
Hópið, sundlaugin og ný íþróttamiðstöð,

knattspyrnuvellir, áhorfendastúka o.fl.
• Golfklúbburinn rekur 18 holu golfvöll í
fremstu röð ásamt golfskála. Bærinn
lagði til fjármagn til stækkunar vallarins.
• Hestamannafélagið byggði reiðhöll
með stuðningi bæjaryfirvalda.
• Undirbúningur hafinn við byggingu á
nýjum íþróttasal.
• Viðhald íþróttamannvirkja með
ágætum.
• Aðstaðan er ágæt en brýn þörf fyrir
bætta aðstöðu fyrir minni deildir.

Áherslur:
Íþróttamannvirki séu nýtt sem best og á
sem hagkvæmastan hátt og aðgengi sé
jafnt fyrir alla.
Mannvirkjum sé viðhaldið með
reglulegum og eðlilegum hætti til að lágmarka kostnað til lengri tíma.
Allt sem varðar öryggismál verði sett í
forgang hvað varðar viðhald og uppbyggingu mannvirkja.

Aðgerðir:
- Sett verði fram raunhæf langtímaáætlun um viðhald íþróttamannvirkja í
eigu Grindavíkurbæjar og gerð
framkvæmdaáætlun fyrir hvert mannvirki fyrir sig.
- Sett verði fram uppfærð áætlun um
uppbyggingu íþróttamannvirkja til næstu
ára.
- Að Grindavíkurbær marki sér stefnu
hvað varðar aðkomu bæjarins þegar
kemur að uppbyggingu íþróttamannvirkja sem eru reist á vegum félagasamtaka.
- Grindavíkurbær og íþróttafélög opni
meira á aðgengi almennings að mannvirkjum.

Samþykkt í bæjarstjórn Grindavíkurbæjar 24. febrúar 2015
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Þjálfun starfsmanna úr félagsmiðstöðvum,
leik- og grunnskólum í aðferðum PMTO

Alls hófu 19 starfsmenn skóla og félagsmiðstöðva á Suðurnesjum þjálfun í PMTO
grunnmenntun í nóvember síðastliðnum.
Þjálfunin hefur það að markmiði að efla
möguleika stofnana á fjölbreyttum verkfærum til
að takast á við hegðunarerfiðleika barna í skólum
og félagsmiðstöðvum. Þjálfunin fer fram í
fjórum lotum með verkefnum á milli sem verður
að lokaverkefni þátttakenda. Eftir síðustu námslotu er ljóst að það verða líklega 15 starfsmenn
sem útskrifast þann 18. mars og þar af eru 9 frá
Grindavík. Lokaverkefni eru margvísleg og taka
á fjölbreyttri hegðun barna á mismunandi aldri.
Í kynningunum munu þátttakendur segja frá
reynslu og árangri af vinnu sinni með tilteknum
starfsmanni og barni. Kynning á lokaverkefnum
verður þann 18. mars n.k. í fundarsal bæjarstjórnar Grindavíkurbæjar.

Alls útskrifast níu starfsmenn Grindavíkurbæjar í viðbót með PMTO grunnmenntun í ár.
Þessi hópur er einstaklega virkur og áhugasamur, un í PMTO sem getur liðsinnt öðrum innan
með frjóar hugmyndir um not innan skólanna. skóla/stofnana og aukið við liðsheildina sem
Það verður því fengur fyrir skólastarf okkar í fyrir er innan Grindavíkur.
Grindavík að fá fleira fagfólk með grunnmennt-

Hluti af forvarnaverkefni Grindavíkurbæjar
er að standa fyrir foreldranámskeiðum til
að efla foreldrafærni almennt. Í byrjun
febrúar hófst slíkt PMTO námskeið fyrir
foreldra á vegum skólaskrifstofu Grindavíkur. Alls sóttu 22 foreldrar um
námskeiðið en 19 var boðin þátttaka. Þegar
til kom urðu þátttakendur 14 og hafa sótt
námskeiðið vikulega og gert æfingar og
verkefni heima á milli til þess að nýta verkfærin heima.
Verkfærin sem um ræðir eru skýr fyrirmæli,
hvatning í kennslu, að setja mörk, hafa góð
tengsl við skóla og virkt eftirlit, halda tilfinningastjórn, jákvæð samskipti og nýta
lausnleit til árangurs. Með foreldrum á þessu
námskeiði njóta ca. 19 börn góðs af verkfærum
PMTO. Það er von okkar, sem stöndum að for-

varnarverkefninu, að reynsla þessa hóps skili
jákvæðum skilaboðum út í samfélagið þannig að
foreldrar sýni aukinn áhuga á foreldraþjálfun

Flott foreldranámskeið

sem felst í hópmeðferð eða námskeiðum
varðandi uppeldi og jákvæð samskipti við börnin
okkar.

Tengibyggingin verðlaunuð
Steinsteypuverðlaunin voru veitt í fjórða
sinn við hátíðlega athöfn fyrir skömmu en
þau eru veitt fyrir mannvirki þar sem
saman fer frumleg og vönduð notkun á
steinsteypu í manngerðu umhverfi.
Að þessu sinni var það M-laga sjónsteypa í
tengibyggingu íþróttamannvirkja í Grindavík
sem hlaut verðlaunin. Álit dómnefndar er að
þessi útfærsla sýni vel hvernig móta má steinsteypuna og sé skemmtileg tilbreyting við hið
hefðbundna form. Byggingin tengir saman
íþróttahús, sundlaug og íþróttasvæði utanhúss
og er því eins og miðstöð eða hjarta svæðisins
og örvar samnýtingu og tengsl þeirra bygginga
sem fyrir eru. Það er Grindavíkurbær sem er
eigandi verksins. Um hönnun sáu Batteríið
arkitektar og VERKÍS hf., framkvæmd var í
höndum Grindarinnar ehf. og Verksýnar en Mlaga einingarnar eru Smellinn húseiningar frá
BM Vallá. Viðurkenningin er veitt mannvirkinu
og öllum þeim komu að hönnun og byggingu.
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Fríða ráðin leikskólastjóri á Laut

Hinn 17. janúar sl. var staða leikskólastjóra
við Leikskólann Laut auglýst laus til umsóknar. Frestur til að skila umsóknum um
stöðuna rann út hinn 4. febrúar sl. og bárust
tvær umsóknir frá umsækjendum sem báðir
voru metnir hæfir til að gegna stöðunni. Að
virtu heildarmati á gögnum málsins, viðtölum
við umsækjendur og umsögnum umsagnaraðila, var tekin sú ákvörðun að höfðu samráði við fræðslunefnd Grindavíkurbæjar að
bjóða Fríðu Egilsdóttur stöðuna.
Fríða ætti að vera Grindvíkingum og nemendum á Laut að góðu kunn enda starfað þar
árum saman sem aðstoðarleikskólastjóri og
verið staðgengill leikskólastjóra í gegnum
árin.

Grindavík kaupir
land til atvinnuuppbyggingar

Fyrsti áfanginn sem Grindavíkurbær keypti er merktur nr. 1 á kortinu.

Andrea ráðin nýr
forstöðumaður bókasafns

Andrea Ævarsdóttir hefur verið ráðin nýr
forstöðumaður Bókasafns Grindavíkur sem
er sameiginlegt almennings- og skólabókasafn í Iðu. Hún er fædd 1977 og er með BA
í bókasafns- og upplýsingafræði og nemur
uppeldis og menntunarfræði. Hún hefur
starfað sem bókasafns- og upplýsingafræðingur hjá Borgarsögusafni Reykjavíkur,
embætti landlæknis og innanríkisráðuneytinu. Nú síðast hefur hún starfað á
skólabókasafni Ingunnarskóla í Reykjavík.
Andrea tekur til starfa með vorinu. Hún
ætlar að flytja til Grindavíkur ásamt fjölskyldu sinni.
Alls sóttu 10 manns um starfið.

Í Aðalskipulagi Grindavíkurbæjar 20102030 eru tvö stór iðnaðarsvæði sem hugsuð
eru til atvinnuppbyggingar til langs tíma.
Annað svæðið, kallað i9, er í landi Staðar.
Hitt svæðið, kallað i5, er í landi Húsatófta,
nánar tiltekið austanmegin við golfvöllinn
þar sem náman er staðsett núna. Bæði
þessi svæði eru að mestu í eigu ríkisins.
Grindavíkurbær hefur um langt skeið átt í
viðræðum við ríkið um kaup á landi innan
reits i5, en þar hefur verið unnið deiliskipulag fyrir stórt og mikið fiskeldi.
Mjög mikið bar í milli þeirra verðhugmynda
sem Grindavíkubær hafði og hugmynda ríkisins, þannig að aðilar urðu sammála um að
fengnir yrðu óháðir aðilar til að meta verð
landsins. Niðurstaða matsmanna liggur nú fyrir
og er verðið nær hugmyndum Grindavíkur-

bæjar, en ríkisins. Verðmat ríkisins var allt að
5,2 milljarðar króna, en verðmat matsmanna er
120 milljónir kr. fyrir 70 ha lands. Báðir aðilar
hafa ákveðið að una niðurstöðunni. Samkvæmt
kaupsamningi greiðir Grindavíkurbær fyrir 15
ha reitsins núna og hefur heimild til að leysa
landið til sín í að minnsta kosti 10 ha hlutum til
næstu fimm ára. Kaupverðið kemur því ekki
allt til greiðslu nú þegar.
Með kaupum á landinu hefur Grindavíkubær
eignast land sem er afar mikilvægt til atvinnuþróunar í sveitarfélaginu til næstu ára og
áratuga. Um svæðið mun liggja affallslögn frá
orkuverinu í Svartsengi, sem skapar tækifæri til
ýmiskonar starfsemi. Fyrirhuguð Eldvarpavirkjun verður auk þess í næsta nágrenni. Á
svæðinu mun byggjast upp starfsemi í samræmi
við Auðlindastefnu Grindavíkurbæjar.
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Flott dagskrá
Minja- og sögufélagsins

Minja- og sögufélagið verður með glæsilega
dagskrá í menningarvikunni. Meðal annars
sýnir félagið húsið Bakka sem það hefur fest
kaup á. Félagið stendur fyrir myndasýningum
í Miðgarði, þar verða sýndar m.a. heimildamyndin Silfur hafsins, bíómyndin Salka Valka
og gamlar ljósmyndir. Þá aðstoðar félagið
Ólaf Rúnar Þorvarðarson með myndasýningu í Miðgarði og Salthúsinu. Jafnframt
stendur félagið fyrir gönguferð um Staðarhverfið.

MENNING
er mannsins gaman
14.-22. mars 2015

Menningarviku APP

Til að tryggja að maður missi nú ekki af
neinu í Menningarvikunni og viti alltaf hvar
maður á að vera staðsettur hverju sinni
höfum við látið útbúa stórsniðugt app fyrir
hátíðina sem heldur utan um dagskrána og
ýmislegt fleira sniðugt. Appið er til fyrir
bæði iPhone og Android og er hægt að
sækja það á þessari slóð sem einnig er
farsímavefur: www.grindavik.is/app.jsp
Hönnuður appsins er Sigurpáll Jóhannsson

Saltfiskuppskriftakeppni

Menningarvika

haldin í sjöunda sinn

Uppskriftakeppni um besta saltfiskréttinn í
Grindavík 2015. Sérstök dómnefnd undir
stjórn Láka á Salthúsinu velur þrjár bestu
uppskriftirnar. Höfundar þeirra verða
boðaðir á Salthúsið þar sem þeir, eða fulltrúar þeirra, elda saltfiskinn fyrir dómnefndina sem velur að lokum BESTA SALTFISKRÉTTINN eftir smökkunina. Hægt er
að senda uppskriftir í tölvupósti til
salthusid@salthusid.is í síðasta lagi 23.
mars. Verðlaun: 1. verðlaun eru kr. 30.000,
2. verðlaun eru kr. 20.000, 3. verðlaun
gjafabréf á Salthúsinu að andvirði 15.000.
Vinningsuppskriftir verða sýnilegar á
www.salthusid.is, www.grindavik.is og
Kvikunnar, www.grindavik.is/kvikan.

Menningarvika Grindavíkur er nú haldin í
sjöunda sinn og er dagskráin að þessu
sinni afar fjölbreytt. Formleg setning
hátíðarinnar verður í Grindavíkurkirkju
laugardaginn 14. mars kl. 17:00. Eftir
setninguna er gestum boðið í safnaðarheimilið í fjölmenningarlegt veisluhlaðborð. Grindvískir íbúar frá Filippseyjum,
Tælandi, Póllandi og fyrrum Júgóslavíu
kynna og bjóða upp á rétti frá sínum
heimalöndum.
Sem fyrr er uppistaðan í Menningarvikunni
framlag heimafólks auk þess sem fjöldi lands-

þekktra tónlistarmanna, listamanna og
skemmtikrafta heimsækja Grindavík. Menningarvikunni hefur verið vel tekið undanfarin ár.
Allir leggjast á eitt við að bjóða upp á fjölbreytta og skemmtilega dagskrá. Tónleikar,
skemmtanir, frásagnir, sýningar og uppákomur
út um allan bæ.
Grindvíkingar eru hvattir til þess að nýta sér
tækifærið og fjölmenna á menningarviðburðina.
Menningarvikan er skipulögð af Þorsteini
Gunnarssyni, sviðsstjóra frístunda- og menningarsviðs.

Kæru Grindvíkingar!
Í Menningarviku verður sérstakur viðburður
tengdur 100 ára kosningaafmæli kvenna. Á
slíkum tímamótum er vert að minnast þess
hversu öflugar og flottar konur eru hér í
Grindavík og hafa verið í gegnum tíðina.
Ein af mörgum var Sigrún Rakel Guðmundsdóttir betur þekkt sem Sigrún kennari. Hún
tók við hreppstjórastöðu í Grindavík eftir að
eiginmaður hennar lést árið 1973. Hún sinnti
því embætti fyrst kvenna á Íslandi til ársins
1976 eða þangað til að Grindavík varð kaupstaður. Sigrún var svo sannaralega brautryðjandi á meðan hún lifði og var gríðarlega
virk í okkar samfélagi, t.d. í Kvenfélaginu og
skólasamfélaginu en hún náði gríðarlega
góðum árangri með börn sem áttu við lestrarerfiðleika að stríða.
Í rúmlega 90 ár hefur verið starfrækt öflugt
Kvenfélag í Grindavík, í félaginu voru og eru
stórhuga konur. Á fyrstu árum þess vantaði

þeim húsnæði fyrir fundi og
samkomur og þá var einfaldlega ráðist í byggingu
Kvennó sem er eitt fallegasta
og sögufrægasta hús
bæjarins. Kvenfélagið sinnti
að hluta til því hlutverki sem
sveitarstjórnir og verkalýðsfélög sinna í dag á sviði félags- og líknarmála.
Þær börðust fyrir margs konar réttindum fólks
sem þykja sjálfsögð í dag. Þær voru áhyggjufullar yfir hreinlætismálum Grindavíkur árið
1945 og tóku það upp á fundi hjá sér. Eitt af
því sem þær lögðu til var að kamrar yrðu settir
við sjóinn þar sem fólk vann við fiskvinnslu og
sendu hreppsnefndinni erindi þess efnis, þar
kom eftirfarandi fram: „Byggja salerni til afnota
fyrir þá er vinna við sjóinn. Ættu menn að vera sammála um að tæplega getur talist boðlegt að ætla mönnum að bjarga brókum sínum undir húsveggjum og í
klettaskorum“. (Saga Grindavíkur, 1800-1974).

Þær voru öflugar á sviði líknar og félagsmála
og veittu þeim aðstoð sem höfðu lítið milli
handanna t.d. ekkjum, eldri borgurum og þeim
sem ekki gátu unnið. Á fyrstu árum félagsins
voru þær öflugur stuðningur við kirkjuna og
styrktu hana með fjármunum sem þær
söfnuðu. Einnig stóðu þær fyrir því að settir
væru upp leikvellir fyrir börn í bænum.
Það sem er nefnt hér að ofan er eingöngu
brot af því góða starfi sem félagið hefur sinnt í
gegnum áratugina.
Saga félagsins er gríðarlega merkileg og
getum við Grindvíkingar verið stoltir af
félaginu og verkum þeirra kvenna sem hafa
verið þar í gegnum tíðina. Í röðum Kvenfélagsins eru og voru margar konur sem hafa
rutt brautina fyrir okkur sem yngri eru og er
því við hæfi að
minnast þess á 100 ára kosningaafmæli kvenna.
Lovísa H. Larsen
Formaður frístunda- og menningarnefndar

Stórhuga konur í Kvenfélaginu
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Fjölmenningarráð með viðburði í Menningarviku

Menningarvikan að þessu sinni verður
með fjölmenningarlegum blæ. Sett var á
laggirnar fjölmenningarráð sem hefur í
sameiningu undirbúið þrjá viðburði til
þess að kynna menningu þessara þjóða
fyrir Grindvíkingum. Jafnframt er tilgangurinn að kynna menningarvikuna
fyrir íbúum hér með erlent ríkisfang.
Laugardaginn 14. mars kemur fjölmenningarráðið að tveimur viðburðum. Formleg setning
Menningarvikunnar verður í kirkjunni kl. 17:00
og í kjölfar hennar verður fjölmenningarlegt
veisluborð þar sem gestum gefst kostur á að
smakka rétti frá nokkrum löndum.
Fjölmenningarhátíð verður á Salthúsinu kl.
21:00. Í Grindavík búa um 3.000 manns og þar
af eru rúmlega 300 með erlent ríkisfang. Sá
hópur hefur skipað fjölmenningarráð sem
verður með fjölmenningarhátíð þar sem kynnt
verða fjögur lönd sem eiga það sameiginlegt að
íbúar frá löndunum búa í Grindavík. Löndin
sem kynnt verða eru Pólland, gamla Júgóslavía
og Serbía, Tæland og Filippseyjar. Fulltrúar
þessara landa kynna sögu þeirra, menningu og
tónlist og í lok hverrar kynningar verða fyrirspurnir. Þessi kynning er ekki síður hugsuð
fyrir Grindvíkinga, þarna fá þeir einstakt tækifæri til þess að kynnast menningu þessara
þjóða. Allir velkomnir, enginn aðgangseyrir.
Sunnudaginn 22. mars kl. 14:00 kynnir fjölmenningarráð Grindavíkur fjóra þekkta rithöfunda frá Póllandi, Serbíu, Tælandi og Filippseyjum. Jafnframt verður íslenska Nóbelsskáldið
Halldór Laxness kynnt. Kynningin fer fram á
íslensku og er hún bæði fyrir Grindvíkinga sem
vilja kynnast rithöfundum frá framandi slóðum
og íbúa Grindavíkur með erlent ríkisfang.
Þá má geta þess að í grunnskólanum býður
Skólamatur upp á alþjóðlegan matseðill í
Menningarvikunni fyrir nemendur og kennara.
Grindvíkingar eru hvattir til þess að taka þátt
í þessum viðburðum.

