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Gömlu
myndirnar

Við bregðum aðeins útaf vananum í tilefni Menningarviku og birtum fjórar
gamlar myndir að þessu sinni. Þessar
myndir eru úr safni Minja- og sögu
félags Grindavíkur, ljósmyndarinn var
Bragi Guðráðsson en félagið varðveitir
stórt ljósmyndasafn frá Braga. Þessar
myndir eru teknar í Kvennó, á konukvöldi Lions klúbbsins, að öllum
líkindum í nóvember 1968.
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Grindavík er í fremstu röð

Sá sem þetta ritar hóf störf hjá Grindavíkurbæ um síðustu áramót. Sem aðkomumaður
þekkti ég ekki vel til innviða bæjarfélagsins en
hef að undanförnu reynt að kynna mér þau
mál eftir föngum. Ég vissi þó að Grindavík
væri einn öflugasti útgerðarbær landsins með
kraftmiklum og vel reknum útgerðar- og fiskvinnslufyrirtækjum og að bærinn væri einnig
meðal öflugustu íþróttabæja landsins. Þar
fyrir utan er fjölsóttasti ferðamannastaður
landsins – Bláa lónið – í anddyri bæjarins,
menningarlíf blómlegt, náttúrufegurð er
mikil í hinu landmikla bæjarfélagi og feykimargir rómaðir staðir til að skoða. Ferðamönnum hefur enda fjölgað jafnt og þétt og
er ferðaþjónusta sívaxandi atvinnugrein í
bænum.
Svo vill til að Heklan - Atvinnuþróunarfélag Suðurnesja - stóð fyrir íbúakönnun á
Reykjanesi haustið 2016 og nýlega var birt
skýrsla um niðurstöðurnar. Könnuð voru
viðhorf íbúa á Suðurnesjum til ýmissa málaflokka sem snerta nærumhverfi þeirra og í
skýrslunni er gerð grein fyrir niðurstöðum
fyrir hvert og eitt hinna fimm sveitarfélaga og
birtur samanburður milli þeirra. Niðurstöður
skýrslunnar eru um margt athyglisverðar. Þar
kemur fram að Suðurnesjamenn eru almennt
ánægðir með búsetuskilyrði í sinni heimabyggð. Mikil ánægja er með friðsæld, nálægð
við fjölbreytta náttúru, greiða bílaumferð,
almennt öryggi og farsímasamband. 86,5%
þátttakenda í könnuninni finnst mjög gott
eða frekar gott að búa á Suðurnesjum og
hvergi er ánægjan meiri en í Grindavík, en
um 91% íbúanna þar eru á þeirri skoðun.

Fannar Jónasson, bæjarstjóri
Þegar þátttakendur voru beðnir um að svara
því hvort að þeir telji líklegt að þeir flytji til
annars sveitarfélags á Suðurnesjum telur mikill meirihluti þeirra það frekar eða mjög ólíklegt og er hlutfallið lægst meðal íbúa Grindavíkur eða 2%. Á heildina litið hafa
Grindvíkingar jákvæðasta viðhorfið meðal
íbúa Suðurnesja gagnvart sveitarfélaginu sínu
og gefa því 5,52 í einkunn af 7 mögulegum.
Á síðustu vikum nýliðins árs framkvæmdi
Gallup könnun á ánægju með þjónustu í 19
stærstu sveitarfélögum landsins og var
Grindavík þeirra á meðal. Þegar spurt var um
ánægju eða óánægju íbúa með Grindavík sem
staðar til að búa á voru 87% ánægð, 11%
hvorki né og aðeins 2% óánægð. Átta af hverj-

um tíu eru ánægð með þjónustu sveitarfélagsins á heildina litið. Í flestum málaflokkum er
„ánægjustuðull“ íbúanna yfir meðaltali þeirra
sveitarfélaga sem könnunin náði til og í sumum tilfellum er einkunnin með því hæsta sem
gerist, en ítarlegar er gerð grein fyrir Gallup
könnuninni á næstu síðu blaðsins.
Niðurstöður þeirra tveggja kannana sem að
framan er getið eru afar ánægjulegur vitnisburður um afstöðu Grindvíkinga til búsetuskilyrða og ber að gleðjast yfir þeim. Það hlýtur að vera bæjaryfirvöldum og öðrum
starfsmönnum bæjarins kappsmál að
viðhalda þessum góða árangri og gera helst
enn betur.
Þegar þessi orð eru rituð hef ég starfað hjá
Grindavíkurbæ í sex vikur og hefur sá tími
verið lærdómsríkur og gefandi. Ég þakka
bæjarstjórn það traust sem hún sýndi mér við
ráðningu mína og samstarfsfólki fyrir góðar
móttökur, aðstoð og leiðbeiningar. Þrátt fyrir
þessa stuttu starfsreynslu er mér orðið ljóst að
bærinn hefur á að skipa afar hæfu og öflugu
starfsfólki. Fjárhagsstaða Grindavíkurbæjar
er sterk og með því besta sem gerist meðal
íslenskra sveitarfélaga og ber vott um heilbrigðan rekstur og trausta fjármálastjórn
bæjaryfirvalda á liðnum árum. Ég vil færa
Grindvíkingum og öðrum Suðurnesjamönnum kærar þakkir fyrir hlý orð og þær fjölmörgu árnaðaróskir sem ég hef fengið. Ég
mun leggja mig allan fram við að standa undir því trausti sem mér hefur verið sýnt og
vinna að hagsmunum Grindavíkurbæjar af
fremsta megni.
Fannar Jónasson, bæjarstjóri
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Mikil ánægja með
þjónustu fyrir yngstu
íbúa sveitarfélagsins
Grindavíkurbær kemur mjög vel út í þjónustukönnun Gallup, en 19 stærstu sveitarfélög landsins taka þátt í henni. Var þetta þriðja
árið í röð sem Grindavíkurbær er meðal
þátttakenda. Það er oft erfitt að bæta sig
þegar árangurinn er mjög góður, en þó varð
það þannig að í sjö tilvikum af þrettán mælist
ánægja með þjónustu hærri en árið 2015.
Samanburður við önnur sveitarfélög er
Grindvík mjög í hag og röðum við okkur í
efstu sætin í nokkrum flokkum. Grindavík
deilir 1. sætinu með nokkrum öðrum
sveitarfélögum þegar spurt er um ánægju
með aðstöðu til íþróttaiðkunnar og er í 2.
sæti þegar spurt er um þjónustu við barnafjölskyldur.

Ánægja mikil hjá barnafjölskyldum
Grindavíkingar geta verið sérstaklega stoltir
af árangrinum í þáttum sem snúa að þjónustu fyrir börn í sveitarfélaginu. Við stöndum langt fyrir ofan landsmeðaltal þegar
spurt er „Hversu ánægð(ur) eða ónægð(ur)
ert þú með þjónustu fyrir barnafjölskyldur í
sveitarfélaginu“ og þá hefur grunnskólinn
tekið vænt stökk upp á við, úr 3,6 í 3,8 og fer
þar með upp fyrir landsmeðtalið sem er 3,7.
Hækkar einkunn skólans um sjö sæti frá síðustu könnun sem er frábær árangur.
Þetta er mikil viðurkenning fyrir það góða
starf sem unnið er í grunnskólanum okkar
og ljóst að þar erum við á réttri leið og erum
hvergi nærri hætt í að reyna að bæta okkur
og þjónustu sveitarfélagsins í þeim málaflokki.