Á myndinni eru fjölþjóðlegi hópurinn sem kemur að undirbúningi Menningarvikunnar.
Frá vinstri: Justyna Lewicka og Patrycja Kozlowska (frá Póllandi), Maria Karimanovic og
Dijana Una Jankovic (frá gömlu Júgóslavíu), Orachon Suasungnoen (frá Tælandi) og
Jeanette Sicat og Larry Santiago Sicat (frá Filippseyjum).

Jógvan Hansen og Bjarni Óla
á færeyskum degi í Kvikunni
Norræna félagið í Grindavík, sem var
endurvakið fyrir skömmu, tekur þátt í
Menningarvikunni með því að skipuleggja færeyskan dag í Kvikunni sunnudaginn 22. mars kl. 16:00. Dagskráin er í
tilefni Norræna dagsins á Íslandi, sem
reyndar er daginn eftir.
Að þessu sinni verður kynning á
færeyskri menningu og tónlist. Færeyski
tónlistarmaðurinn Jógvan Hansen
syngur færeysk lög en hann hefur fyrir
löngu sungið sig inn í hjörtu íslensku
þjóðarinnar eftir að hann sló í gegn í
Idol keppninni á sínum tíma.
Bjarni Ólason, betur þekktur sem
Bibbinn, segir frá dvöl fjölskyldunnar í
Færeyjum sumarið 1986 þegar hann var

markvörður (verja) í
liði VB og sló í gegn.
Bjarni hefur frá
mörgu skemmtilegu
að segja og ætlar jafnframt að sýna myndir
frá Færeyjum.
Auk þess verður
kennsla í færeyskum
hópdans en það er eitthvað sem Grindvíkingar verða að prófa.
Aðgangur ókeypis og allir velkomnir!
Færeyjar eru klasi 18 eyja í Atlantshafinu
á milli Skotlands og Íslands. Höfuðstaður Færeyja er Þórshöfn.Heildaríbúafjöldi eyjanna er um 48.500 (árið
2011). Færeyjar tilheyra Danmörku.

Og allir í kór!

Sannkölluð söngveisla verður í Grindavíkurkirkju miðvikudaginn 18. mars kl. 20:00
þegar hvorki fleiri né færri en fimm sönghópar, sem allir tengjast Grindavík, bjóða
upp á söngkvöld undir yfirskriftinni „Og
allir í kór!“. Skemmtilegast við þetta er að
sönghóparnir koma úr ýmsum áttum.
Karlakór Grindavíkur var stofnaður fyrir
nokkrum misserum og blómstrar nú undir
stjórn Renötu Ivan, kennara í tónlistarskólanum.
Kór Grindavíkurkirkju er traustur og öflugur
að vanda, undir stjórn Bjarts Loga Guðnasonar.
Léttsveitin Guðjón er blandaður hópur söngvara og hljóðfæraleikara.
Vísiskórinn er alþjóðlegur kór fiskvinnslufólks
með gleðina í fyrirrúmi en allir meðlimir starfa í
Vísi hf. og sungið er á nokkrum tungumálum.
Stjórnandi er Margrét Pálsdóttir.
Sönghópur Suðurnesja mætir einnig en í honum
eru nokkrir Grindvíkingar. Stjórnandi er hinn
landsþekkti tónlistarmaður Magnús Kjartansson.
Allir velkomnir. Aðgangur ókeypis.

JÁRNGERÐUR

Einn af hápunktum Menningarvikunnar
verður sunnudaginn 22. mars kl. 20:00 en
þá verður spjalltónleikaröðin Af fingrum
fram í sal tónlistarskólans í Grindavík.
Hún hefur notið mikilla vinsælda síðustu
árin í Salnum, Kópavogi. Gestgjafinn, Jón
Ólafsson, hefur fengið til sín þekktustu
tónlistarmenn landsins og farið með þeim
í gegnum ferilinn auk þess að heyra
sögurnar á bak við lögin. Gunnar Þórðarson þarf vart að kynna fyrir Íslendingum
en hann fagnaði á dögunum 70 ára
afmæli.
Jón Ólafsson er fæddur 25. febrúar árið 1963.
Hann varð stúdent frá Verslunarskóla Íslands
árið 1982. Píanóleik nam hann m.a. hjá þeim
Þorsteini Haukssyni, Ásgeiri Beinteinssyni,
Selmu Guðmundsdóttur, Kristni Gestssyni,
Carli Möller, Bert van der Brink og Halldóri
Haraldssyni. Frá árinu 1990 hefur Jón verið
meðlimur í hljómsveitinni Nýdönsk. Auk þess
er hann einn stofnenda Bítlavinafélagsins,
Sálarinnar hans Jóns míns og Possibillies. Jón
hefur verið starfandi tónlistarmaður frá árinu
1986 auk þess að starfa við fjölmiðla.
Jón hefur samið ýmis konar tónlist frá unga
aldri og mörg popplaganna hafa náð umtalsverðum vinsældum. Þar má nefna lögin
Alelda, Flugvélar, Horfðu til himins, Boy who
giggled so sweet, Þrisvar í viku, Móðurást, Líf,
Í brekkunni, Passíusálmur no. 5 og Sunnudagsmorgun. Þá hefur hann samið tónlist fyrir
sjónvarp og bíó. Sem hljóðfæraleikari og upptökustjóri hefur Jón komið við sögu á yfir 130
hljómplötum. Listamenn sem hafa notið
samvista við Jón eru meðal annars: Emilíana
Torrini, Megas, Eyjólfur Kristjánsson, Geirfuglarnir, Magnús og Jóhann, Bubbi Morthens,
SSSól o.fl.
Gunnar Þórðarson er maðurinn á bak við
helstu dægurperlur Íslands, stofnaði bæði
Hljóma og Trúbrot og hefur vísast frá nógu að
segja. Afrek hans sem lagahöfundar og útsetjara spanna á fimmta hundrað verka á tugum
hljómplatna. Gunnar hefur í gegnum tíðina
notið ákveðinnar virðingar og heiðurs, menn
þurfa þó ekki að skoða feril hans lengi eða ýtar-

Af fingrum fram
með Jóni Ólafs og
Gunnari Þórðar

lega til að uppgötva að hann á það líka fyllilega
skilið en eftir hann liggja margar af helstu perlum íslenskra popp- og dægurlaga.
Miðaverð í forsölu: 2.000 kr. Miðana er hægt
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að kaupa í Aðal-braut (ekki tekið við greiðslukortum).
Miðaverð við hurð: 2.500 kr.
Aðeins 100 miðar til sölu.

Helga með
málverkasýningu
ásamt góðum
gestum
Helga Kristjánsdóttir verður með
málverkasýningu ásamt góðum gestum í
húsnæði gamla bókasafnsins á 2. hæð í
verslunarmiðstöðinni að Víkurbraut 62.
Vegur Helgu í myndlistinni hefur sannarlega
farið vaxandi undanfarin ár og þykir hún einfaldlega með þeim fremri á þessu sviði hér á
landi.
Helga steig sín fyrstu spor í myndlistinni 1995
í Myndlistaskóla Reykjavíkur og síðar í Myndlistaskólanum í Kópavogi. Þá tók hún þátt í
Master Class hjá Bjarna Sigurbjörnssyni. 2002
flutti hún til Barcelona og lærði þar málaralistina í Escola Masssana centre d'Art Disseney. Hún tók einnig þátt í vinnustofum með
Cynthia Packard í Boston 2008 og með Serhiy
Savchenko í Úkraníu 2010.
Helga hreifst snemma af abstrakt málaralist
og hefur einbeitt sér að kröftugum og litríkum

verkum, innblásin af krafti íslenskrar náttúru
og landslags. Hún hefur aðallega unnið með
olíu á strika en einnig með önnur form. Hún
hefur bæði haldið einkasýningar og tekið þátt í
samsýningum.
Með Helgu sýna þrír útlendir málarar. Þeir
eru; Serhiy Savchenko frá Úkraníu, Eduard
Belsky frá Úkraníu og Alexandr Zabavchik frá
Hvíta-Rússlandi. Helga hefur kynnst þeim í
gegnum sýningar og nám sitt erlendis. Tveir
af þeim hafa komið til Íslands og haldið
sýningu í Anarkíu listasal í Kópavogi. Allt eru
þetta frábærir listamenn.
Sýningin verður opin 14. og 15. mars frá kl.
13:00-17:00 og frá 16.-20. mars fá kl. 08:0018:00.
Helgina 21. og 22. mars verður opið hús í
vinnustofu Helgu Kristjánsdóttur listmálara að
Vörðusundi 1.

Wtzá~Üö ÅxÇÇ|ÇztÜä|~â
14.-22. mars 2015

Fimmtudagur 12. mars

Kl. 10:00 Kaffihúsið Bryggjan. Aðalgeir Jóhannsson les
smásöguna Drottinn er bestur, eftir Melinn. Sagan fjallar að
hluta til um Einar í Krosshúsum.
Kl. 17:00 Kaffihúsið Bryggjan. Aðalgeir Jóhannsson les
smásöguna Drottinn er bestur, eftir Melinn. Sagan fjallar að
hluta til um Einar í Krosshúsum.
Kl. 21:00 Kaffihúsið Bryggjan. Rúnar Þór Pétursson rimlarokkari með tónleika.

Föstudagur 13. mars

Kl. 10:00 Kaffihúsið Bryggjan. Aðalgeir Jóhannsson les
smásöguna Ingvar eftir Melinn.
Kl. 14:30 Verslunarmiðstöðin. Heilsuleikskólinn Krókur og
Leikskólinn Laut opna sýningar:
Heilsuleikskólinn Krókur opnar sýninguna Laufblöð á sama
trénu, í húsnæði gamla Sparisjóðsins. Á sýningunni má sjá
listaverk og tónlistarmyndband barnanna eftir þemavinnu
síðustu vikur, sem endurspeglar jákvæð viðhorf gagnvart fjölbreytileika samfélagsins.
Leikskólinn Laut opnar ljósmyndasýningu leikskólabarna á
gangi verslunarmiðstöðvarinnar. Viðfangsefni: „Bærinn minn“.
Boðið verður upp á veitingar við opnunina.
Kl. 17:00 Kaffihúsið Bryggjan. Aðalgeir Jóhannsson les
smásöguna Ingvar eftir Melinn.
Kl. 18:00 Kútmagakvöld Lionsklúbbs Grindavíkur í
íþróttahúsinu, félagið fagnar 50 ára afmæli í ár og 40 ára kútmagaafmæli. Húsið opnar kl. 18:00 með kynningu fyrirtækja.
Veislan byrjar kl. 20:00. Veislustjóri: Sólmundur Hólm. Ýmis
skemmtiatriði eins og Helgi Björns, Baggabandið og karlakórinn Þrestir. Á boðstólum verður allt það besta sem til er í
sjávarfangi. Aðgöngumiðar eru seldir í Skeljungi að Seljabót 1
(Kári eða Jóhanna), sími 444 3131 og 840 3131.
Kl. 19:30 Konukvöld kvennakörfuboltans haldið í Eldborg.
Sala aðgöngumiða í Palóma. Landsliðskokkarnir frá Bláa Lóninu töfra fram dýrindis máltíð. Tískusýning í litríkum sumarfatnaði frá Palómu. Happy Hour á suðrænum sumarkokteilum.
Sverrir Bergmann og Halldór fjallabróðir skemmta. Happdrætti.

Laugardagur 14. mars
(Safnahelgi á Suðurnesjum

Kl. 08:00-23:30 Aðal-Braut. Ljósmyndir frá Einari Einarssyni í
Krosshúsum, myndir í einkaeigu. Gripir úr Einarsbúð til sýnis,
m.a höfuðbók frá 1902. Gamaldags ís á vægu verði.
Kl. 10:00-17:00 Safnahelgi á Suðurnesjum. Í tilefni Safnahelgar á Suðurnesjum er ókeypis á öll söfn, þar á meðal
Kvikuna. Allir velkomnir á opnunartíma.
Kl. 11:00-13:00 Leikskólinn Laut. Listaverkasala nemenda
Lautar í leikskólanum.
Kl. 11:00-13:00 100 ár frá kosningarétti kvenna. Dagskrá í
samkomusal nýja íþróttamannvirkisins við Austurveg.
Saga Kvenfélags Grindavíkur. Núverandi formaður ásamt
fyrrum formönnum rekja 90 ára sögu félagsins í máli og mynd-

um. Súpa og brauð í boði.
Hljómsveitin Eva: Vala
Höskuldsdóttir og Sigríður Eir
Zophoníasdóttir flytja frumsamin lög sem eru einlæg og
melódísk og kitla á sama tíma
hláturtaugar og tárakirtla þeirra
sem á hlýða.
Perlur festarinnar eru
margvíslegar. Ávarp Birnu
Þórðardóttur á þessum merku
tímamótum. Í fjóra áratugi hefur
Birna Þórðardóttir verið eins konar persónugervingur pólitískra
mótmæla gegn misrétti og stríðsrekstri. Enn tekur hún virkan
þátt í slíkum aðgerðum þegar við á. Jafnvel fólk sem ekki er
sammála skoðunum hennar eða baráttuaðferðum getur varla
annað en borið virðingu fyrir henni. Birna er frábær fyrirlesari
með húmor þó undirtónninn sé alvarlegur.

Kl. 10:00-16:00 Bókasafnið í Iðu, Ásabraut 2. Málverkasýning. Pálmar Örn Guðmundsson kennari og frístundamálari
opnar málverkasýningu í
bókasafninu. Pálmar Örn
dvaldi í nokkrar vikur á
Kúbu í haust en þaðan
kemur innblástur hans að
hluta. Pálmar Örn verður
með gítarinn og tekur lagið
kl. 12:00.
Handavinnusýningar Auðar Ármannsdóttur og Jónu Sigurjónsdóttur.
Handverksfélagið Greip sýnir muni sem félagar hafa unnið.
Kl. 12:00-16:30 Málverkasýning í Framsóknarhúsinu.
Sænski listamaðurinn Sture Berglund
frá vinabænum Piteå með sýningu sem
enginn ætti að láta fram hjá sér fara. Hann
er einn virkasti og virtasti listamaður
Svíþjóðar og kemur gagngert hingað til að
sýna í Menningarvikunni. Hann hefur
haldið fjölda sýninga síðan á áttunda
áratug síðustu aldar og hefur hann jafnframt
komið að hönnun sem tengist umhverfi og náttúru. Hann hefur
kennt við fjölmarga listaskóla, er margverðlaunaður listamaður
og var m.a. bæjarlistamaður Piteå 2013. Sjón er sögu ríkari.
Kl. 13:00-17:00 Handverksfélagið Greip með sýningu á
ganginum í verslunarmiðstöðinni, Víkurbraut 62, á annarri
hæð. Greip sýnir afrakstur af handgerðum minjagripum sem
félagsmenn hafa hannað og skorið út í gjafaöskjur fyrir bæinn.
Kl. 13:00-15:00 Bakki til sýnis. Minja- og sögufélag Grindavíkur hefur fest kaup á hinni fornu verbúð Bakka við Garðsveg
og stendur til að koma húsinu í upprunalegt horf. Húsið er
byggt 1933 og er með eldri húsum í Grindavík. Þetta er jafnframt ein elsta sjóverbúð á Suðurnesjum og hefur því menningarsögulegt gildi. Húsið er almenningi til sýnis og allir
velkomnir.
Kl. 13:00-17:00 Verslunarmiðstöðin. Heilsuleikskólinn
Krókur og Leikskólinn Laut sýna verk nemenda sinna:
Sýning Króks heitir Laufblöð á sama trénu, er sýnd í húsnæði

gamla Sparisjóðsins. Á sýningunni má sjá listaverk og tónlistarmyndband barnanna eftir þemavinnu síðustu vikur, sem endurspeglar jákvæð viðhorf gagnvart fjölbreytileika samfélagsins.
Ljósmyndasýning leikskólabarna frá Leikskólanum Laut á ganginum. Viðfangsefni: „Bærinn minn“.
Sýning á verkum nemenda 4. bekkjar. Sjálfsmyndir sem verða
til sýnis í verslunarmiðstöðinni. Um er að ræða skemmtilegar
sjálfsmyndir sem unnar voru í samstarfi textíl- og myndmenntar.
Kl. 13:00-17:00
Málverkasýning Helgu
Kristjánsdóttur og þriggja
útlendra málara, í gamla
bókasafninu á 2. hæð í
verslunarmiðstöðinni. Þeir
eru; Serhiy Savchenko frá
Úkraníu, Eduard Belsky frá
Úkraníu og Alexandr
Zabavchik frá Hvíta Rússlandi.
Helga hefur kynnst þeim í gegnum sýningar og nám sitt erlendis. Tveir af þeim hafa komið til Íslands og haldið sýningu í
Anarkíu listasal í Kópavogi. Allt eru þetta frábærir listamenn.

Kl. 13:00-17:00 Ljósmyndasýning í verslunarmiðstöðinni, 2.
hæð. Tinna Hallsdóttir sýnir myndir frá samfélaginu og
umhverfinu í Grindavík sem henni finnst afar heillandi.
Tinna er 25 ára og býr á Ítalíu eftir að hafa stundað ljósmyndanám í Englandi í Art University of Bournemouth. Hún kemur
gagngert til Grindavíkur til þess að setja upp ljósmyndasýninguna.
Kl. 17:00 For mleg setning Menningar viku í Grindavíkurkirkju.
Ávarp formanns bæjarráðs og formanns frístunda- og menningarnefndar. Vísiskórinn syngur. Karlakór Grindavíkur syngur.
Svíarnir Peter O. Ekberg gítarleikari og Alicia Carlestam
söngkona frá vinabænum Piteå flytja sænska tónlist.
Nemendur úr Tónlistarskóla Grindavíkur leika.
Afhending Menningarverðlauna Grindavíkur 2015.
Eftir setninguna er gestum boðið í safnaðarheimilið í FJÖLMENNINGARLEGT VEISLUHLAÐBORÐ í nýrri félagsaðstöðu í
íþróttamannvirki Grindavíkurbæjar við Austurveg. Grindvískir
íbúar frá Filippseyjum, Tælandi, Póllandi og Serbíu kynna og
bjóða upp á rétti frá sínum heimalöndum.
Kl. 21:00 Fjölmenningarhátíð á Salthúsinu.
Í Grindavík búa um
3.000 manns og þar af
eru rúmlega 300 með
erlent ríkisfang. Sá
hópur hefur skipað
fjölmenningarráð sem
verður með fjölmenningarhátíð þar sem
kynnt verða fjögur
lönd sem eiga það
sameiginlegt að
talsverður fjöldi íbúa þeirra búa í Grindavík. Löndin sem kynnt
verða eru Pólland, gamla Júgóslavía og Serbía, Tæland og
Filippseyjar. Fulltrúar þessar landa kynna sögu þeirra, menningu og tónlist og í lok hverrar kynningar verða fyrirspurnir.
Þessi kynning er ekki síður hugsuð fyrir Grindvíkinga, þarna fá
þeir einstakt tækifæri til þess að kynnast menningu þessara
þjóða. Allir velkomnir, enginn aðgangseyrir.

Sunnudagur 15. mars
Safnahelgi á Suðurnesjum

Kl. 08:00-23:30 Aðal-Braut. Ljósmyndir frá Einari Einarssyni í
Krosshúsum, myndir í einkaeigu. Gripir úr Einarsbúð til sýnis,
m.a höfuðbók frá 1902. Gamaldags ís á vægu verði.
Kl. 10:00-16:00 Bókasafnið í Iðu, Ásabraut 2. Málverkasýning. Pálmar Örn Guðmundsson kennari og frístundamálari
með málverkasýningu í bókasafninu. Pálmar Örn dvaldi í
nokkrar vikur á Kúbu í haust en þaðan kemur innblástur hans
að hluta.
Handavinnusýningar Auðar Ármannsdóttur og Jónu Sigurjónsdóttur.

Handverksfélagið Greip sýnir muni sem félagar hafa unnið.
Kl. 10:00-17:00 Safnahelgi á Suðurnesjum. Í tilefni Safnahelgar á Suðurnesjum er ókeypis á öll söfn, þar á meðal
Kvikuna. Allir velkomnir á opnunartíma.
Kl. 11:00-12:00 Sunnudagaskóli Grindavíkurkirkju.
Kl. 13:00-17:00 Handverksfélagið Greip með sýningu á ganginum í verslunarmiðstöðinni, Víkurbraut 62, á annarri hæð.
Greip sýnir afrakstur af handgerðum minjagripum sem félagsmenn hafa hannað og skorið út í gjafaöskjur fyrir Grindavíkurbæ.
Kl. 13:00-15:00 Ný íþróttamiðstöð opin almenningi til sýnis.
Þessi fyrsti áfangi í uppbyggingu íþróttamiðstöðvar Grindavíkur
er í raun miðstöð eða
hjarta sem tengir
saman íþróttahús,
sundlaug og
íþróttasvæði utanhúss,
þar er jafnframt ný
félagsaðstaða UMFG
og Kvenfélags Grindavíkur. Allir velkomnir.
Verktaki: Grindin ehf.
Kl. 13:00-16:00 Flagghúsið. Sýning á handunnum, prjónuðum,
hekluðum og bútasaumuðum teppum.
Kl. 13:00-17:00 Verslunarmiðstöðin. Heilsuleikskólinn
Krókur og Leikskólinn Laut sýna verk nemenda sinna:
Sýning Króks heitir Laufblöð á sama trénu og er sýnd í húsnæði
gamla Sparisjóðsins. Á sýningunni má sjá listaverk og tónlistarmyndband barnanna eftir þemavinnu síðustu vikur, sem endurspeglar jákvæð viðhorf gagnvart fjölbreytileika samfélagsins.
Ljósmyndasýning leikskólabarna frá Leikskólanum Laut á ganginum. Viðfangsefni: „Bærinn minn“.
Sýning á verkum nemenda 4. bekkjar. Sjálfsmyndir sem verða
til sýnis í verslunarmiðstöðinni. Um er að ræða skemmtilegar
sjálfsmyndir sem unnar voru í samstarfi textíl- og myndmenntar.
Kl. 13:00-17:00 Málverkasýning Helgu Kristjánsdóttur og
þriggja útlendra málara, í gamla bókasafninu á 2. hæð í
verslunarmiðstöðinni. Þeir eru; Serhiy Savchenko frá Úkraníu,
Eduard Belsky frá Úkraníu og Alexandr Zabavchik frá Hvíta
Rússlandi. Helga hefur kynnst þeim í gegnum sýningar og nám
sitt erlendis. Tveir af þeim hafa komið til Íslands og haldið
sýningu í Anarkíu listasal í Kópavogi. Allt eru þetta frábærir listamenn.
Kl. 13:00-17:00 Ljósmyndasýning í verslunarmiðstöðinni, 2.
hæð. Tinna Hallsdóttir
sýnir myndir frá samfélaginu og umhverfinu í
Grindavík sem henni
finnst afar heillandi.
Tinna er 25 ára og býr á
Ítalíu eftir að hafa
stundað ljósmyndanám
í Englandi í Art University of Bournemouth.
Hún kemur gagngert til
Grindavíkur til þess að
setja upp ljósmyndasýninguna.
Kl. 13:00-17:00 Málverkasýning í Framsóknarhúsinu.
Sænski listamaðurinn Sture Berglund frá vinabænum Piteå
með sýningu sem enginn ætti að láta fram hjá sér fara. Hann er
einn virkasti og virtasti listamaður Svíþjóðar og kemur gagngert
hingað til að sýna í menningarvikunni. Hann hefur haldið fjölda
sýninga síðan á áttunda áratug síðustu aldar og hefur hann
jafnframt komið að hönnun sem tengist umhverfi og náttúru.
Hann hefur kennt við fjölmarga listaskóla, er margverðlaunaður
listamaður og var m.a. bæjarlistamaður Piteå 2013. Sjón er
sögu ríkari.
19:30-20:30 Stangveiðifélag Grindavíkur með flugukastnámskeið í fjölnota íþróttahúsinu, Hópinu. Góðir gestir mæta
og leiðbeina. Allir velkomnir. Ekkert gjald er fyrir námskeiðið og
börn og unglingar eru sérstaklega velkomin.
Kl. 20:00 Léttmessa í Grindavíkurkirkju. Vox Felix leiðir
sönginn. Þetta er hópur ungs fólks af Suðurnesjunum sem
syngur fjölbreytilega söngva undir stjórn Arnórs Vilbergssonar
stjórnanda og organista í Keflavíkurkirkju.

Kl. 21:00 Bryggjan. Jazztónleikar með TRIO NOR.
Um er að ræða þekkta
djass standarda eftir:
Henry Mancini,
Horace Silver, Erroll
Garner og Antonio
Carlos Jobim o.fl. í
skemmtilegum útsetningum. Stíllinn er
á suðrænum nótum
en einnig heyrast
áhrif frá klassískri
tónlist og djasstónlist.
Oftast eru rafgítarar notaðir í djassi en með klassískum gítar
myndast oft skemmtilegur hljóðheimur og ákveðin stemmning.
TRIO NOR skipa þeir Ómar Einarsson á gítar Jakob Hagerdorn-Olsen á gítar og Jón Rafnsson á bassa.

Mánudagur 16. mars

Kl. 07:00 Pottaspjall í sundlauginni. Marta Sigurðardóttir,
bæjarfulltrúi Samfylkingar og Ásrún Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi
Framsóknar.
Kl. 08:00-23:30 Aðal-Braut. Ljósmyndir frá Einari Einarssyni í
Krosshúsum, myndir í einkaeigu. Gripir úr Einarsbúð til sýnis,
m.a höfuðbók frá 1902. Gamaldags ís á vægu verði.
Kl. 08:00-18:00 Ljósmyndasýning í verslunarmiðstöðinni,
2. hæð. Tinna Hallsdóttir sýnir myndir frá samfélaginu og
umhverfinu í Grindavík sem henni finnst afar heillandi. Tinna er
25 ára og býr á Ítalíu eftir að hafa stundað ljósmyndanám í
Englandi í Art University of Bournemouth. Hún kemur gagngert
til Grindavíkur til þess að setja upp ljósmyndasýninguna.
Kl. 08:00-18:00. Verslunarmiðstöðin. Heilsuleikskólinn
Krókur og Leikskólinn Laut sýna verk nemenda sinna:
Sýning Króks heitir Laufblöð á sama trénu og er sýnd í húsnæði gamla Sparisjóðsins. Á sýningunni má sjá listaverk og
tónlistarmyndband barnanna eftir þemavinnu síðustu vikur,
sem endurspeglar jákvæð viðhorf gagnvart fjölbreytileika samfélagsins.
Ljósmyndasýning leikskólabarna frá Leikskólanum Laut á
ganginum. Viðfangsefni: „Bærinn minn“.
Sýning á verkum nemenda 4. bekkjar. Sjálfsmyndir sem verða
til sýnis í verslunarmiðstöðinni. Um er að ræða skemmtilegar
sjálfsmyndir sem unnar voru í samstarfi textíl- og myndmenntar.
Kl. 08:00-18:00 Málverkasýning Helgu Kristjánsdóttur og
þriggja útlendra málara, í gamla bókasafninu á 2. hæð í
verslunarmiðstöðinni. Þeir eru; Serhiy Savchenko frá
Úkraníu, Eduard Belsky frá Úkraníu og Alexandr Zabavchik frá
Hvíta Rússlandi. Helga hefur kynnst þeim í gegnum sýningar
og nám sitt erlendis. Tveir af þeim hafa komið til Íslands og
haldið sýningu í Anarkíu listasal í Kópavogi. Allt eru þetta
frábærir listamenn.
Kl. 08:00-18:00 Handverksfélagið Greip með sýningu á
ganginum í verslunarmiðstöðinni, Víkurbraut 62, á annarri
hæð. Greip sýnir afrakstur af handgerðum minjagripum sem
félagsmenn hafa hannað og skorið út í
gjafaöskjur fyrir Grindavíkurbæ.
Kl. 10:00 Kaffihúsið Bryggjan. Aðalgeir Jóhannsson les smásöguna
Einelti eftir Einar Kárason.
Kl. 10:00-18:00 Bókasafnið í Iðu,
Ásabraut 2. Málverkasýning. Pálmar Örn Guðmundsson kennari og
frístundamálari með málverkasýningu í
bókasafninu. Pálmar Örn dvaldi í nokkrar vikur á Kúbu í haust
en þaðan kemur innblástur hans að hluta.
Handavinnusýningar Auðar Ármannsdóttur og Jónu Sigurjónsdóttur.
Handverksfélagið Greip sýnir muni sem félagar hafa unnið.
Kl. 12:00-18:00 Málverkasýning í Framsóknarhúsinu.
Sænski listamaðurinn Sture Berglund frá vinabænum Piteå
með sýningu sem enginn ætti að láta fram hjá sér fara. Hann
er einn virkasti og virtasti listamaður Svíþjóðar og kemur gagngert hingað til að sýna í menningarvikunni. Hann hefur haldið
fjölda sýninga síðan á áttunda áratug síðustu aldar og hefur
hann jafnframt komið að hönnun sem tengist umhverfi og náttúru. Hann hefur kennt við fjölmarga listaskóla, er margverð-

launaður listamaður og var m.a. bæjarlistamaður Piteå 2013.
Sjón er sögu ríkari.
Kl. 13:00-16:00 Flagghúsið. Sýning á handunnum,
prjónuðum, hekluðum og bútasaumuðum teppum.
Kl. 14:00 Miðgarður: Heimildamyndin Silfur hafsins sýnd í
Miðgarði á vegum Minja- og sögufélagsins. Meðal annars eru
myndir af síldarsöltun í Hópsnesi og Þorbirni í Grindavík.
Myndin var frumsýnd 1. febrúar 1987. Myndin er ómetanleg
heimild um síldarsöltunina í Grindavík. Myndina gerðu Erlendur
Sveinsson og Sigurður Sverrir Pálsson. Framleiðslufyrirtæki:
Lifandi myndir.
Kl. 17:00 Kaffihúsið Bryggjan. Aðalgeir Jóhannsson les
smásöguna Einelti eftir Einar Kárason.
Kl. 17:00-19:00 Tónlistarskólinn: Hefur þú áhuga að skapa
tónlist á snjalltækjum eða tölvu?
Allir, á aldrinum 8-80 ára, sem
hafa áhuga á tónsmíðum eru
hvattir til að mæta í stofu 7 í Tónlistarskólanum þar sem kennarar
og nemendur munu leiðbeina fólki
hvernig skapa má tónlist í
snjalltækjum eins og iPhone, iPad
og iMac. Ekki þarf að mæta með tölvu eða snjalltæki frekar en
fólk vill, hægt er að fá afnot af tækjum á staðnum.
Kl. 20:00 Kvennó: Heimildamyndin Silfur hafsins sýnd í
Kvennó á vegum Minja- og sögufélagsins. Hún var að
mestu tekin upp í Hópsnesi og Þorbirni í Grindavík og var frumsýnd 1. febrúar 1987. Myndin er ómetanleg heimild um
síldarsöltunina í Grindavík. Myndina gerðu Erlendur Sveinsson
og Sigurður Sverrir Pálsson. Framleiðslufyrirtæki: Lifandi
myndir.

Kl. 20:30 Sænsk-íslenskir stórtónleikar í sal Tónlistarskólans á 2. hæð í Iðu. Sænski gítarleikarinn Peter O Ekberg heldur tónleika ásamt sænsku söngkonunni Alicia
Carlestam. Þeim til
aðstoðar verða
bassaleikarinn Ingi
Björn Ingason,
píanóleikarinn Pálmi
Sigurhjartarson og
trommuleikarinn og
bæjarlistamaðurinn
Halldór Lárusson.
Peter O Ekberg hefur
unnið með ótal listamönnum í Svíþjóð og
Bandaríkjunum og
starfaði um árabil hjá
Warner útgáfunni sem listamaður og upptökustjóri. Hann er
eftirsóttur gítarleikari sem hefur m.a. talsvert í blústónlist.
Söngkonan Alicia Carlestam er 23ja ára og er nemandi við tónlitarháskólann í Piteå en hún leikur einnig á munnhörpu. Hún
þykir ein efnilegasta söngkona Svíþjóðar. Ókeypis aðgangur.