Eins og sjá má er Grindavíkurbær yfir landsmeðaltali í öllum flokkum nema einum, þar sem
skorið stendur á jöfnu

Málefni eldri borgara hástökkvarinn
Þegar spurt er um þjónustu við eldri borgara
sjáum við stórt stökk á milli ára uppá við, úr
3,2 í 3,6. Málefni eldri borgara hafa verið
nokkuð í brennidepli undanfarin misseri í
Grindavík og hefur sennilega verið eftir því
tekið að bæjaryfirvöld róa að því öllum árum
að þessi málaflokkur sé bæjarfélaginu til
sóma. Nú standa yfir framkvæmdir við Víðihlíð til þess að mæta húsnæðisþörf þessa
hóps og þá er líka farið af stað tilraunaverkefni í Víðihlíð þar sem boðið er upp á heitan

mat í hádeginu. Nánar er fjallað um það verkefni annarsstaðar í blaðinu.

Stjórnendur taka mark á könnuninni
Sérstaklega er ánægjulegt að sjá umtalsverða
bætingu í þeim tveimur flokkum sem verst
komu út árið 2015, en það voru spurningarnar „Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú
með þjónustu við eldri borgara í sveitarfé-

laginu?“ og „Hversu vel eða illa finnst þér
starfsfólk bæjarins/sveitarfélagsins hafa leyst
úr erindi eða erindum þínum?“ Voru þessi
atriði tekin til sérstakrar skoðunar í kjölfar
síðustu könnunar. Málefni eldri borgara
stökkva upp um 6 sæti og mælist þar marktæk breyting á milli ára. Við stefnum þó að
sjálfsögðu enn hærra og ætlum að hækka aftur að ári.
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Menningaruppeldi í
Heilsuleikskólanum Króki
Í Heilsuleikskólanum Króki er
mikið lagt upp úr því að fræða
nemendur um menningu og listir í nánu samstarfi við listamennina sjálfa. Í skólanum hefur skapast sú hefð að fá grindvíska
listamenn eða handhafa menningarverðlauna Grindavíkur til
að koma inn í skólann í aðdraganda Menningarvikunnar til
að vinna að listsköpun. Markmiðið er að börnin fái innsýn í
störf listamannsins með því að
kynnast verkum hans og/eða
vinna með honum, tjá og skapa
út frá sköpunarverkum hans.
Börnin á Króki hafa m.a. fengið tækifæri til að vinna með rithöfundum, myndhöggvara, listmálara, danskennara og
tónlistarmanni á skemmtilegan
og skapandi hátt frá því að Menningarviku okkar var ýtt úr vör. Í
ár mun leikarinn, leikskáldið og
leikstjórinn Bergur Ingólfsson
heimsækja skólann og fræða
börnin um leiklist og leikverkið
hans Horn á höfði sem var frumsýnt hér í Grindavík af Gral leikhópnum og fékk Grímuverðlaun
2010 fyrir bestu barnasýningu
ársins. Það verður fróðlegt og
skemmtilegt fyrir börnin að fá
að hitta Berg því ef við þekkjum
hann rétt mun hann örugglega
sprella eitthvað með okkur.
Frá því í byrjun febrúar hafa
börnin verið að vinna með þema
Menningarvikunnar sem er
sköpun sögunnar fyrr, nú og í
framtíðinni. Unnið var með
gamlar þjóðsögur úr bókinni Afi
Öddu og sögugersemarnar eftir
Kristínu
Guðmundsdóttur
Hammer, leikritið Horn á höfði
eftir Berg Þór Ingólfsson og Guðmund Brynjólfsson og pælingar
barnanna um hvernig framtíðin
muni birtast okkur.
Sköpunarverk nemenda Króks
verða sýnd á eftir hæð verslunarmiðstöðvarinnar og verður boðið til opnunar með veitingum og
söng kl. 13:00 föstudaginn 10.
mars.

Helga Kristjánsdóttir, bæjarlistamaður Grindavíkur 2016, aðstoðar áhugasama nemendur

Efnilegir listamenn vinna að listsköpun
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Girnilegur var hann maturinn þetta hádegið, snitzel og allt tilheyrandi

Mikil ánægja og góð
mæting í hádegismat
eldri borgara í Víðihlíð
Þann 13. febrúar fór af stað tilraunaverkefni í
Víðihlíð en þar er nú starfrækt mötuneyti á 2.
hæð fyrir eldri borgara bæjarins. Um þriggja
mánaða verkefni er að ræða til þess að kanna
þörf og eftirspurn eftir slíkri þjónustu. Heitur
matur er á borð borinn kl. 11:30 alla virka
daga og birtist matseðill vikunnar á heimasíðu bæjarins. Pantanir þurfa að berast í síðasta lagi á hádegi á föstudegi í vikunni áður.
Hægt er að panta í síma 426-8014 (Miðgarður) eða 420-1100 (bæjarskrifstofur).
Óhætt er að segja að þessi þjónusta hafi farið vel af stað og mælist vel fyrir hjá eldri borgurum bæjarins. Daglega mæta um 35-40 í
mat og margir mæta alla daga vikunnar. Að fá
góðan heitan mat eldaðan fyrir sig í hádeginu
er vissulega góð þjónusta sem sumir sækja
jafnvel af nauðsyn en félagslegi þátturinn
skiptir ekki síður máli. Þarna fá gamlir kunningjar tækifæri til að hittast og spjalla og eru
oft líflegar umræður yfir kaffibollunum að
máltíð lokinni.

Þegar gleðin er svona mikil í eldhúsinu getur maturinn ekki klikkað! Þau Guðlaug og Geiri
skömmtuðu matinn með bros á vör.
Meðfylgjandi myndir voru teknar á dögunum þegar bæjarfulltrúar og bæjarstjóri mættu
í matinn til þess að kanna gæði þjónustunnar
og auðvitað til að blanda geði við aðra matar-

gesti. Ekki er hægt að segja annað en matnum
hafi verið gerð góð skil enda er kokkurinn
hann Sigurgeir Sigurgeirsson eldri en tvævetur í þessum bransa.
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Fiskihlaðborð eldri borgara 17. mars
- Hið árlega fiskihlaðborð eldri borgara verður haldið í Víðihlíð að þessu
sinni, föstudaginn 17. mars kl. 11:30.
Glæsilegir fiskréttir úr hráefnum frá
grindvískum sjávarútvegsfyrir
tækjum. Sérstakur leynigestur sér um
skemmtiatriði. Aðgangur ókeypis.