Þriðjudagur 17. mars

Kl. 07:00 Pottaspjall í sundlauginni. Kristín María Birgisdóttir, bæjarfulltrúi Lista Grindvíkinga og Jóna Rut Jónsdóttir,
bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins.
Kl. 08:00 Morgunsöngur í Hópsskóla. Hvetjum gesti og
gangandi til að líta við og syngja með.
Kl. 08:00-23:30 Aðal-Braut. Ljósmyndir frá Einari Einarssyni í
Krosshúsum, myndir í einkaeigu. Gripir úr Einarsbúð til sýnis,
m.a höfuðbók frá 1902. Gamaldags ís á vægu verði.
Kl. 08:00-18:00 Málverkasýning Helgu Kristjánsdóttur og
þriggja útlendra málara, í gamla bókasafninu á 2. hæð í
verslunarmiðstöðinni. Þeir eru; Serhiy Savchenko frá
Úkraníu, Eduard Belsky frá Úkraníu og Alexandr Zabavchik frá
Hvíta Rússlandi. Helga hefur kynnst þeim í gegnum sýningar
og nám sitt erlendis. Tveir af þeim hafa komið til Íslands og
haldið sýningu í Anarkíu listasal í Kópavogi. Allt eru þetta
frábærir listamenn.
Kl. 08:00-18:00 Ljósmyndasýning í verslunarmiðstöðinni,
2. hæð. Tinna Hallsdóttir sýnir myndir frá samfélaginu og
umhverfinu í Grindavík sem henni finnst afar heillandi. Tinna er
25 ára og býr á Ítalíu eftir að hafa stundað ljósmyndanám í
Englandi í Art University of Bournemouth. Hún kemur gagngert

til Grindavíkur til þess að setja upp ljósmyndasýninguna.
Kl. 08:00-18:00. Verslunarmiðstöðin. Heilsuleikskólinn
Krókur og Leikskólinn Laut sýna verk nemenda sinna:
Sýning Króks heitir Laufblöð á sama trénu og er sýnd í húsnæði
gamla Sparisjóðsins. Á sýningunni má sjá listaverk og tónlistarmyndband barnanna eftir þemavinnu síðustu vikur, sem endurspeglar jákvæð viðhorf gagnvart fjölbreytileika samfélagsins.
Ljósmyndasýning leikskólabarna frá Leikskólanum Laut á ganginum. Viðfangsefni: „Bærinn minn“.
Sýning á verkum nemenda 4. bekkjar. Sjálfsmyndir sem verða
til sýnis í verslunarmiðstöðinni. Um er að ræða skemmtilegar
sjálfsmyndir sem unnar voru í samstarfi textíl- og myndmenntar.
Kl. 08:00-18:00 Handverksfélagið Greip með sýningu á ganginum í verslunarmiðstöðinni, Víkurbraut 62, á annarri hæð.
Greip sýnir afrakstur af handgerðum minjagripum sem félagsmenn hafa hannað og skorið út í gjafaöskjur fyrir Grindavíkurbæ.
Kl. 10:00 Kaffihúsið Bryggjan. Aðalgeir Jóhannsson les
smásöguna „Nætursigling undir hauststjörnu“ eftir Tómas Guðmundsson. Sagan fjallar um séra Odd Vigfús Gíslason. Hann
var sóknarprestur í Grindavíkurprestakalli og frumherji og mikill
baráttumaður í öryggismálum sjómanna.
Kl. 10:00-18:00 Bókasafnið í Iðu, Ásabraut 2. Málverkasýning. Pálmar Guðmundsson kennari og frístundamálari opnar
málverkasýningu í bókasafninu. Pálmar dvaldi í nokkrar vikur á
Kúbu í haust en þaðan kemur innblástur hans að hluta.
Bókasafnið í Iðu, Ásabraut 2. Málverkasýning. Pálmar Örn Guðmundsson kennari og frístundamálari með málverkasýningu í
bókasafninu. Pálmar Örn dvaldi í nokkrar vikur á Kúbu í haust
en þaðan kemur innblástur hans að hluta.
Handavinnusýningar Auðar Ármannsdóttur og Jónu Sigurjónsdóttur.
Handverksfélagið Greip sýnir muni sem félagar hafa unnið.
Kl. 10:00-12:00 Foreldramorgnar í Grindavíkurkirkju.
Kl. 11:30 Grunnskólinn. Fjölmenningarlegur matseðill á vegum
Skólamats.
Kl. 13:00-16:00 Flagghúsið. Sýning á handunnum, prjónuðum,
hekluðum og bútasaumuðum teppum.

Kl. 14:00 Miðgarður. Ólafur Rúnar Þorvarðarson fyrrverandi
kennari í Grindavík og ljósmyndari tók tugþúsundir ljósmynda á
sýnum tíma. Búið er að skanna inn svarthvíta hluta safnsins.
Hann sýnir hluta af myndasafni sínu fyrir gesti og segir frá
myndunum. Einnig sýnir hann myndband
frá sjómannadeginum 1990 þegar Víðihlíð var vígð. Sýningin er í samstarfi við
Sögu- og minjafélagið.
Kl. 15:00-17:00 Bangsaskoðun á
heilsugæslunni. Ertu 3-6 ára og átt
slasaðan bangsa? Grindvíkingurinn
Berglind Anna Magnúsdóttir og fleiri
læknanemar taka á móti börnum á
þessum aldri sem er velkomið að koma

með veika og slasaða bangsa. Markmið Bangsaspítalans er
tvíþætt; bæði stuðla að jákvæðu viðhorfi barna og trausti gagnvart heilbrigðisstarfsfólki, heilbrigðisstofnunum og því starfi sem
fer fram.
Kl. 17:00 Kaffihúsið Bryggjan. Aðalgeir Jóhannsson les
smásöguna „Nætursigling undir hauststjörnu“ eftir Tómas
Guðmundsson. Sagan fjallar um séra Odd Vigfús Gíslason.
Hann var sóknarprestur í Grindavíkurprestakalli og frumherji og
mikill baráttumaður í öryggismálum sjómanna.
Kl. 19:00 Kaffihúsið Bryggjan. Meistaradeildin í knattspyrnu í
beinni útsendingu.
Kl. 20:00 Salthúsið: Ólafur Rúnar Þorvarðarson fyrrverandi
kennari í Grindavík og ljósmyndari tók tugþúsundir ljósmynda á
sýnum tíma. Búið er að skanna inn svarthvíta hluta safnsins.
Hann sýnir hluta af myndasafni sínu fyrir gesti og segir frá
myndunum. Einnig sýnir hann myndband frá sjómannadeginum
1990 þegar Víðihlíð var vígð. Sýningin er í samstarfi við Söguog minjafélagið.
Kl. 20:00 Miðstöð símenntunar í
Grindavík. Húsið opnar kl. 20:00
en um kl. 20:30 ætlar Sigurður Þ.
Ragnarsson veðurfræðingur, eða
hinn eini sanni Siggi stormur, að
halda léttan fyrirlestur og útskýra
fyrir okkur hvað er í gangi í veðrakerfunum hjá okkur. Aðgangur
ókeypis og allir velkomnir – heitt á
könnunni.
Kl. 20:00 Kyrrðarbæn (centering
prayer) í Grindavíkurkirkju. Allir
velkomnir.

Miðvikudagur 18. mars

Kl. 07:00 Pottaspjall í sundlauginni. Hjálmar Hallgrímsson,
bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins.
Kl. 08:00 Morgunsöngur í Hópsskóla. Hvetjum gesti og
gangandi til að líta við og syngja
með.
Kl. 08:00-23:30 Aðal-Braut.
Ljósmyndir frá Einari
Einarssyni í Krosshúsum,
myndir í einkaeigu. Gripir úr
Einarsbúð til sýnis, m.a
höfuðbók frá 1902.
Gamaldags ís á vægu verði.
Kl. 08:00-18:00 Ljósmyndasýning í verslunarmiðstöðinni, 2. hæð. Tinna
Hallsdóttir sýnir myndir frá samfélaginu og umhverfinu í Grindavík sem henni finnst afar heillandi. Tinna er 25 ára og býr á
Ítalíu eftir að hafa stundað ljósmyndanám í Englandi í Art University of Bournemouth. Hún kemur gagngert til Grindavíkur til
þess að setja upp ljósmyndasýninguna.
Kl. 08:00-18:00 Málverkasýning Helgu Kristjánsdóttur og
þriggja útlendra málara, í gamla bókasafninu á 2. hæð í
verslunarmiðstöðinni. Þeir eru; Serhiy Savchenko frá Úkraníu,
Eduard Belsky frá Úkraníu og Alexandr Zabavchik frá Hvíta
Rússlandi. Helga hefur kynnst þeim í gegnum sýningar og nám
sitt erlendis. Tveir af þeim hafa komið til Íslands og haldið
sýningu í Anarkíu listasal í Kópavogi. Allt eru þetta frábærir
listamenn.
Kl. 08:00-18:00.
Verslunarmiðstöðin. Heilsuleikskólinn Krókur og Leikskólinn Laut sýna verk nemenda sinna:
Sýning Króks heitir Laufblöð á sama trénu og er sýnd í húsnæði
gamla Sparisjóðsins. Á sýningunni má sjá listaverk og tónlistar-

Lífið er saltfiskur – Saltfiskuppskriftakeppni Salthússins og Kvikunnar

Uppskriftakeppni um besta saltfiskréttinn í Grindavík 2015. Sérstök dómnefnd undir stjórn Láka á Salthúsinu velur þrjár bestu
uppskriftirnar. Höfundar þeirra verða boðaðir á Salthúsið þar sem þeir, eða fulltrúar þeirra, elda saltfiskinn fyrir dómnefndina sem
velur að lokum BESTA SALTFISKRÉTTINN eftir smökkunina.
Hægt er að senda uppskriftir í tölvupósti til salthusid@salthusid.is í síðasta lagi 23. mars. Verðlaun: 1. verðlaun eru kr.
30.000, 2. verðlaun eru kr. 20.000, 3. verðlaun Gjafabréf á Salthúsinu að andvirði kr. 15.000. Vinningsuppskriftir verða sýnilegar
á vefsíðum Salthússins, www.salthusid.is, Grindavíkurbæjar, www.grindavik.is og Kvikunnar, www.grindavik.is/kvikan.
Í Menningarviku mun Salthúsið í Grindavík bjóða upp á saltfiskrétti.

myndband barnanna eftir þemavinnu síðustu vikur, sem endurspeglar jákvæð viðhorf gagnvart fjölbreytileika samfélagsins.
Ljósmyndasýning leikskólabarna frá Leikskólanum Laut á
ganginum. Viðfangsefni: „Bærinn minn“.
Sýning á verkum nemenda 4. bekkjar. Sjálfsmyndir sem verða
til sýnis í verslunarmiðstöðinni. Um er að ræða skemmtilegar
sjálfsmyndir sem unnar voru í samstarfi textíl- og myndmenntar.
Kl. 08:00-18:00 Handverksfélagið Greip með sýningu á
ganginum í verslunarmiðstöðinni, Víkurbraut 62, á annarri
hæð. Greip sýnir afrakstur af handgerðum minjagripum sem
félagsmenn hafa hannað og skorið út í gjafaöskjur fyrir bæinn.
Kl. 09:00-11:00 Lína langsokkur kemur í heimsókn í Laut,
Krók og
Hópsskóla og
skemmtir
börnunum, tekur
lagið og segir
sögur. Það er
Ágústa Eva
Erlendsdóttir,
sem leikur Línu
Langsokk í
Borgarleikhúsinu, sem mætir
á svæðið.
Kl. 09:00 á Laut,
kl. 09:45 á Króki
og kl. 10:30 í
Hópsskóla.
Kl. 10:00 Kaffihúsið Bryggjan. Aðalgeir Jóhannsson les kafla úr ævisögu
Guðmundar Bjarnasonar, „Hið frjáls glaða líf“. Hann var
vertíðarmaður hjá Guðjóni í Höfn í Nesinu í upphafi fjórða
áratugar síðustu aldar.
Kl. 10:00-18:00 Bókasafnið í Iðu, Ásabraut 2. Málverkasýning. Pálmar Örn Guðmundsson kennari og frístundamálari með málverkasýningu í bókasafninu. Pálmar Örn dvaldi
í nokkrar vikur á Kúbu í haust en þaðan kemur innblástur hans
að hluta.
Handavinnusýningar Auðar Ármannsdóttur og Jónu Sigurjónsdóttur.
Handverksfélagið Greip sýnir muni sem félagar hafa unnið.
Kl. 11:30 Grunnskólinn. Fjölmenningarlegur matseðill á
vegum Skólamats.
Kl. 12:00 Grindavíkurkirkja: Bæna og fyrirbænastund og
súpa á eftir.
Kl. 13:00-16:00 Flagghúsið. Sýning á handunnum,
prjónuðum, hekluðum og bútasaumuðum teppum.
Kl. 13:00-16:00 Miðgarður. Minja- og sögufélagið með
sýningu á gömlum ljósmyndum frá Grindavík sem rúlla á
skjá. Myndirnar eru úr ýmsum myndasöfnum, m.a. frá
Byggðasafni Suðurnesja, og hafa sumar þeirra aldrei sést áður
opinberlega.
Kl. 14:40-15:40 Grindavíkurkirkja. Barnakórsæfing fyrir börn
fædd árið 2004 og 2005.
Kl. 17:00 Kaffihúsið Bryggjan. Aðalgeir Jóhannsson les kafla
úr ævisögu Guðmundar Bjarnasonar, „Hið frjáls glaða líf“.
Hann var vertíðarmaður hjá Guðjóni í Höfn í Nesinu í upphafi
fjórða áratugar síðustu aldar.

Kl. 18:00 – 21:00 TAPAS námskeið með Erni Garðars frá
Soho Catering í eldhúsi grunnskólans í Iðunni við
Ásabraut. Björk Sverrisdóttir heimilisfræðikennari
grunnskólans verður til aðstoðar. Farið verður yfir grunnþætti í

TAPAS gerð og matreiða nemendur sjálfir og fara heim með
afraksturinn. 20 manns komast á námskeiðið. Fyrstir koma fyrstir fá. Námskeiðið hefst kl. 18 og er í um 3 tíma. Skráning á
bjorksv@hive.is (sendið nafn og kennitölu). Verð: 5.500 kr.
Kl. 19:00 Kvennó. Opið fyrir gesti og gangandi. Minja- og
sögufélag Grindavíkur með sýningu á gömlum ljósmyndum frá
Grindavík sem rúlla á skjá. Myndirnar eru úr ýmsum myndasöfnum, m.a. frá Byggðasafni Suðurnesja, og hafa sumar
þeirra aldrei sést áður opinberlega.
Kl. 19:00 Kaffihúsið Bryggjan. Meistaradeildin í knattspyrnu í
beinni útsendingu.
Kl. 20:00-22:00 Félagsmiðstöðin
Þruman. Opið fyrir aldurinn 16-19 ára
(1.-3. bekk í framhaldsskóla).
Kl. 21:00 Kaffihúsið Bryggjan.
Tónleikar. Dagbjartur Willardsson
söngvari og Ásgeir Ásgeirsson
gítarleikari verða með tónleika þar
sem á dagskrá verða lög úr öllum
áttum, bæði íslensk og erlend.
Ókeypis aðgangur.

Kl. 20:00 Og allir í kór! Söngkvöld í Grindavíkurkirkju.
- Karlakór Grindavíkur, Stjórnandi: Renata Ivan
- Kór Grindavíkurkirkju, Stjórnandi: Bjartur Logi Guðnason
- Léttsveitin Guðjón. Blandaður hópur söngvara og
hljóðfæraleikara.
- Vísiskórinn. Alþjóðlegur kór fiskvinnslufólks með gleðina í
fyrirrúmi. Stjórnandi: Margrét Pálsdóttir.
- Sönghópur Suðurnesja. Stjórnandi: Magnús Kjartansson
Allir velkomnir. Aðgangur ókeypis.

Fimmtudagur 19. mars

Kl. 07:00 Pottaspjall í sundlauginni. Bryndís Gunnlaugsdóttir, bæjarfulltrúi Framsóknar.
Kl. 08:00 Morgunsöngur í Hópsskóla. Hvetjum gesti og
gangandi til að líta við og syngja með.
Kl. 08:00-23:30 Aðal-Braut. Ljósmyndir frá Einari Einarssyni í
Krosshúsum, myndir í einkaeigu. Gripir úr Einarsbúð til sýnis,
m.a höfuðbók frá 1902. Gamaldags ís á vægu verði.
Kl. 08:00-18:00. Verslunarmiðstöðin. Heilsuleikskólinn
Krókur og Leikskólinn Laut sýna verk nemenda sinna:
Sýning Króks heitir Laufblöð á sama trénu og er sýnd í húsnæði gamla Sparisjóðsins. Á sýningunni má sjá listaverk og
tónlistarmyndband barnanna eftir þemavinnu síðustu vikur,
sem endurspeglar jákvæð viðhorf gagnvart fjölbreytileika samfélagsins.
Ljósmyndasýning leikskólabarna frá Leikskólanum Laut á
ganginum. Viðfangsefni: „Bærinn minn“.
Sýning á verkum nemenda 4. bekkjar. Sjálfsmyndir sem verða
til sýnis í verslunarmiðstöðinni. Um er að ræða skemmtilegar
sjálfsmyndir sem unnar voru í samstarfi textíl- og myndmenntar.
Kl. 08:00-18:00 Ljósmyndasýning í verslunarmiðstöðinni,
2. hæð. Tinna Hallsdóttir sýnir myndir frá samfélaginu og
umhverfinu í Grindavík sem henni finnst afar heillandi. Tinna er
25 ára og býr á Ítalíu eftir að hafa stundað ljósmyndanám í
Englandi í Art University of Bournemouth. Hún kemur gagngert
til Grindavíkur til þess að setja upp ljósmyndasýninguna.
Kl. 08:00:00-18:00 Málverkasýning Helgu Kristjánsdóttur
og þriggja útlendra málara, í gamla bókasafninu á 2. hæð í

verslunarmiðstöðinni. Þeir eru; Serhiy Savchenko frá Úkraníu,
Eduard Belsky frá Úkraníu og Alexandr Zabavchik frá Hvíta
Rússlandi. Helga hefur kynnst þeim í gegnum sýningar og nám
sitt erlendis. Tveir af þeim hafa komið til Íslands og haldið
sýningu í Anarkíu listasal í Kópavogi. Allt eru þetta frábærir listamenn.
Kl. 08:00-18:00 Handverksfélagið Greip með sýningu á ganginum í verslunarmiðstöðinni, Víkurbraut 62, á annarri hæð.
Greip sýnir afrakstur af handgerðum minjagripum sem félagsmenn hafa hannað og skorið út í gjafaöskjur fyrir Grindavíkurbæ.
Kl. 10:00 Kaffihúsið Bryggjan. Aðalgeir Jóhannsson les söguna „Í GRINDAVÍK 14. MARZ 1926“. Sunnudagurinn 14. mars
árið 1926 hefur orðið mörgum Grindvíkingum minnisstæður
vegna þeirra atburða sem áttu sér stað þennan dag. Einar Kr.
Einarsson er hafður fyrir þessari sögu. Heimildarmenn hans
voru Guðmundur Kristjánsson frá Lundi og Lárus Jónsson í
Bræðraborg.
Kl. 10:00-18:00 Bókasafnið í Iðu, Ásabraut 2. Málverkasýning. Pálmar Örn Guðmundsson kennari og frístundamálari með málverkasýningu í bókasafninu. Pálmar Örn dvaldi í
nokkrar vikur á Kúbu í haust en þaðan kemur innblástur hans
að hluta.
Handavinnusýningar Auðar Ármannsdóttur og Jónu Sigurjónsdóttur.
Handverksfélagið Greip sýnir muni sem félagar hafa unnið.
Kl. 10:00-14:00 Iðan. Opið hús verður í öllum stofnunum
Iðunnar (grunnskóli, bókasafn, tónlistarskóli og Þruman).
Boðið verður upp á tónlist, söng, upplestur og kynningar.
Verkefni nemenda verða til sýnis m.a. verður vígsla vegglistaverks 10. L í stofu 227. Kennsla verður með hefðbundnu sniði,
kennslustofur verða opnar og allir eru velkomnir í heimsókn.
Kl. 11:30 Grunnskólinn. Fjölmenningarlegur matseðill á vegum
Skólamats.
Kl. 13:00-16:00 Flagghúsið. Sýning á handunnum, prjónuðum,
hekluðum og bútasaumuðum teppum.
Kl. 13:30-17:00 Grindavíkurkirkja. Starf eldri borgara.
Kl. 13:00 Miðgarður. Kvikmyndasýning á vegum Minja- og
sögufélagsins. Sýnd verður bíómyndin Salka Valka sem tekin
var að mestu upp í Grindavík. Myndin var frumsýnd 1954 og er
byggð á samnefndu skáldverki íslenska nóbelsskáldsins
Halldórs Laxness. Myndin fjallar um lífsbaráttuna í íslensku
sjávarplássi, þar sem lífið er saltfiskur.
Kl. 17:00. Bíósýning í sal Iðunnar. Sýnd verður heimildamyndin Fiskur undir steini sem tekin var upp í Grindavík 1974
og vakti mikla athygli og deilur á sínum tíma.
Kl. 17:00 Kaffihúsið Bryggjan. Aðalgeir Jóhannsson les
söguna „Í GRINDAVÍK 14. MARZ 1926“. Sunnudagurinn 14.
mars árið 1926 hefur orðið mörgum Grindvíkingum minnisstæður vegna þeirra atburða sem áttu sér stað þennan dag.
Einar Kr. Einarsson er hafður fyrir þessari sögu. Heimildarmenn
hans voru Guðmundur Kristjánsson frá Lundi og Lárus Jónsson
í Bræðraborg.
Kl. 18:00-19:00 Grindavíkurkirkja. Níu til tólf ára starf.
Kl. 20:00 21:00 Grindavíkurkirkja. Unglingastarf.
Kl. 18:00 Kaffihúsið Bryggjan. Kútmagar, siginn fiskur og
skata á boðstólum. Allir velkomnir á meðan húsrúm leyfir fram
eftir kvöldi.
Kl. 18:00 Kvikan. Hönnun á
heimaslóð. Grindvíkingarnir
Ólöf Helga Pálsdóttir Woods
nemi í fatahönnun og Rósa
Dögg Þorsteinsdóttir
ljósameistari segja frá
hönnun sinni, hugmyndavinnunni og vinnsluferlinu
allt til lokaafurðar.
Ólöf Helga hefur lært fatahönnun í Los Angeles og hefur hönnun hennar vakið athygli. Hún
deilir hugmyndum sínum og hönnun með gestum. Eiginmaður
hennar, auglýsingahönnuðurinn Nicholas Woods hefur hannað
auðkennismerki Ólafar Helgu, hann hefur jafnframt séð um
hönnun í kringum teiknimyndir og segir einnig frá sinni vinnu.
Rósa Dögg er lærður ljósameistari og vinnur við að hanna
lýsingu við ýmis konar verkefni eins og varðandi bleika borðann,
ráðhúslýsingar og fyrir Bláa Lónið.
Umsjón: Halla Kristín Sveinsdóttir.

Opið til kl. 21:00 í verslunarmiðstöðinni. Lyfja, Palóma og
Betra hár með ýmis tilboð í gangi. Líf og fjör og léttar veitingar.

Kl. 20:00-21:30 Hópsskóli. Fréttaskot úr fortíðinni. Viðar
Oddgeirsson hefur starfað hjá RÚV síðan 1986. Hann hefur
safnað eldra sjónvarpsefni frá Grindavík sem birst hefur í
fréttum RÚV. Hér sýnir hann bæði áður birt og óbirt sjónvarpsefni frá Grindavík frá árunum 1990 til 2000. Þar má nefna
myndir frá brunanum í Þorbirni 1992, flóð í höfninni, afhjúpun
styttu af Sigvalda Kaldalóns, frá frægum knattspyrnuleik
Grindavíkur og Breiðabliks 1999 og ýmislegt fleira skemmtilegt
efni. Einnig verður rætt um varðveislu eldra hreyfiefnis og þá
sérstaklega efnis fyrir daga íslensks sjónvarps. Aðgangur
ókeypis og allir velkomnir.
Kl. 21:00 Kaffihúsið Bryggjan. Grindvísk Krónika.
Aðalgeir Jóhannsson fær til sín góða gesti sem taka lagið og
segja sögur.

Föstudagur 20. mars

Kl. 07:00 Pottaspjall í sundlauginni. Guðmundur Pálsson,
bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins.
Kl. 08:00 Morgunsöngur í Hópsskóla. Hvetjum gesti og
gangandi til að líta við og syngja með.
Kl. 08:00-23:30 Aðal-Braut. Ljósmyndir frá Einari Einarssyni í
Krosshúsum, myndir í einkaeigu. Gripir úr Einarsbúð til sýnis,
m.a höfuðbók frá 1902. Gamaldags ís á vægu verði.
Kl. 08:00-18:00 Ljósmyndasýning í verslunarmiðstöðinni, 2.
hæð. Tinna Hallsdóttir sýnir myndir frá samfélaginu og
umhverfinu í Grindavík sem henni finnst afar heillandi. Tinna er
25 ára og býr á Ítalíu eftir að hafa stundað ljósmyndanám í Englandi í Art University of Bournemouth. Hún kemur gagngert til
Grindavíkur til þess að setja upp ljósmyndasýninguna.
Kl. 08:00-18:00. Verslunarmiðstöðin. Heilsuleikskólinn
Krókur og Leikskólinn Laut sýna verk nemenda sinna:
Sýning Króks
heitir Laufblöð
á sama trénu
og er sýnd í
húsnæði gamla
Sparisjóðsins.
Á sýningunni
má sjá listaverk
og tónlistarmyndband
barnanna eftir
þemavinnu síðustu vikur, sem endurspeglar jákvæð viðhorf
gagnvart fjölbreytileika samfélagsins.
Ljósmyndasýning leikskólabarna frá Leikskólanum Laut á ganginum. Viðfangsefni: „Bærinn minn“.
Sýning á verkum nemenda 4. bekkjar. Sjálfsmyndir sem verða
til sýnis í verslunarmiðstöðinni. Um er að ræða skemmtilegar
sjálfsmyndir sem unnar voru í samstarfi textíl- og myndmenntar.
Kl. 08:00-18:00 Málverkasýning Helgu Kristjánsdóttur og
þriggja útlendra málara, í gamla bókasafninu á 2. hæð í
verslunarmiðstöðinni. Þeir eru; Serhiy Savchenko frá Úkraníu,
Eduard Belsky frá Úkraníu og Alexandr Zabavchik frá Hvíta
Rússlandi. Helga hefur kynnst þeim í gegnum sýningar og nám
sitt erlendis. Tveir af þeim hafa komið til Íslands og haldið
sýningu í Anarkíu listasal í Kópavogi. Allt eru þetta frábærir
listamenn.

Kl. 08:00-18:00 Handverksfélagið Greip með sýningu á
ganginum í verslunarmiðstöðinni, Víkurbraut 62, á annarri
hæð. Greip sýnir afrakstur af handgerðum minjagripum sem
félagsmenn hafa hannað og skorið út í gjafaöskjur fyrir
Grindavíkurbæ.
Kl. 10:00 Kaffihúsið Bryggjan. Aðalgeir Jóhannsson les
Grindavíkurblús, fyrsti hluti. Smásaga eftir Melinn.
Kl. 10:00-18:00 Bókasafnið í Iðu, Ásabraut 2. Málverkasýning. Pálmar Örn Guðmundsson kennari og frístundamálari
með málverkasýningu í bókasafninu. Pálmar Örn dvaldi í
nokkrar vikur á Kúbu í haust en þaðan kemur innblástur hans
að hluta.
Handavinnusýningar Auðar Ármannsdóttur og Jónu Sigurjónsdóttur.
Handverksfélagið Greip sýnir muni sem félagar hafa unnið.
Kl. 11:30 Grunnskólinn. Fjölmenningarlegur matseðill á
vegum Skólamats.
Kl. 13:00-16:00 Flagghúsið. Sýning á handunnum,
prjónuðum, hekluðum og bútasaumuðum teppum.
Kl. 17:00 Kaffihúsið Bryggjan. Aðalgeir Jóhannsson les
Grindavíkurblús, fyrsti hluti. Smásaga eftir Melinn.
Kl. 19:00 Árshátíð Grindavíkurbæjar í Lava-sal Bláa
Lónsins. Þema árshátíðarinnar í ár er
sótt í einn ástsælasta
og vinsælasta gleðigjafa þjóðarinnar,
LADDA. Þau eru ófá
lögin sem hann hefur
sungið í gegnum tíðina
og ófáir karakterarnir
sem hann hefur
skapað. Að vanda
verður á dagskrá hin
stórskemmtilega söng- og hæfileikakeppni á milli stofnana
Grindavíkurbæjar.

Kl. 13:00-16:00 Flagghúsið. Sýning á handunnum, prjónuðum,
hekluðum og bútasaumuðum teppum.
Kl. 13:00-18:00 Opið hús í vinnustofu Helgu Kristjánsdóttur listmálara að Vörðusundi 1.

10:00-17:00 Traktors- og bílasafn Hermanns í Stakkavík til
sýnis. Hermann Th. Ólafsson í Stakkavík sem fagnar 60 ára
afmæli sínu, hefur undanfarin ár safnað ýmsum gömlum traktorum og bílum auk þess að geyma slík tæki frá öðrum. Nú
gefst Grindvíkingum einstakt tækifæri að skoða þetta ótrúlega
safn. Traktorarnir og bílarnir verða til sýnis í sal við Seljabót 7,
2. hæð (gengið inn að ofan, Gluggaverksmiðjan PGV á neðri
hæð). Brimfaxakonur með glæsilegar veitingar til sölu, til
styrktar starfsemi félagsins.

Laugardagur 21. mars

Kl. 08:00-23:30 Aðal-Braut. Ljósmyndir frá Einari Einarssyni í
Krosshúsum, myndir í einkaeigu. Gripir úr Einarsbúð til sýnis,
m.a höfuðbók frá 1902. Gamaldags ís á vægu verði.
Kl. 10:00-16:00 Bókasafnið í Iðu, Ásabraut 2. Málverkasýning. Pálmar Örn Guðmundsson kennari og frístundamálari
með málverkasýningu í bókasafninu. Pálmar Örn dvaldi í
nokkrar vikur á Kúbu í haust en þaðan kemur innblástur hans
að hluta.
Handavinnusýningar Auðar Ármannsdóttur og Jónu Sigurjónsdóttur.
Handverksfélagið Greip sýnir muni sem félagar hafa unnið.
Kl. 10:00-14:00 Handverksfélagið Greip með sýningu á
ganginum í verslunarmiðstöðinni, Víkurbraut 62, á annarri
hæð. Greip sýnir afrakstur af handgerðum minjagripum sem
félagsmenn hafa hannað og skorið út í gjafaöskjur fyrir
Grindavíkurbæ.
Kl. 10:00-17:00 Kvikan opin. Þrjár sýningar; Guðbergsstofa,
Jarðorka og Saltfisksýningin.
Kl. 11:00 Kristinn Þórhallsson með sögugöngu um
Staðarhverfið, ef veður leyfir. Mæting við Bjarnagjá (gömlu
laxeldisstöðina). Keyrt er í áttina að golfvellinum en beygt til
vinstri skömmu áður. Gangan er á vegum Minja- og
sögufélagsins.
Kl. 11:00-13:00 Fjöltefli við skákklúbbinn „Hermenn
Þorbjörns“, í grunnskólanum við Ásabraut.
Skákklúbburinn „Hermenn
Þorbjörns“ í Grindavík,
sem er fyrir nemendur í
4., 5. og 6. bekk, býður
Grindvíkingum á öllum
aldri í fjöltefli. Aðrir
nemendur, foreldrar,
afar og ömmur, frænkur
og frændur, eru hvött til
þess að taka þátt í fjölteflinu. Hver skák kostar
100 kr. sem rennur í
sjóð til að kaupa boli
fyrir klúbbinn.

Kl.
13:00-15:00 Listasmiðja fyrir börn í Hópsskóla undir
yfirskriftinni MEÐ HJARTANU. Aldur 5 ára og eldri. Þátttakendur eru beðnir um að skrá sig á netfangið:
halldorag@grindavik.is, í síðasta lagi miðvikudaginn 18. mars.
Boðið verður upp á dans-, hljóð-, tónlistar-, leik- og búningaog tæknibrellusmiðjur. Umsjónarmenn: Kristín Pálsdóttir, Anna
Sigríður Sigurjónsdóttir, Ásrún Kristinsdóttir, Inga Björk
Runólfsdóttir, Halldóra G. Sigtryggsdóttir og fleiri.
Kl. 21:00 Salthúsið.
Blústónleikar með
Vinum Dóra. Vinir Dóra
er elsta starfandi blúsband landsins og hélt
upp á 25 ára starfsafmæli í fyrra. Vinirnir
eru: Halldór Bragason
gítarleikari og söngvari,
Guðmundur Pétursson
gítarleikari, Tryggvi
Hubner á gítar, Guðmundur Gunnlaugsson
trommuleikari og Jón
Ólafsson bassaleikari.
Aðgangseyrir: 1.000 kr.
Kl. 21:00 Reggie
Óðins og hljómsveit
með tónleika á Kaffihúsinu Bryggjunni.

Hljómsveit sem vakið hefur athygli í vetur eftir að hún gaf út
plötuna Haust sem kom út á haustdögum. Prímus mótorar eru
feðgin frá Vestmannaeyjum, Óðinn Hilmisson bassaleikari og
söngkonan Regína Ósk Óðinsdóttir.

Sunnudagur 22. mars

Kl. 08:00-23:30 Aðal-Braut. Ljósmyndir frá Einari Einarssyni í
Krosshúsum, myndir í einkaeigu. Gripir úr Einarsbúð til sýnis,
m.a höfuðbók frá 1902. Gamaldags ís á vægu verði.
Kl. 10:00-16:00 Bókasafnið í Iðu, Ásabraut 2. Málverkasýning. Pálmar Örn Guðmundsson kennari og frístundamálari
með málverkasýningu í bókasafninu. Pálmar Örn dvaldi í
nokkrar vikur á Kúbu í haust en þaðan kemur innblástur hans
að hluta.
Handavinnusýningar Auðar Ármannsdóttur og Jónu Sigurjónsdóttur.
Handverksfélagið Greip sýnir muni sem félagar hafa unnið.
Kl. 10:00-17:00 Kvikan opin. Þrjár sýningar; Guðbergsstofa,
Jarðorka og Saltfisksýningin.
Kl. 11:00-12:00 Sunnudagaskóli Grindavíkurkirkju.
Kl. 13:00-16:00 Flagghúsið. Sýning á handunnum,
prjónuðum, hekluðum og bútasaumuðum teppum.
Kl. 13:00-15:00 Bakki til sýnis. Minja- og sögufélag Grindavíkur hefur fest kaup á hinni fornu verbúð Bakka við Garðsveg
og stendur til að koma húsinu í upprunalegt horf. Húsið er
byggt 1933 og er með eldri húsum í Grindavík. Þetta er jafnframt ein elsta sjóverbúð á Suðurnesjum og hefur því
menningarsögulegt gildi. Húsið er almenningi til sýnis og allir
velkomnir.
Kl. 14:00 Bókasafnið.
Fjölmenningarráð
Grindavíkur kynnir
fjóra þekkta rithöfunda, þar á meðal
Nóbelsskáld. Rithöfundarnir koma frá Póllandi, Serbíu, Tælandi
og Filippseyjum. Jafnframt verður íslenska Nóbelsskáldið Halldór Laxness kynnt.
Kynningin fer fram á íslensku og er hún bæði fyrir Grindvíkinga
sem vilja kynnast rithöfundum frá framandi slóðum og íbúa
Grindavíkur með erlent
ríkisfang.
Kl. 14:30-17:00
Kynningardagur
Golfklúbbs Grindavíkur, SNAG
skemmtigolf í
Hópinu. Skemmtilegt
golf fyrir kylfinga á
öllum aldri. Allir
velkomnir sem áhuga
hafa á því að kynna
sér golfíþróttina og
starfsemi klúbbsins. Golfkennari GG, Helgi Dan Steinsson,
verður á staðnum með ný kennslutæki (SNAG) sem stendur
fyrir „Starting New At Golf“. Þó kennslutækin séu litrík og líti út
fyrir að vera fyrir börn þá geta ungir sem aldnir nýtt sér þessa
kennslutækni til að læra grunnatriðin. Tilvalið tækifæri fyrir fjölskyldur að koma og eiga saman skemmtilega stund í golfi.
16:00 Kvikan. Færeyskur dagur á vegum Norræna
félagsins í Grindavíkur, í tilefni Norræna dagsins á Íslandi.
Kynning á færeyskri
menningu og tónlist.
Kynnir: Fríða Egilsdóttir.
- Kynning á landi og þjóð.
- Tónlistaratriði. Færeyski
tónlistarmaðurinn Jógvan
Hansen syngur færeysk lög.
- Bjarni Ólason, betur þekktur
sem Bibbinn, segir frá dvöl
fjölskyldunnar í Færeyjum
sumarið 1986 þegar hann var
markvörður (verja) í liði VB
og sló í gegn.
- Kennsla í færeyskum dansi.