Kvöld- og helgarþjónusta
– Kvöld- og helgarþjónusta hefur verið í boði hjá Grindavíkurbæ síðastliðið ár. Kvöld og helgarþjónusta er
fyrir alla aldurshópa. Þjónustan er
fyrir alla sem búa í heimahúsum. Þörf
umsækjanda er metin í hverju einstöku tilfelli. Eyðublað er að finna á
heimsíðu bæjarins eða í Miðgarði.

Feðginin Ásrún og Diddi voru ánægð með matinn.

Heimsmálin voru rædd í þaula á þessu borði.

Bæjarstjóri og bæjarfulltrúar gæddu sér á snitzeli og ræddu málin við
aðra matargesti. Rósa hefur eflaust haft frá mörgu að segja.

Ágústa hrósar kokknum.
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Litlir skólar búa svo sannarlega yfir miklum möguleikum
Frá haustönn 2015 hefur hópur nemenda við
Grunnskóla Grindavíkur tekið þátt í skemmtilegu Nordplus verkefni sem ber heitið „Lítill
skóli – margir möguleikar“ (Small schools –
Big Opportunities). Nemendur hafa farið í
heimsókn til Gislev í Danmörk, Hvalvík í
Færeyjum og Skujene í Lettlandi. Í þeim
heimsóknum hafa nemendur unnið verkefni
og kynnst landi og þjóð og menningu landanna. Framundan er síðasta samvera þessara
nemenda hér í Grindavík 14.-22. maí. Þá er
von á 53 nemendum frá áðurnefndum löndum sem munu fá að njóta hinnar víðfrægu
gestrisni okkar Grindvíkinga.
Það er 12 manna nemendahópur sem hefur
tekið þátt í verkefninu hér í Grindavík.
Hópurinn er fjölbreyttur, í honum eru bæði
strákar og stelpur úr tveimur árgöngum.
Ferðalögin og samveran hafa þjappað hópnum saman og myndast hafa ný vinabönd og
þéttur kjarni sem hefur upplifað eitt og annað
saman á ferðalögum sínum.
Blaðamaður Járngerðar fór og hitti hópinn
á dögunum og spjölluðum við saman um
verkefnið. Kom þar fljótt í ljós að krakkarnir
höfðu upplifað ýmis ævintýri á ferðum sínum
og kynnst nokkrum mismunandi menningarheimum. Skólinn í Lettlandi er t.a.m.
staðsettur lengst út í sveit og aðstæður þar öllu
frumstæðari en við eigum að venjast úr
þægindum okkar hér á Íslandi. Þar lenti
hópurinn líka í ákveðnum hremmingum á
flugvellinum þegar þar brotlenti flugvél á
flugbrautinni rétt áður en þau áttu sjálf að fara
í loftið. „Neyddist“ hópurinn því til að gista á
4 stjörnu hóteli þar sem flugvellinum var lok-

að tímabundið, sem sumir sögðu hápunkt
ferðarinnar.
Þau voru þó sammála um að allstaðar hefðu
þau upplifað mikla gestrisni, ekki síst í Lettlandi, þar sem þau fengu m.a. að kynnast
vinnubrögðum úr sveitinni sem þættu sennilega frekar frumstæð hér á Íslandi. Í Færeyjum
voru þau send í gönguferð yfir fjall sem innfæddum þótti ekki mikið tiltökumál svona til
að skjótast á milli þorpa en leiðin var einir 16
kílómetrar og voru allir dauðfegnir að fá far til
baka.
Þetta verkefni hefur verið mikill reynslubanki fyrir krakkana. Nefndu mörg að þau
hefðu lært að ferðast og lært af mistökum á
flugvöllum, en einn úr hópnum fór í fyrsta
skipti til útlanda þegar farið var til Danmerkur 2015. Aðspurð um hvað væri svo eftirminnilegast nefndu næstum allir fyrst „zip-line“ sem þau fóru í í Lettlandi. Kom sú
upplifun mörgum í opna skjöldu en þau áttu
ekki von á því að komast í slíka adrenalín
skemmtun í Lettlandi þar sem þau upplifðu
frá fyrstu hendi gríðarlegan menningarmun á
ýmsum sviðum. Þar voru t.d. ekki vatnsklósett á öllum heimilum og einhverjir nemendur fengu það hlutverk að teyma kú á milli
bæja.
Verkefnið er styrkt af Nordplus Junior sem
er menntaáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar. Markmið menntaáætlunar er að stuðla
að samstarfi og gæðum í menntun á Norðurlöndum og Eystrasaltslöndum. Verkefnið á að
hjálpa nemendum að sjá að þeir geti sett
markið hátt og haft trú á sér úti í hinum stóra
heimi því að litlir skólar hafa marga möguleika.
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Gleði, vinnusemi og fjölbreytni ráða ríkjum í
teymiskennslunni 1. bekk
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Í vetur hefur verið unnið að þróun teymis
kennslu í 1. bekk í Grunnskóla Grindavíkur.
Ráðgjafi er Þórhildur Helga Þorleifsdóttir
kennsluráðgjafi sem hefur mikla reynslu af
teymiskennslu. Helstu markmið verkefnisins
eru:
• Að efla lærdómssamfélag í vinnuumhverfinu, metnað, gæði og fagmennsku.
• Að nýta kosti kennarateyma til teymiskennslu.
• Að auka vellíðan nemenda og ánægju í
námi.
• Að nýta fjölbreyttar kennsluaðferðir betur
til einstaklingsmiðaðs náms.
• Að byggja á sterkum hliðum nemenda og
áhugasviðum þeirra.
• Að skapa heildstæða kennslu þannig að litið
verði á hvern árgang sem eina heild.
• Að bæta og auka samstarf starfsfólks með
aukinni faglegri samvinnu.

Ákvörðun og undirbúningur
Þegar farið var að huga að skipulagi kennslu á
yngsta stigi fyrir þetta skólaár stóðum við
frammi fyrir spurningum eins og hvernig eigum við að skipta árgöngum upp? Í Hópsskóla
eru átta kennslustofur ætlaðar í bekkjarkennslu og fjöldi nemenda í hverjum árgangi
hefur kallað á þrískiptingu hvers árgangs.
Að frumkvæði þeirra Önnu Lilju Jóhannsdóttur og Ásrúnar H. Kristinsdóttur var
ákveðið að fara af stað með teymiskennslu í 1.
bekk haustið 2016. Þriðji kennarinn Gréta
Dögg Hjálmarsdóttir bættist fljótlega í hópinn. Ákveðið var að líta á verkefnið sem þróunarverkefni og leita eftir utanaðkomandi
ráðgjöf til að styðja við verkefnið.
Þær Anna Lilja, Gréta Dögg og Ásrún unnu
mikla undirbúningsvinnu í sumar. Breytingar
voru gerðar á námsumhverfinu, opnað á milli
kennslustofa og bætt við húsgögnum sem
styðja við sveigjanlegt skólastarf. Á kynningarfundi með foreldrum í ágúst var
námsumhverfið tilbúið og foreldrar fengu
kynningu á fyrirhuguðu skipulagi.