Kl. 20:00 Tónleikasalur tónlistarskólans; Spjalltónleikaröðin „Af fingrum fram“ hefur notið mikilla vinsælda
síðustu árin í Salnum, Kópavogi. Gestgjafinn; Jón Ólafsson,
hefur fengið til sín þekktustu tónlistarmenn landsins og farið
með þeim í gegnum ferilinn auk þess að heyra sögurnar á bak
við lögin. Gunnar Þórðarson þarf vart að kynna fyrir
Íslendingum en hann fagnaði á dögunum 70 ára afmæli.
Gunnar er maðurinn á bak við helstu dægurperlur Íslands,
stofnaði bæði Hljóma og Trúbrot og hefur vísast frá nógu að
segja. Miðaverð í forsölu: 2.000 kr. Miðana er hægt að kaupa
í Aðal-Braut (ekki tekið við greiðslukortum). Miðaverð við hurð:
2.500 kr.

Afsláttur í tilefni
Menningarviku:

Palóma Föt og Skart, Víkurbraut 62:
17. mars: 20% afsláttur af öllum peysum
18. mars: Kaffihússtemming í Palómu þar sem boðið verður
uppá kaffi og dýrindis konfekt
19. mars: Skemmtileg stemmning í Palómu léttar veitingar og
opið til 21
20. mars: Lokkadagar. Gerum göt í eyru á aðeins 3.000 krónur
Lyfja, Víkurbraut 62:
Fimmtudagur 19. mars:
Opið til kl. 21:00
Kynning frá kl. 15-18 á dr. Organic Coconut línunni.
25% afsláttur af öllum ilmum og snyrtivörum
20% afsláttur af vítamínum og bætiefnum.

Betra hár, Víkurbraut 62:
Þriðjudaginn 17. mars er opið kl. 12:00-19:00. 20% afsláttur af
öllum tækjum.
Miðvikudaginn 18. mars er opið kl. 09:00-14:00. 20% afsláttur
af sjampóum.
Fimmtudaginn 19. mars er opið kl. 10:00-21:00. Fimmtudags
stemmari. Léttar veitingar, fullt af tilboðum, ráðgjafi á staðnum
og bara endalaus gleði og hamingja. Ekki láta þig vanta.
Föstudaginn 20. mars er opið kl. 10:00-17:00. 20% afsláttur af
D:fi.

Hár-Anna / Rossini, Hafnargötu 6:
Tilboð á Menningarviku 14.-22. mars:
FRÍTT After Party mótunarefni ef þú kaupir sjampó og næringu
frá BED HEAD.
Þarft þú að næra hárið. Djúpnæringar-maskar frá BED HEAD á
25% afslætti.
Verið velkomin Þórdís, Margrét og Anna María.

Minja- og myndasýning Þorbjarnar hf.

Í gömlu fiskmóttökulúgunum við gamla salthúsið, sem nú
hýsir Veiðafæraþjónustuna ehf. við Ægisgötu (Garðvegs
megin) eru átta gluggar og einn gluggi að Hafnargötu 12, þar
sem skrifstofa fyrirtækisins er. Í þessum gluggum er sýning á
gömlum munum og myndum, sem safnast hafa upp hjá
fyrirtækinu í gegnum árin bæði tengdum fiskveiðum og
fiskvinnslu. Á flettiskjám eru sýndar gamlar myndir frá starfsemi fyrirtækisins.
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Laufblöð á sama trénu

Laufblöð á sama trénu. Sýning nemenda
Heilsuleikskólans Króks í húsnæði Landsbankans í Verslunarmiðstöðinni (gamla
Sparisjóðnum). Á sýningunni má sjá listaverk og tónlistarmyndband barnanna
eftir þemavinnu síðustu vikur, sem endurspeglar jákvæð viðhorf gagnvart fjölbreytileika samfélagsins.
Í ört vaxandi fjölmenningarsamfélagi er
mikilvægt að kenna börnum að eiga samskipti án fordóma og að líta á fjölbreytileikann sem styrkleika. Styrkleikinn
felst í því að bera virðingu fyrir því að við
erum ólík og líta á tækifærin sem felast í
því að við höfum öll eitthvað fram að færa
til samfélagsins sem við búum í.
Sýningin endurspeglar þessi jákvæðu
viðhorf gagnvart fjölbreytileikanum þar
sem allar hendur eru „laufblöð á sama
trénu“, fólkið og löndin eru ólík en hafa öll
eitthvað fram að færa og við syngjum um
mikilvægi þess að eiga samskipti án
fordóma.

Sendinefnd frá Piteå kemur
á Menningarvikuna

Í Menningarvikunni kemur sex manna
sendinefnd frá Piteå, vinabæ okkar í
Svíþjóð. Meðal annars koma tveir tónlistarmenn sem munu spila við setningu
Menningarvikunnar og á tónleikum í samstarfi við Halldór Lárusson bæjarlistamann. Þeir sem koma eru:
Micael Jonsson – forstöðumaður
bókasafna
Peter O Ekberg – yfirmaður menningarmála og tónlistarmaður
Alicia Carlestam – söngkona úr tónlistarháskólanum í Pitå
Ann-Katrin Sämfors – formaður frístundaog menningarnefndar
Sture Berglund – listamaður
Karin Berglund- eiginkona Sture

Listasmiðja fyrir börn
5 ára og eldri

Athygli er vakin á því að kl. 13:00-15:00
laugardaginn 22. mars verður Listasmiðja
fyrir börn í Hópsskóla. Miðað er við 5 ára
og eldri. Þátttakendur eru beðnir um að
skrá sig á netfangið
halldorag@grindavik.is
í síðasta lagi miðvikudaginn 19. mars.
Boðið verður upp á dans-, hljóð-, tónlistar-, leik- og búninga- og tæknibrellusmiðjur.
Umsjónarmenn: Kristín Pálsdóttir, Anna
Sigríður Sigurjónsdóttir, Ásrún Kristinsdóttir, Inga Björk Runólfsdóttir, Halldóra
G. Sigtryggsdóttir og fleiri.
Listasmiðjan var haldin í fyrsta sinn í
Menningarvikunni í fyrra og tókst frábærlega vel. Því var ákveðið að endurtaka
leikinn í ár. Margar hendur vinna létt verk
og er það ósk aðstandenda að þeir foreldrar sem hafa tök á, komi með börnunum í Listasmiðjuna og aðstoði, ef
kostur er.

Fjölbrey6 dagskrá
í Iðunnni

Í Menningarvikunni munu stofnanir
Iðunnar, sem eru Grunnskóli Grindavíkur, Tónlistarskólinn í Grindavík,
Bókasafn Grindavíkur og félagsmiðstöðin
Þruman, fást við margskonar verkefni,
sem m.a. eru tengd fjölmenningu.
Á bókasafninu verður Pálmar Örn Guðmundsson grunnskólakennari og frístundamálari með málverkasýningu. Einnig verða á
bókasafninu handavinnusýning nokkurra
kvenna auk þess sem handverksfélagið Greip
sýnir muni sem félagar hafa unnið.
Sunnudaginn 22. mars kl. 14:00 mun fjölmenningarráð Grindavíkur kynna fjóra þekkta
rithöfunda frá Póllandi, Serbíu, Tælandi og
Filippseyjum, einn frá hverri þjóð – tveir þeirra
hafa hlotið bókmenntaverðlaun Nóbels. Jafnframt verður íslenska Nóbelsskáldið Halldór
Laxness kynnt. Dagskráin fer fram á íslensku
og er hún fyrir alla sem vilja kynna sér rithöfunda frá framandi slóðum.
Til stendur að vera með kynningu á bókmenntaarfinum með stuðningi Menningarráðs
Suðurnesja, þar sem litið er aftur og Ármanns
Kr. Einarssonar minnst en hann hefði orðið
100 ára 30. janúar s.l. Þessi viðburður verður
auglýstur betur þegar nær dregur.
Sýning á verkum nemenda 4. bekkjar grunn-

skólans, Sjálfsmyndir, verða til sýnis í í verslunarmiðstöðinni. Um er að ræða skemmtilegar
sjálfsmyndir sem unnar voru í samstarfi textilog myndmenntar.
Opið hús verður í öllum stofnunum
Iðunnar fimmtudaginn 19.mars kl. 10:00 –
14:00. Boðið verður upp á tónlist og upplestur
auk þess sem hægt verður að reyna sig við raftónsmíðar.
Verkefni nemenda verða til sýnis, m.a. verður
vígsla vegglistaverks 10. L í stofu 227.
Kennsla verður með hefðbundnu sniði,
kennslustofur verða opnar og allir eru velkomnir í heimsókn.
Bíósýning verður á sal Iðu en kl. 17:00 verður
sýnd heimildamyndin Fiskur undir steini.

100 ár frá því konur
fengu kosningaré6

- Minnst með veglegri dagskrá. Saga Kvenfélags Grindavíkur rakin.

Í ár eru liðin 100 ár frá því konur á Íslandi
fengu kosningarétt. Ný stjórnarskrá með
ákvæði um að konur og vinnumenn eldri
en 40 ára fengju kosningarétt og kjörgengi til þingkosninga litu dagsins ljós
árið 1915. Átti að lækka aldurstakmarkið í
skrefum um eitt ár á ári hverju þar til það
væri komið niður í 25 ár til jafns við karlmenn. Það takmark hefði náðst árið 1931
að óbreyttri stjórnarskrá. Frá þessu var
fallið árið 1920 og kosningaréttur karla og
kvenna gerður jafn.
Þessa merka viðburðar í Íslandssögunni
verður minnst í Menningarvikunni laugardaginn 14. mars kl. 11:00 með veglegri dagskrá
sem fer fram í samkomusal nýja íþróttamannvirkisins við Austurveg. Súpa og brauð verður
í boði fyrir gesti.
Saga Kvenfélags Grindavíkur verður rakin.
Núverandi formaður ásamt fyrrum formönnum fara yfir 90 ára sögu félagsins í máli og
myndum.
Hljómsveitin Eva stígur á stokk. Vala
Höskuldsdóttir og Sigríður Eir Zophoníasdóttir flytja frumsamin lög sem eru einlæg og
melódísk og kitla á sama tíma hláturtaugar og

tárakirtla þeirra sem á hlýða.
Perlur festarinnar eru margvíslegar er yfirskrift á
ávarpi Birnu Þórðardóttur á þessum merku
tímamótum. Í fjóra áratugi hefur Birna
Þórðardóttir verið eins konar persónugervingur pólitískra mótmæla gegn misrétti og stríðsrekstri. Enn tekur hún virkan þátt í slíkum
aðgerðum þegar við á. Jafnvel fólk sem ekki er
sammála skoðunum hennar eða baráttuaðferðum getur varla annað en borið virðingu fyrir
henni. Birna er frábær fyrirlesari með húmor
þó undirtónninn sé alvarlegur.

Harpa danskennari fær Menningarverðlaun Grindavíkurbæjar 2015
JÁRNGERÐUR
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Harpa Pálsdóttir danskennari fær
Mennningarverðlaun Grindavíkurbæjar
2015 við hátíðarlega athöfn í Grindavíkurkirkju kl. 17:00 laugardaginn 14. mars nk.
við setningu Menningarviku. Þetta var
einróma samþykkt í frístunda- og menningarnefnd en Harpa hefur með þrautseigju staðið fyrir danskennslu hér í
Grindavík hartnær fjóra áratugi.
Menningarverðlaunin sem Harpa fær, eru
veitt einstaklingi, stofnun eða samtökum sem
viðurkenning fyrir eftirtektarvert framtak á
sviði lista og menningar. Hlutverk verðlaunanna er einnig að vera almenn hvatning til
eflingar menningar- og listastarfs í sveitarfélaginu.

Danskennsla í ættinni

Harpa Pálsdóttir hefur kennt Grindvíkingum
að dansa í rúm 40 ár. Harpa er ættuð frá Siglufirði en uppalinn í Reykjavík í átta systkina
hópi. Það má segja að dansinn sé eitthvað sem
fjölskyldan hefur í blóðinu en allar þrjár systur
Hörpu eru menntaðar danskennarar. Sjálf útskrifaðist Harpa úr Dansskóla Heiðars Ástvaldssonar, hálfbróður síns, árið 1974 og hefur
kennt dans um allt land allar götur síðan.
Þrátt fyrir að búa í Reykjavík sóttist Harpa
eftir því að kenna úti á landi og kenndi ekki
bara hér í Grindavík heldur einnig á Akureyri,
Vestmannaeyjum og víðar. 1982 flutti hún svo
til Grindavíkur. Dætur Hörpu hafa svo fengið
dansinn með móðurmjólkinni og bæði kennt
og keppt í dansi og í dag er elsta dóttirin, Erla

Rut, að kenna með móður sinni.
En hefur eitthvað hefði breyst í dansinum á
þessum rúmu 40 árum?
„Grunnurinn er náttúrulega alltaf sá sami en
maður er alltaf að læra og kenna ný spor og
lotur. Maður lærir nánast eitthvað nýtt á hverjum degi. Ég hef verið dugleg við að afla mér
þekkingar og kynna mér nýjungar í faginu.
Heiðar var duglegur við að senda okkur út að
læra, bæði til Englands og Þýskalands og einnig
Danmerkur. Þá hef ég einnig farið þrisvar til
Kúbu og lært salsa í Listaháskólanum í Havana.
Svo koma auðvitað alltaf allskonar tískudansar

og ég hef kennt þetta allt saman, diskódansa
og fleira, en reyndar aldrei break dans. Ég hef
fengið aðra kennara í það.“
- Hvað er svo framundan, þú ert ekkert kominn með
leið á dansinum eftir öll þessi ár?
„Alls ekki. Ég hef stundum sagt að ég verði
seint rík á þessu starfi en það er engu að síður
afar gefandi. Ég hlakka til að mæta í vinnuna á
hverjum degi. Þetta er æðislegt starf og það
heldur mér ungri. Ég mun örugglega halda
áfram þangað til að ég verð komin með göngugrind!“ sagði Harpa við Járngerði að lokum.

Nú á útmánuðum tók bæjarráð fyrir
erindi frá sviðsstjóra félagsþjónustu-og
fræðslusviðs og leikskólafulltrúa varðandi
gjaldskrá dagforeldraþjónustu fyrir börn
eldri en 18 mánaða. Samþykkti bæjarráð
breytingu á gjaldskrá dagforeldraþjónustu, þannig að foreldrar barna í dagforeldraþjónustu greiði sama gjald og
foreldrar barna á leikskólum frá og með
18 mánaða aldri, að því gefnu að börnin
séu á biðlista á leikskóla. Breytingarnar
tóku gildi 1. mars.
Við heyrðum í Ragnhildi Birnu Hauksdóttur,
leikskólafulltrúa Grindavíkurbæjar til þess að
forvitnast nánar um þessar breytingar.
„Þetta er auðvitað frábært framtak hjá bænum
og mun án vafa koma mörgum foreldrum vel.
Leikskólarnir okkar eru þétt setnir þessi misserin og margir foreldrar þurfa að nýta þjónustu
dagforeldra fram yfir 18 mánaða aldur barna

þeirra. Þetta er lækkun á kostnaði um 25 þúsund á mánuði að meðaltali fyrir hvert barn og
munar um minna en í stóra samhenginu er
þetta ekki mikill kostnaður fyrir bæjarfélagið,
sérstaklega borið saman við kostnað við leikskólavist. Þetta er því alveg borðliggjandi dæmi
að hrinda þessu í framkvæmd, allir hagnast á
þessu.
Þá má bæta því við að í dag eru starfandi fjórir
dagforeldrar í Grindavík og þar af tveir með
uppeldismenntun. Eins og staðan er í dag er
þörf fyrir fleiri.
Það er líka gaman að segja frá því að dagforeldrar hafa sýnt áhuga á læsisstefnu Grindavíkur sem leikskólarnir eru að vinna að, á
metnaðarfullan hátt. Við tökum fagnandi á
móti þeim í verkefnið með okkur enda hægt að
gera svo ótalmargt með ungum börnum sem
styður við þroska þeirra. Það verður gaman að
sjá hvað kemur úr því,“ sagði Ragnhildur.