Nokkrir kostir teymiskennslunnar
Allir nemendur 1. bekkjar hafa í raun 3 umsjónarkennara því nemendahópnum hefur
ekki verið skipt upp milli kennaranna. Nemendur hafa alltaf aðgang að kennara, þeir geta

valið að eiga meiri samskipti við einn frekar
en annan. Einstaklingar eru ólíkir og með
þessu móti er betur tryggt að allir nái tengingu.
Í kennslunni er lögð áhersla á að vinna með
sterkar hliðar nemenda. Gert er ráð fyrir að
nemendur séu mismunandi og lögð áhersla á
fjölbreytt viðfangsefni. Að mati kennaranna
er auðveldara að koma til móts við sérþarfir
einstaklinga í fjölbreyttu námsskipulagi. Sérkennari og nýbúakennari koma meira inn á
svæðið.
Nemendur kynnast fjölbreyttum vinnubrögðum, vinna í stórum hópi, litlum hópi,
blönduðum hópum, einstaklingsvinnu. Nemendur læra að leggja mat á aðstæður, leita til
þess kennara sem hefur möguleika á að svara
hverju sinni. Þeir læra að leita svara við spurningum í félagahópnum og eru hjálpsamir.

Ef atvik koma upp í skólastarfinu sem þarf
að vinna úr t.d. eftir frímínútur, getur einn
kennaranna einbeitt sér að úrvinnslu atviks á
meðan hinir tveir sjá um starf bekkjarins.
Ef forföll verða hjá kennara eru alltaf einhverjir til staðar sem þekkja starfið og leiða
það áfram með forfallafólki. Skipulögð dagskrá breytist ekki.
Ekki má gleymi þætti foreldra sem voru tilbúnir að gefa breyttu skipulagi tækifæri og
hafa reynst öflugur stuðningshópur við verkefnið.
Það hefur verið einstaklega gaman að fylgjast með starfinu í 1. bekk. Kennarar bekkjarins
hafa lagt mikla vinnu í að þróa starfið og
ánægjan og vinnusemin leynir sér ekki í nemendahópnum.
Halldóra K. Magnúsdóttir skólastjóri
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Menningarvika
haldin í níunda sinn
Menningarvika Grindavíkur er nú haldin í
níunda sinn og að vanda er dagskráin fjölbreytt. Formleg setning hátíðarinnar verður í
Grindavíkurkirkju laugardaginn 11. mars kl.

17:00. Að þessu sinni er áhersla lögð á orðið
SAGA hvort sem við tengjum það mannkynssögu, sögu einstaklinga, skáldsögu eða jafnvel
sögu Grindavíkur. Nemendur leikskólanna

hafa velt fyrir sér þeirri sögu sem við erum að
skapa núna fyrir framtíðina, námskeið verður
haldið fyrir verðandi rithöfunda á öllum aldri
og við heyrum sögur innfæddra og aðfluttra
Grindvíkinga. Handverksmarkaður verður í
Gjánni, fyrirlestrar haldnir í Kvennó, Þruman
rekur útvarpsstöð, Sævar Helgi skoðar himingeiminn með Grindvíkingum, Sprengju-Kata
heimsækir nemendur unglingastigs, tónleikar verða auk þess sem hægt verður að sækja
slökun og líkamsrækt. Tvær leiksýningar eru
í boði fyrir börn og foreldra, önnur er
brúðuleiksýningin Íslenski fíllinn sem sýnd
verður í Hópsskóla og í Kvennó mætir Kól
umbus á ferð sinni um Norðurhöf.
Sem fyrr er uppstaðan í Menningarvikunni
framlag heimamanna auk þess sem fjöldi
landsþekktra listamanna og skemmtikrafta
sækja Grindvíkinga heim. Undanfarin ár hefur Menningarvikunni verið vel tekið og
Grindvíkingar duglegir að taka þátt og njóta
þess fjölbreytta úrvals viðburða sem í boði er.
Allir leggjast á eitt við að bjóða uppá fjölbreytta og skemmtilega dagskrá og eru
Grindvíkingar hvattir til að nýta sér tækifærið
og fjölmenna á menningarviðburðina. Menningarvikan er skipulögð af Björgu Erlingsdóttur, sviðsstjóra frístunda- og menningarsvið en fjöldi fólks aðstoðar og leggur til
hugmyndir, húsnæði og krafta sína.

Menningarvika er
hátíð okkar allra
Menningarstarfsemi hefur verulega þýðingu fyrir Grindavík og laðar að sér bæði
Grindvíkinga og gesti. Menningarvikan er
liður í því að kynna það mikla og fjölbreytta
starf sem unnið er hér í bænum, bæði af
einstaklingum sem og fyrirtækjum. Við
megum ekki gleyma því að stuðningur fyrirtækja og einstaklinga við menningartengda viðburði og svo við varðveislu
menningar og minja er mikill og góður og
þakka ég þeim sem koma að þessari hátíð
fyrir þeirra framlag.
Við Grindvíkingar eigum djúpar rætur
sem fiskvinnslusamfélag. Bærinn setti upp
sýningu á gömlum vinnubrögðum tengdum
saltfiskvinnslu og útflutningi í Saltfisksetrinu sem núna er Kvikan. Þar var einnig sett
upp sýning um vinnslu jarðvarma í Svartsengi og Guðbergsstofa fékk einnig aðsetur í
Kvikunni. Þrjár sýningar í einu flottu rými

sem hver um sig segir mismunandi sögu og
hefur laðað að sér fólk til að skoða og fræðast.
Árið 2013 var Minja- og sögufélag
Grindavíkur stofnað sem hefur á stuttum
tíma orðið mjög sýnilegt í bæjarfélaginu.
Með aðstoð fyrirtækja í Grindavík fjárfesti
félagið í elstu sjóverbúð Suðurnesja sem er
húsnæðið Bakki í gamla hluta bæjarins, án
stuðnings fyrirtækjanna hefði orðið mjög
erfitt að fjármagna kaupin. Svo enn þakka
ég fyrirtækjum í Grindavík fyrir að styðja
vel við menningararfleiðina okkar og að
gera hana sýnilegri. Minja- og sögufélagið
hefur fengið styrki úr Uppbyggingarsjóði
Suðurnesja, markmið þessa sjóðs er að
treysta stoðir menningar á svæðinu. Félagið
hefur fengið úthlutað úr þessum sjóði sem
hefur gert það að verkum að síðasta sumar
var hægt að skipa um þak á Bakka og í sum-

ar verður skipt um klæðningu á húsinu. Félagið er einnig með Facebook-síðu sem
haldið hefur utan um gamlar myndir af fólki
og viðburðum í Grindavík.
Eins og sjá má í Járngerði er dagskráin
með fjölbreyttu sniði og hvet ég Grindvíkinga og aðra gesti til að fjölmenna á Menningarvikuna.
Þórunn Alda Gylfadóttir
Formaður frístundaog menningarnefndar

Járngerður
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Dagskrá menningarviku 2017
Föstudagur 10. mars
08:00–18:00 Bókasafn, sýning á textílverkum og ljósmyndum eftir
Sigríði Birnu Matthíasdóttur og Mónu Leu Óttarsdóttur. Sýning á skarti eftir hönnuði tengda Grindavík
12:00–21:00 Salthúsið, Helga Kristjánsdóttir bæjarlistamaður
Grindavíkur með sýningu í Salthúsinu
13:00 Verslunarmiðstöð, opnun sýningar nemenda
Heilsuleikskólans Króks, Leikskólans Lautar og Grunnskóla Grindavíkur. Veitingar og gleði í Verslunarmiðstöðinni
16:00–19:00 Framsóknarhúsið, MÆÐGUR SÝNA VERK SÍN. Ljósmyndaverkið LEYST ÚR LÆÐINGI eftir Vigdísi
Heiðrúnu Viggósdóttur og tvær seríur eftir dóttur
hennar Arís Evu Vilhjálmsdóttur, Víkurbraut 27
18:00–22:00 Bókasafn Skapandi skrif, námskeið. Skráning fyrir 10.
mars á bjorg@grindavik.is
20:00 Gjáin, Hið árlega konukvöld körfunnar haldið í Gjánni
18:00 Kútmagakvöld Lionsklúbbs Grindavíkur í íþróttahúsinu. Húsið opnar
kl. 18:00 með sjávarútvegssýningu.
Borðhald byrjar kl. 20:00

Laugardagur 11. mars
10:00–18:00 Verslunarmiðstöð, Heilsuleikskólinn Krókur, Leikskólinn Laut og Grunnskóli Grindavíkur sýna verk
nemenda sinna
11:00–17:00 Safnahelgi á Suðurnesjum. Í tilefni Safnahelgar á
Suðurnesjum er ókeypis á öll söfn, þar á meðal Kvikuna. Allir velkomnir á opnunartíma
12:00–21:00 Salthúsið, Helga Kristjánsdóttir bæjarlistamaður
Grindavíkur með sýningu í Salthúsinu
10:00–14:00 Bókasafn Skapandi skrif, námskeið. Skráning fyrir 10.
mars á bjorg@grindavik.is
10:00–16:00 Kvennó Handverk og hönnun, námskeið. Skráning
fyrir 10. mars á bjorg@grindavik.is
14:00–16:00 Greip – opnar vinnustofur handverksfólks í Greip,
Skólabraut 8
15:00 Víðihlíð, Blítt og létt hópurinn úr Vestmannaeyjum
heimsækir Víðihlíð
14:00–17:00 Framsóknarhúsið, MÆÐGUR
SÝNA VERK SÍN. Ljósmyndaverkið
LEYST ÚR LÆÐINGI eftir Vigdísi
Heiðrúnu Viggósdóttur og tvær
seríur eftir dóttur hennar Arís Evu
Vilhjálmsdóttur, Víkurbraut 27
17:00 Grindavíkurkirkja, Formleg setning Menningarviku
2017. Menningarverðlaun afhent, söngur og
skemmtun og eftir setninguna er gestum boðið í
safnaðarheimilið í veitingar
21:00 Salthúsið, Blítt og létt hópurinn úr Vestmannaeyjum
með tónleika. Aðgangseyrir 2.500 kr. miðar seldir við
innganginn og í forsölu
00:00 Fish House Bar & Grill 80s partý sem enginn annar
en Geir Flóvent stýrir

FORMLEG SETNING
MENNINGARVIKU 2017

Formleg
setning
Menningarviku 2017
fer fram í Grindavíkurkirkju laugardaginn 11. mars kl.
17:00. Menningarverðlaun verða afhent,
tónlistaratriði flutt og
ræður haldnar. Boðið er uppá kaffiveitingar að setningarathöfn
lokinni í safnaðarheimilinu.

Sunnudagur 12. mars
10:00–14:00 Bókasafn Skapandi skrif, námskeið. Skráning fyrir 10.
mars á bjorg@grindavik.is
10:00–18:00 Verslunarmiðstöð, Heilsuleikskólinn Krókur, Leikskólinn Laut og Grunnskóli Grindavíkur sýna verk
nemenda sinna
11:00–17:00 Safnahelgi á Suðurnesjum. Í tilefni Safnahelgar á
Suðurnesjum er ókeypis á öll söfn, þar á meðal Kvikuna. Allir velkomnir á opnunartíma
12:00–21:00 Salthúsið, Helga
Kristjánsdóttir
bæjarlistamaður
Grindavíkur með
sýningu í
Salthúsinu.
15:00 Salthúsið, Listamannaspjall og leiðsögn. Helga Kristjánsdóttir verður með leiðsögn og spjall við gesti um
feril sinn og verk.
14:00–16:00 Greip – opnar vinnustofur handverksfólks, Skólabraut 8
14:00–17:00 Framsóknarhúsið, MÆÐGUR SÝNA VERK SÍN. Ljósmyndaverkið LEYST ÚR LÆÐINGI eftir Vigdísi
Heiðrúnu Viggósdóttur og tvær seríur eftir dóttur
hennar Arís Evu Vilhjálmsdóttur, Víkurbraut 27
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Mánudagur 13. mars
08:00 Morgunsöngur í Hópsskóla. Hvetjum gesti og gangandi til að líta við og syngja með
08:00–18:00 Bókasafn, sýning á textílverkum og ljósmyndum eftir
Sigríði Birnu Matthíasdóttur og Mónu Leu Óttarsdóttur. Sýning á skarti eftir hönnuði tengda Grindavík
10:00–18:00 Verslunarmiðstöð, Heilsuleikskólinn Krókur, Leikskólinn Laut og Grunnskóli Grindavíkur sýna verk
nemenda sinna
11:50 –12:30 Hádegistónleikar nemenda Tónlistaskólans í Grindavík í höfuðstöðvum HS orku
11:00–17:00 Kvikan, Saltfisksýning opin gestum. Allir velkomnir á
opnunartíma
12:00–21:00 Salthúsið sýning á verkum Helgu Kristjánsdóttur,
bæjarlistamanns Grindavíkur
Skíðaferð Þrumunnar, nánar auglýst síðar á www.
grindavik.is

14:00 Sprengjukata í
Gjánni, fyrir
nemendur
grunnskólans
14:00 Hópsskóli, Brúðuleikhús ÍSLENSKI FÍLLINN fyrir leikskólabörnin á Leikskólanum Laut, ókeypis aðgangur
og foreldrar velkomnir
15:00–22:00 Útvarp Þrumunnar tíðni auglýst síðar en útvarpið
verður einnig aðgengilegt í tölvum og símum í gegnum app
16:00–19:00 Framsóknarhúsið, MÆÐGUR SÝNA VERK SÍN. Ljósmyndaverkið LEYST ÚR LÆÐINGI eftir Vigdísi
Heiðrúnu Viggósdóttur og tvær seríur eftir dóttur
hennar Arís Evu Vilhjálmsdóttur, Víkurbraut 27
20:00 Kvennó, HEIMA OG HEIMAN, doktor Birna Bjarnadóttir flytur fyrirlestur um fyrirhugaða útgáfu um skáldskap og þýðingar Guðbergs Bergssonar. Heitt á
könnunni
19:30 Gjáin, Félagsfundur hjá Kvenfélagi Grindavíkur. Kvenfélagskonur horfa til einkunnarorðs menningarvikunnar 2017 SAGA og þrjár kynslóðir kvenna deila
með gestum ástæðu þess að þær séu þátttakendur í
Kvenfélaginu og segja sögu sína og reynslu af því að
vera félagi í kvenfélagi.