Breytingar á dagforeldraþjónustu
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Þjónustukönnun gerð í fyrsta sinn

Grindavíkurbær tók í fyrsta skipti þátt í
þjónustukönnun Capacent Gallup þar
sem könnuð er ánægja með þjónustu
stærstu sveitarfélaga landsins. Könnunin
fór fram 21. okt. til 17. des. 2014. Fjöldi
svaraenda í Grindavík var 156 sem er í
lægri kantinum og verður túlkun á
niðurstöðunum að taka mið af því.
Í heildina kemur Grindavík ágætlega út
miðað við önnur sveitarfélög. En þar sem
þetta er í fyrsta skipti sem Grindavík er með
liggur ekki fyrir samanburður á milli ára hjá
sveitarfélaginu.
Í könnuninni kemur fram að Grindvíkingar
eru ánægðari með þjónustu leikskóla sveitarfélagsins, borið saman við landið. Sömu sögu
er að segja með aðstöðu til íþróttaiðkunar og
gæði umhverfisins í nágrenni við heimilið.
Bæjarbúar eru ánægðir með hvernig menningarmálum er sinnt miðað við önnur sveitarfélög. Þetta á einnig við um skipulagsmál,
hvernig bærinn sinnir barnafjölskyldum, eldri
borgurum og fötluðum.
Hins vegar mælist Grindavíkurbær nokkuð
undir landsmeðaltali þegar kemur að þjónustu
grunnskóla sveitarfélagsins.
Þegar spurt er með ánægju með Grindavík
sem stað til að búa á er bærinn á pari við
önnur sveitarfélög. Þá er bærinn rétt undir
meðaltali þegar kemur að ánægju með

Ánægja ríkir á meðal Grindvíkinga þegar kemur að þjónustu sveitarfélagsins hvað
varðar leikskólamál og menningarmál, ásamt ýmsu öðru.
þjónustu sveitarfélagsins á heildina litið.
Endurvinnslu/sorphirðumál
11%
Þegar spurt var hvaða þjónustu bærinn þyrfti Mál fólks með fötlun/sérþarfir
10%
helsta að bæta var niðurstaðan þessi:
Íþróttir og tómstundir
9%
Þjónustu við eldri borgara
17%
Umhverfismál
7%
Grunnskólamál
16%
Leikskólamál
6%
Heilbrigðismál/heilsugæsla
11%

Viljum endurvekja ástríðuna
JÁRNGERÐUR

Á haustdögum voru gerðar breytingar á
þjálfunarteymi karlaliðs Grindavíkur í
knattspyrnu þar sem að Milan Stefán
Jankovic lét af störfum og snéri sér að
þjálfun yngri flokka. Við starfi hans tók
Daninn Tommy Nielsen sem lék um árabil með FH og síðustu tvö ár var hann
spilandi þjálfari Fjarðarbyggðar. Fljótlega
bættist svo aðstoðarþjálfari í hópinn sem
ætti að vera flestum Grindvíkingum að
góðu kunnur, en það er Óli Stefán
Flóventsson, sem undanfarin ár hefur
þjálfað og byggt upp lið Sindra á Höfn í
Hornafirði. Við tókum Óla í létt spjall um
komandi sumar og lífið og tilveruna.
„Ég er fæddur og uppalinn í Grindavík og kom
upp í gegnum unglingastarf Grindavíkur. Var
það heppinn að ég var að koma inn í meistaraflokk á þessum tíma þegar allt var í blússandi uppgangi. Ég fór í Þrótt Nes eftir 2. flokk
eitt sumar en spilaði svo með Grindavík linnulaust til 2008. Þá fannst mér kominn tími til að
breyta til og fór í Fjölni og átti mjög gott sumar
með þeim. Tók svo eitt ár úti með Vard Haugesund í Noregi og kláraði svo ferilinn sem leikmaður hérna heima með Grindavík. Ég var
búinn að taka ákvörðun um að fara út í þjálfun
og vildir klára leikmannaferilinn hérna heima,”
segir Óli Stefán.
Hvernig kom það til að þú fórst að þjálfa á Höfn í
Hornafirði?
„Konan mín er þaðan og þeir voru áður búnir
að reyna að fá mig til að þjálfa hjá þeim. Ég ætlaði alltaf að enda ferilinn sem spilandi þjálfari
og þarna voru 3-4 lið sem vildu fá mig út í
þjálfun. Fjölskyldutenglsin réðu þessu þó á
endanum. Ég sá þó alls ekki eftir þessari
ákvörðun. Þarna fékk ég að byggja upp lið frá
grunni og gerði það mjög markvisst í 5 ár. Ég
fór með liðið úr neðstu deild og við byggðum
upp mjög öflugt 2. deildar lið. Í dag er allt í
kringum liðið mun öflugra og traustara.”
Nú er Óli Stefán kominn heim í heiðardalinn
og ráðinn inn í þjálfarateymið með Tommy
Nielsen sem er aðalþjálfari liðsins. „Ég er
honum til aðstoðar en ég einnig að þjálfa 3.
flokk og að vinna að stefnumótun til næstu 5
ára í uppbyggingarstarfi hjá liðinu. Þá er ég einnig að vinna með Ægi Viktorssyni yfirþjálfara
yngri flokka með afrekslínu en við gerðum
afrekssamninga við 3. flokk á dögunum. Þá er
ég einnig að vinna í forvarnarstarfi hjá
knattspyrnudeildinni. Ég kem ansi víða við í
yngri flokka starfinu þar sem kemur að faglegri
uppbyggingu. Við erum aðeins að stokka
starfið upp og líta til framtíðar.“

Stefnan er að vera í efstu deild

Þá liggur kannski beinast við að spyrja næst um
áherslur í leikmannamálum. Heimamenn eða aðkeypt
vinnuafl?
„Sem Grindvíkingur vill maður auðvitað hafa
sem flesta heimamenn í liðinu, en við verðum
náttúrulega að horfa til þess að við þurfum að
hafa góða leikmenn í liðinu, bæði til að styrkja
það og svo að ungu leikmennirnir hafi fyrirmyndir til að líta upp til. Það væri sennilega
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Óli Stfán Flóventsson,
aðstoðarþjálfari
kna.spyrnuliðs
Grindavíkur.

best að finna gott jafnvægi á uppöldum leikmönnum og erlendum. Núna eigum við 23
leikmenn í 3. flokki karla og 20 í 3. flokki
kvenna. Þessir leikmenn eru kannski ekki
tilbúnir til að taka stökkið núna yfir í meistaraflokk en með markvissu unglingastarfi vonumst við til að sem flestir verði tilbúnir að láta
að sér kveða í meistaraflokki eftir þessi 5 ár.“
Hvernig leggst sumarið í þig?
„Við viljum reyna að byggja upp meiri
stemmingu í kringum íþróttina. Ná til fólksins
í bænum og fá fólk aftur á völlinn. Búa til
skemmtilegt umhverfi í kringum liðið á
leikdögum og endurvekja þessa ástríðu sem
einkenndi grindvíska áhorfendur hérna áður
fyrr. “
Hverjar eru væntingarnar fyrir sumarið?
„Væntingarnar eru töluverðar. Við þjálfararnir
erum að byggja upp lið sem við sjáum sem úrvalsdeildarlið til lengri tíma og í framtíðinni
viljum við vera topp 6 klúbbur í efstu deild. Við

viljum auðvitað komast upp sem fyrst en við
gerum það með raunsæi og þolinmæði. 1.
deildin er ótrúlega sterk og mörg góð lið um
hituna. Að sjálfsögðu á Grindavík alltaf að
stefna að því að vera í efstu deild en við erum
ekki að tjalda til einnar nætur í sumar.“
Er leikmannahópurinn klár fyrir sumarið?
„Leikmannahópurinn er á nokkuð góðum stað
núna. Við erum nokkurn veginn þar sem við
viljum vera með hópinn, en við erum að skoða
það hvort við þurfum einn til tvo leikmenn til
að vera með fullmótaðan hóp.“
Einhver skilaboð til bæjarbúa að lokum?
„Við erum að vinna mikið starf í kringum
liðið og að endurskipuleggja ýmislegt. Þetta er
náttúrulega langhlaup og við viljum og þurfum
að fá fólkið í bænum með okkur. Við þurfum
á ykkar stuðningi að halda og það byrjar á
jákvæðni og góðri mætingu á völlinn þar sem
allir mæta gulir og glaðir og styðja liðið til sigurs,“ sagði Óli Stefán Flóventsson að lokum.

Birtan eins árs

Birtan, félagsskapur fólk sem greinst hefur með
krabbamein á eins árs afmæli um þessar mundir
en þann 4. janúar 2014 hittumst við Kristín og
Sveinn á Bryggjunni og ákváðum að stofna
félagsskap fólks sem hefur greinst með krabbamein. Félagsskapurinn fékk nafnið Birtan.
Hópurinn er fyrst og fremst hugsaður sem létt
spjall og stuðningur við hvert annað og fór starfið
rólega af stað því við vildum sjá hvort það væri
grundvöllur fyrir svona félagsskap í litlu bæjarfélagi.
Í dag hittist hópurinn einu sinni í mánuði,
meðlimir eru 26 og hefur það vakið athygli hvað
karlmenn eru duglegir að mæta.
Fyrir þá sem hafa áhuga að bætast í hópinn með okkur er hægt að mæta í Miðgarð,
Víðihlíð kl. 11.00 fyrsta laugardag í mánuði eða hafa samband við Kristínu, sími 845
9140, Nova nr. 773 1663 eða Svein, sími 618 9367 og fengið nánari upplýsingar.
Kveðja
Kristín Guðmundsdóttir og Sveinn Árnason.

Tvö leikrit á unglingastiginu í ár
26

Árshátíðarleikrit Grunnskóla Grindavíkar er með breyttu sniði
þetta árið en nú er búið að skipta unglingastiginu upp í tvennt,
annars vegar í yngri hóp sem eru krakkar úr 7.-8. bekk og hins
vegar eldri hóp sem eru krakkar úr 9.-10. bekk. Leikstjórar eru
Bjarni Þórarinn Hallfreðsson og Hanna Dís Gestsdóttir en þau
eru bæði um tvítugt og fyrrum nemendur grunnskólans.
„Upphaflega var ráðinn lærður leikstjóri í verkið en vegna óviðráðanlegra aðstæðna þurfti hún að hætta og ákváðum við að sækja um starfið.
Við vorum bæði í leikritunum á sínum tíma í grunnskólanum og var
þetta eitthvað sem okkur langaði til að prófa. Við fengum starfið þegar
aðeins átta vikur voru í frumsýningu og þurftum við því að hafa hraðar
hendur. Sama dag og við vorum ráðin var ferðinni heitið beint niður á
bókasafn til að fá hugmyndir að leikritum og ákváðum við að hafa leikrit
um Hin fjögur fræknu fyrir yngri krakkana og frumsamið Disney leikrit
fyrir eldri krakkana,” segja Hanna Dís og Bjarni.
Til eru vinsælar bækur um Hin fjögur fræknu og er þetta leikrit að
mestu leyti byggt á bókinni Hin fjögur fræknu og harðstjórinn og
einnig örlítið byggt á bókinni Hin fjögur fræknu og blái demanturinn.
Leikritið segir frá þeim Lastík, Doksa, Dínu og Búffa sem fara í leiðangur til að finna týndan krónprins, hann Alexander.
Hakuna Matata er nafnið á leikriti eldri krakkana en þar segir frá hinum
ýmsum Disney karakterum sem eru á leið í afmæli Walt Disney og lenda
í ýmsum ævintýrum á leiðinni. Ekki eru allar persónurnar eins og við
þekkjum þær úr kvikmyndum þeirra en þau telja það búa til ákveðna
spennu fyrir áhorfendur.
„Þetta er frumraun okkar í handritaskrifum og leikstjórn og miðað
við hversu stuttan tíma við fengum þá hefur þetta gengið ansi vel, ekki
síst vegna þess að við þekktum krakkana fyrir. Þau þora að segja sínar
skoðanir og eru dugleg koma sínum hugmyndum á framfæri. Þetta er
jú allt gert fyrir krakkana og því frábært að þau fái tækifæri fyrir
sköpunargáfu sína. Að lokum viljum við koma því á framfæri að sem
flestir mæti á bæjarsýningarnar 25. og 26. mars,“ sögðu Bjarni Þórarinn
og Hanna Dís að lokum.

Sýningar á árshátíðarleikritum:
24. mars kl. 15:00: Árshátíð elsta
stigs. Leikritin Hin fjögur fræknu og
Hakuna Matata. Leikstjórar Hanna
Dís Gestsdóttir og Bjarni Þórarinn
Hallfreðsson.
25. mars kl. 20:00 Bæjarsýning.
26. mars kl. 20:00 Bæjarsýning.

Yngri hópurinn

Eldri hópurinn

Bíósalur Þrumunnar slær í gegn

Félagsmiðstöðin Þruman var flutt í húsnæði Grunnskóla Grindavíkur við
Ásabraut í ágúst síðastliðnum. Þruman
var þar fyrst í bráðabirgða aðstöðu í
tveimur stofum á neðri hæð, austast í
skólanum. Jafnframt var skólanum
speglað, þ.e. unglingadeildin var færð úr
vesturálmu yfir í austurálmu.
Með því að færa félagsmiðstöðina Þrumuna í
grunnskólann nýtist hún jafnframt á skólatíma,
sem og á hefðbundnum opnunartíma á
kvöldin. Óhætt er að segja að þessi breyting
hafi mælst afar vel fyrir og er félagsaðstaðan vel
nýtt á skólatíma og hefur aðsókn á kvöldin aukist.
Um áramót var farið í framkvæmdir á aðstöðu
Þrumunnar. Opnað var á milli stofanna, málað
og m.a. gerður bíósalur sem slegið hefur í gegn.
Þar eru upphækkaðir pallar, nýr myndvarpi
sem skilar frá sér hágæða myndum og svo
bíóhljóðkerfi. Þá voru keypt inn ný húsgögn og
eitthvað af leiktækjum. Útbúið var diskóbúr,
söluaðstaða, fundaaðstaða og fleira.
Hugmyndavinnan kom aðallega frá unglingunum sjálfum. Áfram verður unnið að endurbótum í Þrumunni á þessu ári.
Félagsmiðstöðin Þruman býður upp á skipulagt félagstarf fyrir krakka í 5.-10. Nú þegar
stærstu framkvæmdunum lýkur í Þrumunni,

verður jafnframt boðið upp á nýjan klúbb,
Gaman saman, fyrir 3. og 4. bekk. Jafnframt
verður opið eitt kvöld í viku fyrir 16 til 19 ára.
Verður það nánar auglýst á heimasíðu bæjarins.
Eitt öflugt ráð sér um allt félagsstarf í
skólanum og félagsmiðstöðinni í staðinn fyrir
að hafa tvö ráð sem stjórna á sitt hvorum
staðnum eins og var. Nemendaráð hefur verið
öflugt að halda hina ýmsu viðburði á opnum
kvöldum. Þruman er í samstarfi við bæði Sam-

suð, sem eru félagsmiðstöðvar á Suðurnesjum,
og Samfés fyrir allt landið.
Hápunktur ársins er risa stórt ball í Laugardalshöll þar sem 4000 krakkar af öllu landinu
koma saman og skemmta sér. 60 krakkar úr
Þrumunni skráðu sig á ballið.
Félagsmiðstöðin Þruman vill að lokum hvetja
alla krakka og unglinga í grunnskólanum til að
kíkja í heimsókn í Þrumuna og nýta sér þá fjölbreyttu afþreyingu sem þar er í boði.

Menning í Heilsuleikskólanum Króki
JÁRNGERÐUR
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- Mikilvægt að börnin fái að kynnast og vinna með listamönnum frá Grindavík

Síðustu ár hefur skapast sú hefð á Króki
að unnið hefur verið með eða í samstarfi
við grindvíska listamenn í aðdraganda
Menningarvikunnar. Markmiðið er að
börnin fái innsýn í störf listamannsins
með því að kynnast verkum hans og/eða
vinna með honum og fá að tjá og skapa út
frá sköpunarverkum hans. Í Aðalnámskrá
leikskóla er lögð áhersla á að menning sé
samofin öllu starfi leikskóla og að mikilvægt sé að börnin fái að kynnast og vinna
með listafólki á hinum ýmsu sviðum
menningar og lista.
Ævintýrið byrjaði með því að sett var upp
myndbandsverk þar sem börnin léku þjóðsöguna um Þjófagjá, sem er endursögð í bókinni
Afi Öddi og sögugersemarnar. Bókina skrifaði
Kristín Guðmundsdóttir Hammer leikskólakennari á Króki sem lokaverkefni og eru í
henni endursagðar þjóðsögur úr Grindavík út
frá sýn barna. Okkur þótti verkefnið takast það
vel að ákveðið var að vinna áfram með listamenn úr Grindavík.
Næsti listamaður var að sjálfsögðu Guðbergur
Bergsson þar sem við unnum með barnabækur
hans Tóta og táin á pabba og Hundurinn sem
þráði að verða frægur. Höfundurinn var kynntur fyrir börnunum og barnabækurnar hans
lesnar, sem þau síðan endursköpuðu með
ýmsum hætti.
Síðan var unnið með barnabækur Guðbjargar
Hlífar Pálsdóttur, Klubbarnir og Hlunkarnir
sem eru bækur um búálfa sem búa í veggjum
heimila. Börnin gerðu ýmsar gerðir af búálfum
og endursköpuðu heimili þeirra á mjög
skemmtilegan hátt. Guðbjörg heimsótti okkur
og las úr bókunum og skoðaði verk barnanna.

Eftir þessa góðu reynslu okkar af því að vinna
með listamönnum var ákveðið að sækja um
styrk til Menningarráðs Suðurnesja í samstarfi
við myndhöggvarann Önnu Sigríði Sigurjónsdóttur. Í verkefninu fengu börnin tækifæri til
að vinna með listamanni í lengri tíma. Börnin
unnu að mestu úti í náttúrunni við heimili listamannsins, þar sem hún kenndi þeim að skynja
náttúruna á margvíslegan máta. Í leikskólanum
voru síðan skapaðir skúlptúrar með aðstoð
listamannsins úr þeim efniviði sem börnin
söfnuðu.
Eftir hverja upplifun með listamanninum
voru settar upp sýningar á verkum barnanna í
Menningarvikunni og er ávallt gaman að sjá
hvað börnin eru stolt af afrakstrinum sem
myndaðist í þessu gefandi og lærdómsríka ferli.

Sagan hans Guðbergs endursögð í myndlist.

Börnin endurskapa hús búálfanna.

Listamenn við opnun sýningar barnanna.

Öll skilningarvit upplifa sandinn og sjóinn.

Í ár ætlar Halldór Lárusson trommari listamaður Grindavíkur að heimsækja okkur og
gera með okkur listgjörning með ásláttarhljóðfærum af ýmsum toga.

Listamenn að teikna í sandinn.

Unnið með afrakstur úr fjörunni til skúlptúragerðar

Upptaka á myndbandsverkinu um
Þjófagjá.
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Ýmis fundahöld framundan í Grindavík

Dagana 7. og 8. maí verður árlegur fundur
bæjarstjóra á Íslandi haldinn hér á Suðurnesjum en þemað í ár er mannauðsmál
sveitarfélaga. Fundurinn í ár er samvinnuverkefni Grindavíkur, Garðs, Sandgerðis og
Voga. Von er á 61 bæjarstjóra, en nú verður
í fyrsta skipti öllum framkvæmdastjórum
sveitarfélaga á landinu boðið að taka þátt en
áður var miðað við 1.000 manna sveitarfélög og stærri. Með mökum er reiknað með
um 100 gestum. Fundahöldin sjálf verða í
Álfagerði en gisting verður meðal annars í
boði í hinu nýja Hótel Lava (Festi).
Þá verður árlegur vorfundur félagsmálastjóra haldinn seinna sömu viku, dagana 12.
og 13. maí. Fundinn sækja allir þeir sem eiga
aðild að samtökum félagsmálastjóra á Íslandi, eða um 35 manns. Í haust verður svo
árlegur fundur launafulltrúa sveitarfélaga
einnig haldinn hér á svæðinu.
Jafnframt kemur hingað í heimsókn hópur
meistaranema í verkefnisstjórnin í
Háskólanum í Reykjavík 25. apríl n.k. til að
kynna sér verkefnisstjórnun hjá Grindavíkurbæ, Vísi og Bláa Lóninu.

Dagforeldrar óskast Er það eitthvað
fyrir þig?

Í Grindavík er þörf fyrir fleiri dagforeldra í
heimahúsum til að gæta yngstu barnanna.
Er það eitthvað fyrir þig?
Til að gerast dagforeldri þarft þú að geta
veitt börnunum góða umönnun, öryggi og
hlýju ásamt því sækja námskeið fyrir dagforeldra.
Frekari upplýsingar um störf dagforeldra og
skilyrði fyrir leyfisveitingum veitir Ragnhildur Birna Hauksdóttir, Víkurbraut 62.
Netfang: ragnhildur@grindavik.is.

Aukið innra og ytra
upplýsingastreymi

Frístunda- og menningarsvið hóf útgáfu
fréttabréfs í febrúar. Það kemur út rafrænt
einu sinni í mánuði þar sem farið er yfir það
helsta sem er um að vera á sviðinu. Fréttabréfið er sent á starfsfólk bæjarins og er
hægt að nálgast á heimasíðu bæjarins,
www.grindavik.is
Tilgangur fréttabréfsins er að auka enn
frekar upplýsingaflæði hjá Grindavíkurbæ.
Bætist fréttabréfið við góða flóru innra og
ytra upplýsingastreymis hjá Grindavíkurbæ.
Má þar nefna:
• Vefur Grindavíkubæjar
• Járngerður (fréttabréf)
• Þórkatla (sviðstjórafréttir)
• Vikulegur pistill skólastjóra GG

30 ára samstarf

Frá vígslu nýrrar verksmiðju Lýsis 2006 þar sem forsvarsmenn kna.spyrnudeildar
komu færandi hendi. Frá vinstri: Jón Gíslason, Ingvar Guðjónsson, Katrín Pétursdó.ir forstjóri Lýsis og Jónas Þórhallsson.

Aðal styrktaraðili knattspyrnudeildar
UMFG undanfarin 30 ár er fyrirtækið
Lýsi sem hefur prýtt framsíðu gula búningsins. Á þetta samstarf sé vart hliðstæðu á heimsvísu. Jónas Þórhallsson
formaður knattspyrnudeildarinnar var
fenginn til þess að rifja upp hvernig
þetta kom til á sínum tíma.
„Ég byrjaði á skrifstofu Þorbjarnar hf. 30.
apríl 1981 og fljótlega kynntist ég Ágústi
Einarssyni lögfræðingi LÍÚ sem síðar varð
forstjóri hjá Lýsi hf. Ég var búinn að reyna að
fá augýsingu hjá Lýsi hf. en var ávallt vísað á
auglýsingastofu sem hafnaði fyrirspurn minni.
Árið 1984 var Ágúst Einarsson orðinn forstjóri hjá Lýsi hf. og hann tók beiðni minni
vel og samstarfið hófst þetta sama ár með
nokkrum stórum auglýsingaskiltum á malarvellinum. Árið 1986 fór Lýsi hf. framan á
fyrstu búninga og hefur verið þar óslitið
síðan. Ég held að við höfum verið með þeim
fyrstu sem voru með sama styrktaraðila framan á öllum búningum hjá meistara- og yngriflokkum,“ segir Jónas.
Fyrstu árin var þetta auglýsinga- og styrktarsamningur sem breyttist 1996 þegar útgerðarmynstur breyttist í Grindavík úr
dagróðrum í vikutúra. Áður var fiskurinn
slægður í landi og þá auðvelt fyrir Lýsi hf. að
sækja lifrina í vinnsluhúsin. Þegar línuútgerðin
var almennt að byrja hér voru skipin 5 til 7
daga úti á sjó og hirtu ekki lifrina. Að sögn
Jónsar breyttist samningurinn í samstarfssamning með hvatabónus á hvert lifrarkíló.
„Við fórum að hvetja sjómenn og útgerðir til
að hirða lifrina. Þá voru ekki aðstæður til þess
á mörgum skipum og útgerðin varð að leggja
í kostnað til að getað hirt þessi verðmæti. Við
létum ýmislegt til baka og vorum með margar
hugmyndir, t.d. létum við sjómenn hafa
búninga, árskort og buðu áhöfnum í VIP fyrir
leiki. Ávinningurinn af samstarfimu við Lýsi
var tvímælalaust bónusinn til að hvetja sjómenn til að hirða lifur. Við fengum bónus af
hverju kílói af öllum skipum sem gerð voru út
frá Suðurnesjum. Þegar við byrjuðum með
þennan hvata var heildarmagnið um 400
hundruð tonn sem kom í land af þessum
skipum og fór fljótlega í 2.500 tonn,” segir

Jónas.
En hvaða þýðingu hefur samstarfið haft fyrir
báða aðila?
„Styrk í báðar áttir. Þeir sem voru í stjórn
knattspyrnudeildar á þessum árum voru flestir fyrrum sjómenn og þekktu vel til
aðstæðna og áttu því auðvelt með að smita
menn til að koma með þessi verðmæti í land.
Í dag er áætlað að liframagnið sem skilað er í
land sé um 10.000.000 og samkeppnin er
mikil um hvert kíló eftir að niðursuðuverksmiðjur hófu starfsemi hér á landi á
síðustu árum,“ segir Jónas.
Að lokum vildi hann koma á framfæri
þakklæti til eigenda Lýsi hf. sem er í eigu sömu
fjölskyldu og stofnaði Lýsi hf. 1938. „Lýsi hf.
er nútímalegt fyrirtæki með langa og merka
sögu og er leiðandi á heimsvísu á sviði rannsókna, framleiðslu og sölu á fiskiolíum.
Aðeins eitt lið í heiminum getur státað af
lengra samstarfi en Grindavík, það er PSV
Eindhoven og PHILIPS í Hollandi. Þeirra
samstarf hófst 1982 og núverandi samningur
milli þeirra gildir til 2016. Núverandi
samningur við Lýsi gildir út 2015 og það er
okkar von að við náum að halda áfram þessu
samstarfi sem hefur verið einstakt og alið af
sér fjölda iðkenda í búningum merktum Lýsi,”
sagði Jónas að lokum.

Árið 2006 kom Roman Abramovich
eigandi Chelsea til Grindavíkur ásamt
forseta Íslands Ólafi Ragnari Grímssyni.
Roman var leystur út með gjöf frá
knattspyrnudeildinni, þar á meðal
Grindavíkurbúning með merki Lýsis.
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dögum og í Kvikunni um helgar. Starfið felst í mó:öku gesta,
upplýsingaveitu, uppgjöri og þrifum. Ekki er gert ráð fyrir
frítöku á 9mabilinu. Unnið er á vöktum.

Starfsmenn í Kvikuna

Grindavíkurbær og Kvikan, auðlinda- og menningarhús,
auglýsa e%ir starfsmanni 8l að starfa í Kvikunni sumarið 2015.
Starfs9mabil er frá 1. maí 8l 31. ágúst. Vinnu9mi er frá kl.
10:00 – 17:00 alla virka daga. Starfið felst í mó:öku gesta,
upplýsingaveitu, uppgjöri og þrifum. Ekki er gert ráð fyrir
frítöku á 9mabilinu.

Leitað er að einstaklingi 20 ára og eldri sem hefur;
- ríka þjónustulund
- góða tungumálakunná:u (enska og ei: Norðurlandamál
skilyrði)
- góða skipulagshæfileika, geta unnið sjálfstæ: og ha%
frumkvæði
- góða hæfni í mannlegum samskiptum
- mikla ábyrgðar8lfinningu og síðast en ekki síst góða þekkingu
á staðhá:um í Grindavík og nágrenni.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og Verkalýðsfélags Grindavíkur.

Nánari upplýsingar um starfið vei8r Þorsteinn Gunnarsson
sviðsstjóri í síma 420 1100, ne7ang: thorsteinng@grindavik.is
Umsækjendur fylli út rafræna umsókn á heimasíðu Grindavíkurbæjar (www.grindavik.is/umsokn), í síðasta lagi 25. mars
næstkomandi. n.k.

Starfsmenn á tjaldsvæði

Grindavíkurbær og og Kvikan, auðlinda- og menningarhús,
auglýsa e%ir starfsfólki 8l að starfa á tjaldsvæði
Grindavíkurbæjar sumarið 2015. Starfs9mabil er frá 8. maí 8l
31. ágúst. Ráðnir verða þrír starfsmenn sem ganga munu vaktir á þessum tveimur starfsstöðvum. Á tjaldsvæðinu á virkum

Leitað er að einstaklingum helst 18 ára og eldri sem hafa;
- ríka þjónustulund
- góða tungumálakunná:u (enska og ei: Norðurlandamál)
- góða skipulagshæfileika, geta unnið sjálfstæ:
- reynsla af sambærilegum störfum er kostur
- góða hæfni í mannlegum samskiptum
- mikla ábyrgðar8lfinningu og síðast en ekki síst góða þekkingu
á staðhá:um í Grindavík og nágrenni.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og Verkalýðsfélags Grindavíkur.

Nánari upplýsingar um störfin vei8r Þorsteinn Gunnarsson
sviðsstjóri frístunda- og menningarsviðs Grindavíkurbæjar í
síma 420 1100, ne7ang: thorsteinng@grindavik.is
Umsækjendur fylli út rafræna umsókn á heimasíðu Grindavíkurbæjar (www.grindavik.is/umsokn), í síðasta lagi 25. mars
næstkomandi.

Starfsfólk í sundlaug

Grindavíkurbær auglýsir e%ir sumarafleysingum í sundlauginni.
Ekki er gert ráð fyrir frítöku á 9mabilinu. Unnið er á vöktum.
Óskað er e%ir að ráða:
- Kvenmann í 100% starf við gæslu, afgreiðslu og þrif, frá 1.
maí 8l 31. júlí.
- Karlmann í 100% starf frá 1. júní 8l 15. ágúst við gæslu,afgreiðslu og þrif.
Leitað er að einstaklingum 18 ára og eldri sem hafa:
- þekkingu í skyndihjálp og standast kröfur sem gerðar eru 8l
sundvarða sem felast í því að taka sundpróf samkvæmt
reglugerð um öryggi á sundstöðum
- hafa góða færni í mannlegum samskiptum
- góða skipulagshæfileika, geta unnið sjálfstæ: og ha%
frumkvæði

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og Verkalýðsfélags Grindavíkur.
Nánari upplýsingar um starfið vei8r Hermann Guðmundsson
forstöðumaður íþró:amannvirkja 426 8451.
Umsækjendur fylli út rafræna umsókn á heimasíðu Grindavíkurbæjar (www.grindavik.is/umsokn), í síðasta lagi 25. mars
næstkomandi.

indavíkurbæ
JÁRNGERÐUR

Flokksstjórar við Vinnuskóla
Grindavíkur

Vinnuskóli Grindavíkur auglýsir e%ir flokksstjórum 8l að starfa
við skólann sumarið 2015. Starfs9mabil er frá 18. maí 8l 14.
ágúst. Ekki er gert ráð fyrir frítöku á 9mabilinu. Leitað er að
einstaklingum 20 ára og eldri sem hafa;
- ríka þjónustulund
- góða skipulagshæfileika, geta unnið sjálfstæ: og tekið
frumkvæði
- góða hæfni í mannlegum samskiptum
- mikla ábyrgðar8lfinningu og síðast en ekki en síst
ánægju af því að vinna með og leiðbeina unglingum.
Flokkstjórar stjórna daglegu starfi vinnuflokka skólans og
stuðla að reglusemi, ástundun og góðri umgengni starfsmanna.
Flokkstjórar vinna með unglingunum og sýna þeim hvernig
staðið skuli að verki og leiðbeina um notkun á áhöldum og
tækjum.
VINNUSKÓLI GRINDAVÍKURBÆJAR ER TÓBAKSLAUS VINNUSTAÐUR.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands sveitarfélaga og Verkalýðsfélags Grindavíkur.
Nánari upplýsingar um störfin vei8r Þorsteinn Gunnarsson
sviðsstjóri frístunda- og menningarsviðs Grindavíkurbæjar í
síma 420 1100, ne7ang: thorsteinng@grindavik.is
Umsækjendur fylli út rafræna umsókn á heimasíðu
Grindavíkurbæjar (www.grindavik.is/umsokn), í síðasta lagi 25.
mars næstkomandi.

Leiðbeinendur við leikjanámskeið
Grindavíkurbæjar
Grindavíkurbær auglýsir hér með e%ir leiðbeinendum 8l að
starfa við leikjanámskeið bæjarins sumarið 2015. Starfs9mabil er frá 8. júní 8l 15. ágúst (möguleiki að byrja fyrr eða um
leið og flokksstjórar). Ekki er gert ráð fyrir frítöku á 9mabilinu.
Leitað er að einstaklingum 20 ára og eldri sem hafa;
- ríka þjónustulund
- góða skipulagshæfileika, geta unnið sjálfstæ: og tekið
frumkvæði
- góða hæfni í mannlegum samskiptum og síðast en ekki síst
reynslu og ánægju af því að vinna með börnum og unglingum.

Leiðbeinendur hafa umsjón með starfsemi leikjanámskeiðanna
í samráði við sviðssstjóra frístunda- og
menningarsviðs Grindavíkurbæjar.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands sveitarfélaga og Verkalýðsfélags Grindavíkur.
Nánari upplýsingar um störfin vei8r Þorsteinn Gunnarsson
sviðsstjóri frístunda- og menningarsviðs Grindavíkurbæjar í
síma 420 1100, ne7ang: thorsteinng@grindavik.is
Umsækjendur fylli út rafræna umsókn á heimasíðu
Grindavíkurbæjar (www.grindavik.is/umsokn), í síðasta lagi
25. mars næstkomandi.
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Aðstoðarvallarstjóri

Grindavíkurbær auglýsir e%ir aðstoðarvallarstjóra á Grindavíkurvelli sumarið 2015. Starfs9mabil er frá 1. apríl 8l 30.
sept. Ekki er gert ráð fyrir frítöku á 9mabilinu. Leitað er að einstaklingi 18 ára og eldri sem hefur reynslu af sambærilegu
starfi. Jafnframt;
- skilyrði er að hafa vinnuvélaré;ndi
- hafa góða færni í mannlegum samskiptum
- góða skipulagshæfileika, geta unnið sjálfstæ:.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og Verkalýðsfélags Grindavíkur.
Nánari upplýsingar um starfið vei8r Hermann Guðmundsson
forstöðumaður íþró:amannvirkja 426 8451.
Umsækjendur fylli út rafræna umsókn á heimasíðu Grindavíkurbæjar (www.grindavik.is/umsokn), í síðasta lagi 25. mars
næstkomandi.

Starfsfólk í Miðgarði

Miðgarður auglýsir e%ir starfsfólki í sumarafleysingar. Um
er að ræða störf í dagvinnu annars vegar og vaktavinnu hins
vegar. Starfs9mabil er frá 1. júní 8l 31. ágúst. Starfið felst í
almennri umönnun og e%irfylgd skjólstæðinga innan og
utan heimilisins, almennum heimilisverkum, þrifum og
ýmsum 8lfallandi verkefnum.
Leitað er að einstaklingum 20 ára og eldri sem hafa;
- ríka þjónustulund
- góða skipulagshæfileika, geta unnið sjálfstæ: og ha%
frumkvæði,
- góða hæfni í mannlegum samskiptum
- mikla ábyrgðar8lfinningu
- grunnþekkingu í almennri tölvunotkun

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga og Starfsmannafélags Suðurnesja.
Nánari upplýsingar um starfið vei8r Stefanía Jónsdó;r
deildarstjóri í síma 426 8014,
ne7ang: stefania@grindavik.is
Umsækjendur fylli út rafræna umsókn á heimasíðu Grindavíkurbæjar (www.grindavik.is/umsokn), í síðasta lagi
25. mars næstkomandi.

AF FINGRUM FRAM

Sunnudaginn 22. mars kl. 20:00 í tónleikasal Tónlistarskóla í Grindavík

Spjalltónleikaröðin Af fingrum fram hefur notið mikilla vinsælda síðustu árin í Salnum, Kópavogi. Gestgjafinn; Jón
Ólafsson, hefur fengið til sín þekktustu tónlistarmenn
landsins og farið með þeim í gegnum ferilinn auk þess að
heyra sögurnar á bak við lögin. Gunnar Þórðarson þarf
vart að kynna fyrir Íslendingum en hann fagnaði á
dögunum 70 ára afmæli. Gunnar er maðurinn á bak við
helstu dægurperlur Íslands, stofnaði bæði Hljóma og
Trúbrot og hefur vísast frá nógu að segja.
Jón og Gunnar sameina krafta sína í tónleikum í
Grindavík í Menningarvikunni.

Miðaverð í forsölu: 2.000 kr. Miðana er hægt að kaupa í
Aðal-Braut (ekki er tekið við greiðslukortum).
Miðaverð við hurð: 2.500 kr.