Þriðjudagur 14. Mars
08:00–18:00 Bókasafn, sýning á textílverkum og ljósmyndum eftir
Sigríði Birnu Matthíasdóttur og Mónu Leu Óttarsdóttur. Sýning á skarti eftir hönnuði tengda Grindavík
10:00–18:00 Verslunarmiðstöð, Heilsuleikskólinn Krókur, Leikskólinn Laut og Grunnskóli Grindavíkur sýna verk
nemenda sinna
11:00–17:00 Kvikan, Saltfisksýning opin gestum. Allir velkomnir á
opnunartíma

ÍSLENSKI FÍLLINN

Ljósmyndari EDDI

Brúðuleiksýningin um íslenska fílinn hefur notið mikilla vinsælda
í Þjóðleikhúsinu og í Menningarvikunni kemur sýningin til okkar
í Grindavík. Leikskólabörnum og yngstu börnum í Grunnskólanum er boðið á sýninguna. Leikskólinn Laut heimsækir Hópsskóla
mánudaginn 13. mars klukkan 14:00 og hitta þar íslenska fílinn.
Leikskólabörn á Króki hitta íslenska fílinn í Hópsskóla fimmtudaginn 16. mars klukkan 14:00 og nemendur Grunnskólans klukkan 16:00. Foreldrum er velkomið að fylgja börnum sínum á sýninguna. Aðgangur er ókeypis.
Sagan um íslenska fílinn er skemmtileg og fyndin, en fjallar jafnframt um mikilvæga hluti, eins og þrautseigju og hugrekki til að
takast á við hið óþekkta. En það getur reynst þrautin þyngri að aðlagast nýjum aðstæðum án hjálpar annarra.
Miklir þurrkar geisa í Afríku – lítill munaðarlaus fílsungi vill ekki
farast. Hann hittir kríu sem hvíslar í eyra hans ævintýralegri sögu
af eyju í norðri, þar sem finna má óþrjótandi vatn í öllum mögulegum myndum. Fílsunginn ákveður að leggja upp í langt og erfitt
ferðalag til að finna þennan ótrúlega stað. Upplýsingar um Brúðuheima má finna á Facebook-síðu Brúðheima – Brúðuloftið.

12:00–21:00 Salthúsið sýning á verkum Helgu Kristjánsdóttur,
bæjarlistamanns Grindavíkur
15:00–22:00 Útvarp Þrumunnar tíðni auglýst síðar en útvarpið
verður einnig aðgengilegt í tölvum og símum í gegnum app
16:00–19:00 Framsóknarhúsið, MÆÐGUR SÝNA VERK SÍN. Ljósmyndaverkið LEYST ÚR LÆÐINGI eftir Vigdísi
Heiðrúnu Viggósdóttur og tvær seríur eftir dóttur
hennar Arís Evu Vilhjálmsdóttur, Víkurbraut 27
18:00–20:00 Þruman, sýning á ljósmyndaverkum nemenda
í 7. – 10. bekk unnin út frá
þemanu SAGA. Ljósmynd
arar segja frá myndum
sínum. Aðgangur ókeypis
og allir velkomnir
20:00 Gjáin, SAGAN MÍN Grindvíkingar, innfæddir og aðfluttir, segja frá og deila sögu sinni yfir kaffibolla og
kaffibrauði frá heimahögum sínum
21:00 Grindavíkurkirkja, Vox Felix stjórnandi Sr. Sigurður
Grétar Sigurðsson, aðgangur er ókeypis og allir velkomnir

Járngerður
Miðvikudagur 15. mars
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Fimmtudagur 16. mars

8:00 Núvitund í Hópsskóla. Hvetjum gesti og gangandi til
að líta við og taka þátt.

08:00 Morgunsöngur í Hópsskóla. Hvetjum gesti og gangandi til að líta við og syngja með

08:00–18:00 Bókasafn, sýning á textílverkum og ljósmyndum eftir
Sigríði Birnu Matthíasdóttur og Mónu Leu Óttarsdóttur. Sýning á skarti eftir hönnuði tengda Grindavík

08:00–18:00 Bókasafn, sýning á textílverkum og ljósmyndum eftir
Sigríði Birnu Matthíasdóttur og Mónu Leu Óttarsdóttur. Sýning á skarti eftir hönnuði tengda Grindavík

10:00–18:00 Verslunarmiðstöð, Heilsuleikskólinn Krókur, Leikskólinn Laut og Grunnskóli Grindavíkur sýna verk
nemenda sinna

10:00–18:00 Verslunarmiðstöð, Heilsuleikskólinn Krókur, Leikskólinn Laut og Grunnskóli Grindavíkur sýna verk
nemenda sinna

11:00–17:00 Kvikan, Saltfisksýning opin gestum. Allir velkomnir á
opnunartíma

11:00–17:00 Kvikan, Saltfisksýning opin gestum. Allir velkomnir á
opnunartíma

12:00–21:00 Salthúsið sýning á verkum Helgu Kristjánsdóttur,
bæjarlistamanns Grindavíkur

12:00–21:00 Salthúsið sýning á verkum Helgu Kristjánsdóttur,
bæjarlistamanns Grindavíkur

15:00–22:00 Útvarp Þrumunnar tíðni auglýst síðar en útvarpið
verður einnig aðgengilegt í tölvum og símum í gegnum app

14:00 Hópsskóli, Brúðuleikhús ÍSLENSKI FÍLLINN fyrir leikskólabörnin á Leikskólanum Króki, ókeypis aðgangur
og foreldrar velkomnir

16:00–19:00 Framsóknarhúsið, MÆÐGUR SÝNA VERK SÍN. Ljósmyndaverkið LEYST ÚR LÆÐINGI eftir Vigdísi
Heiðrúnu Viggósdóttur og tvær seríur eftir dóttur
hennar Arís Evu Vilhjálmsdóttur, Víkurbraut 27
20:00 Stjörnuskoðun með Sævari, Bókasafn Grindavíkur,
aðgangur ókeypis
20:00–21:15 Kvikan, GONG kvöldstund, jóga, slökun og möntrusöngur. Þátttakendur mæta með jógadýnur, teppi og
kodda. Ókeypis aðgangur
20:30 Kvennó, Uppistand með Birni Braga og Ara Eldjárn á
vegum Þrumunnar, fyrir nemendur í 7.-10. bekk verð
500 kr.
21:30 Kvennó, Uppistand með Birni Braga og Ara Eldjárn á
vegum Þrumunnar, aldurstakmark 16 ára verð 500 kr.

LISTASMIÐJA BARNA
Í MENNINGARVIKU 2017

Laugardaginn 18. mars kl.
13:00-15:00 verður listasmiðja
í Hópsskóla. Smiðjan er opin
öllum sem hafa áhuga á að
skapa og leika sér. Við ætlum
að skoða söguna um Járngerði
og Þórkötlu og leika okkur
með hugmyndina um hús og
söguna á bakvið húsin og bæinn okkar.
Notast verður við ýmsan
efnivið t.d pappakassa, efnisbúta, garn, plast og fleira.
Einnig leikum við okkur að
ljósi og skuggum, syngjum og
skemmtum okkur saman. Allir
eru velkomnir, við gerum ráð
fyrir að börn yngri en fimm ára
komi í fylgd með fullorðnum.
Síðustu þrjú árin hefur myndast skemmtileg stemning í
listasmiðjunni þar sem börn og fullorðnir hafa skapað saman
skemmtileg ævintýri.
Skráning í listasmiðjuna er til miðvikudagsins 15. mars á netfangið Kristin.visirhf@simnet.is

14:00–16:00 Greip – opnar vinnustofur Skólabraut 8
15:00–22:00 Útvarp Þrumunnar tíðni auglýst síðar en útvarpið
verður einnig aðgengilegt í tölvum og símum í gegnum app
16:00 Hópsskóli, Brúðuleikhús ÍSLENSKI FÍLLINN fyrir
yngstu nemendur í Hópsskóla, ókeypis aðgangur og
foreldrar velkomnir
16:00–19:00 Framsóknarhúsið, MÆÐGUR SÝNA VERK SÍN. Ljósmyndaverkið LEYST ÚR LÆÐINGI eftir Vigdísi
Heiðrúnu Viggósdóttur og tvær seríur eftir dóttur
hennar Arís Evu Vilhjálmsdóttur, Víkurbraut 27
17:00 Létt og leikandi kaffihúsatónleikar í Tónlistarskólanum í Grindavík
17:00–19:00 Kvennó, ÁTTU FORNGRIP? – Þór Magnússon, fyrrv.
þjóðminjavörður og Ólafur Ingi Jónsson, forvörður
17:00–22:00 Verslunarmiðstöð – opið fram eftir, skemmtilegar
uppákomur, tilboð í búðum og gleði á göngum Verslunarmiðstöðvar
20:00 Grindavíkurkirkja, Dagskrá helguð Sigvalda S. Kaldalóns, Gunnlaugur A. Jónsson og Gissur Páll Gissurarson,
20:00 Kvennó, Eyjólfur Örn Jónsson sálfræðingur með fyrirlestur
21:30 Fish House Bar & Grill, Valdimar
Guðmundsson söngvari og
Örn Eldjárn gítarleikari á
lágstemmdum nótum.
Aðgangseyrir 2.500 kr. miðar
seldir við inngang og í forsölu

JÓGA Í KVIKUNNI

Miðvikudaginn 15. mars verður
Grindvíkingum boðið að koma og
prófa jóga, slökun og möntrusöng
undir handleiðslu Hjördísar Rósu
Halldórsdóttur Kundalini jógakennara. Gong-kvöldstund heitir
viðburðurinn sem hefst klukkan
20:00 og stendur til 21:15. Þátttakendur koma með jógadýnur, teppi
og kodda og aðgangur er ókeypis. Hjördís Rósa og Ágústa standa
fyrir Jógaflæði í Kvikunni, laugardaginn 18. mars klukkan 10:0012:00 þar sem hugleiðsa, Shake your Soul dansjóga og Gong slökun
bíður gesta. Verð 3.500 kr
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Laugardagur 18. mars
09:00–16:00 Sundlaug – ókeypis í sund
10:00–12:00 Kvikan, Jógaflæði með Rósu og Ágústu. Hugleiðsla,
Shake your Soul – dansjóga, Gong slökun. Verð 3.500
kr. Skráning á rosy@internet.is
10:00–18:00 Verslunarmiðstöð, Heilsuleikskólinn Krókur, Leikskólinn Laut og Grunnskóli Grindavíkur sýna verk
nemenda sinna

SUNDLAUGIN Í
MENNINGARVIKUNNI
Ókeypis verður í Sundlaugina föstudaginn 17. mars, laugardaginn
18. mars og sunnudaginn 19. mars. Laugardag og sunnudag er opið
frá 09:00-16:00 og föstudag klukkan 06:00-21:00. Á föstudagskvöld
verður boðið uppá bíósýningu í Sundlauginni þar sem horft verður
á klassíska íslenska gamanmynd, Stellu í Orlofi. Á laugardeginum
18. mars verður hún Jeanette Sicat með Aqua-zumba eða Zumba®
sundlaugarpartý en það gefur hressilegri líkamsþjálfun nýja merkingu. Gusugangur, teygjur, snúningar, hróp, flaut, hlátur og köll
fylgja oft þessum tímum og lofað er mikilli og góðri skemmtun í
Sundlauginni.

Föstudagur 17. mars
06:00–21:00 Sundlaug – ókeypis í sund
08:00 Morgunsöngur í Hópsskóla. Hvetjum gesti og gangandi til að líta við og syngja með
08:00–18:00 Bókasafn, sýning á textílverkum og ljósmyndum eftir
Sigríði Birnu Matthíasdóttur og Mónu Leu Óttarsdóttur. Sýning á skarti eftir hönnuði tengda Grindavík
10:00–18:00 Verslunarmiðstöð, Heilsuleikskólinn Krókur, Leikskólinn Laut og Grunnskóli Grindavíkur sýna verk
nemenda sinna

11:00–17:00 Kvikan, Saltfisksýning opin gestum. Allir velkomnir á
opnunartíma
12:00–21:00 Salthúsið sýning á verkum Helgu Kristjánsdóttur,
bæjarlistamanns Grindavíkur
13:00–15:00 Hópsskóli, Listasmiðja barna í Menningarviku 2017
13:00–18:00 Gjáin, Handverkshátíð í Grindavík. Þátttakendur skrá
sig á bjorg@grindavik.is fyrir 16. mars. Aðgangur
ókeypis
14:00–14:50 Íþróttahús, Sundlaug, Aqua-sumba frábær hreyfing
fyrir alla aldurshópa, ókeypis aðgangur
14:00–16:00 Greip – opnar vinnustofur Skólabraut 8
14:00–17:00 Framsóknarhúsið, MÆÐGUR SÝNA VERK SÍN. Ljósmyndaverkið LEYST ÚR LÆÐINGI eftir Vigdísi
Heiðrúnu Viggósdóttur og tvær seríur eftir dóttur
hennar Arís Evu Vilhjálmsdóttur, Víkurbraut 27
22:00 Grindavíkurtrúbbar á Fish house – Bar & Grill

Sunnudagur 19. mars
09:00–16:00 Sundlaug – ókeypis í sund
10:00–18:00 Verslunarmiðstöð, Heilsuleikskólinn Krókur, Leikskólinn Laut og Grunnskóli Grindavíkur sýna verk
nemenda sinna
11:00–17:00 Kvikan, Saltfisksýning opin gestum. Allir velkomnir á
opnunartíma
12:00–21:00 Salthúsið sýning á verkum Helgu Kristjánsdóttur,
bæjarlistamanns Grindavíkur

11:00–17:00 Kvikan, Saltfisksýning opin gestum. Allir velkomnir á
opnunartíma

14:00–15:00 Íþróttahús, Zumba fitnes fyrir alla fjölskylduna,
ókeypis aðgangur

11:30 Víðihlíð Fiskihlaðborð í boði fyrir eldri borgara,
skemmtiatriði í boði

14:00–16:00 Greip, opnar vinnustofur handverksfólks, Skólabraut 8

12:00–21:00 Salthúsið sýning á verkum Helgu Kristjánsdóttur,
bæjarlistamanns Grindavíkur
13:00 Víðihlíð, erindi Gunnlaugs A. Jónssonar
Af Grindavíkurárum Sigvalda S. Kaldalóns (1881-1946) læknis og tónskálds og
menningarlegum áhrifum hans
14:00–16:00 Greip – opnar vinnustofur Skólabraut 8
15:00–22:00 Útvarp Þrumunnar tíðni auglýst síðar en útvarpið
verður einnig aðgengilegt í tölvum og símum í gegnum app
16:00–19:00 Framsóknarhúsið, MÆÐGUR SÝNA VERK SÍN. Ljósmyndaverkið LEYST ÚR LÆÐINGI eftir Vigdísi
Heiðrúnu Viggósdóttur og tvær seríur eftir dóttur
hennar Arís Evu Vilhjálmsdóttur, Víkurbraut 27
17:00–17:40 Nettó, Nemendur Tónlistarskólans í Grindavík spila
fyrir gesti og gangandi í Nettó
17:00–17:50 Kvennó, Zumba®-Gold í Kvennó með Jeanetta. Aðgangur ókeypis
19:00 Sundlaugin, Sundlaugabíó í boði Þrumunnar
21:00 Bryggjan, KRÓNÍKA - Sagnakvöld með Guðna Ágústssyni og Jóhannesi Kristjánssyni

14:00–17:00 Framsóknarhúsið, MÆÐGUR SÝNA VERK SÍN. Ljósmyndaverkið LEYST ÚR LÆÐINGI eftir Vigdísi
Heiðrúnu Viggósdóttur og tvær seríur eftir dóttur
hennar Arís Evu Vilhjálmsdóttur, Víkurbraut 27
16:00 Kvennó, Kólumbus í norðurhöfum kemur til Grindavíkur. Leiksýning, ókeypis aðgangur

ÚTVARPSSTÖÐ ÞRUMUNNAR
Í MENNINGARVIKU

Þruman rekur útvarpsstöð dagana 13. – 17.
mars þar sem nemendum í 8.-10. bekk stendur
til boða að vera með
þátt. Þættirnir hefjast
strax eftir skólatíma og
verða fram eftir kvöldi. Í
útvarpinu verða spiluð
ný lög í bland við þau gömlu, tekin viðtöl við vel valda einstaklinga,
spurningarkeppnir, giskaðu á röddina/hljóðið og fyrirtækjum í
Grindavík býðst að auglýsa þjónustu sína.

Járngerður
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SÝNING GRUNN- OG LEIKSKÓLA
Í VERSLUNARMIÐSTÖÐ
Föstudagur 10. mars opnar stór og fjölbreytt sýning nemenda leikskólanna Króks og Lautar og nemenda í 4. bekk Grunnskóla
Grindavíkur í Verslunarmiðstöðinni klukkan 13:00. Listamennirnir ungu verða viðstaddir og taka vel á móti gestum, sýna verk sín og
bjóða uppá veitingar. Á sýningunni gefur að líta verk sem nemendur hafa unnið útfrá þema Menningarvikunnar, SAGA og er unnið
með sögu sem sagnfræði, sögu framtíðar, nútíðar og fortíðar, listina
að segja sögu og annað það sem snertir orðið SAGA. Sýningin er á
1. og 2. hæð Verslunarmiðstöðvarinnar. Boðið er uppá veitingar á
opnuninni
Heilsuleikskólinn Krókur setur upp sýninguna Sögugersemar á
2. hæð í Verslunarmiðstöðinni. Á sýningunni má sjá vinnu nemenda með sögu Grindavíkur í þátíð, nútíð og framtíð. Unnið var
með gamlar þjóðsögur úr bókinni Afi Öddu og sögugersemarnar
eftir Kristínu Guðmundsdóttur Hammer, leikritið Horn á höfði eftir Berg Þór Ingólfsson og Guðmund Brynjólfsson og hugrenningar
barnanna um hvernig framtíðin muni birtast okkur.
Nemendur í 4. bekk hafa unnið með sjálfsmyndina og draumastaðinn í textíl og myndmennt. Verkefnið er samvinnuverkefni þar
sem nemendur yfirdekkja rammann í textíl með sínum hugmyndum um mynstur, skreytingar og litasamsetningar og í myndmennt
er rýnt í sjálfsmyndina og bakgrunninn listamannanna.
Leikskólinn Laut setur upp sýningu Grindavík með okkar augum
þar sem elstu börn leikskólans sýna ljósmyndir sem þau hafa tekið
á göngu sinni um Grindavík. Stjörnuhópur hefur farið í gönguferðir og skoðaða Grindavík með sínum augum, hvert barn tekur eina
mynd að eigin vali og nefnir sína mynd.

KÚTMAGAKVÖLD
Kútmagakvöld Lionsklúbbs Grindavíkur 2017 verður haldið í
íþróttahúsi Grindavíkur föstudaginn 10. mars. Húsið opnar klukkan 18:00 með sjávarútvegssýningu þar sem fyrirtæki í sjávarútvegi
kynna starfsemi sína. Borðhald hefst klukkan 20:00 og á boðstólnum er allt það besta sem til er í sjávarfangi og koma veisluborð til
með að svigna undan sjávarréttakræsingum. Fjölbreytt skemmtiatriði og tónlistaratriði bíða veislugesta og má þar nefna Bjartmar
Guðlaugsson, Ara Eldjárn og hljómsveitina Hrafnar. Aðgöngumiðar eru seldir hjá Sjóvá, Víkurbraut 46 og er réttast að tryggja sér
miða í tíma þar sem viðburðurinn er einkar vinsæll og oftar en ekki
uppselt.

HANDVERK OG HÖNNUN

NÁMSKEIÐ Á VEGUM GREIPAR
Námskeið á vegum GREIPAR verður haldið 21.-23. apríl í húsnæði
GREIPAR, Skólabraut 8. Þorgrímur Einarsson, myndlistamaður
mun halda námskeiðið sem stendur frá föstudegi til sunnudags.
Þorgrímur hefur áður haldið námskeið í Grindavík í samstarfi við
GREIP. Þorgrímur er fæddur í Reykjavík árið 1980 og hefur lagt
stund á listmálun um langt skeið en á að baki tónlistarnám auk
náms í myndlist. Landslag ratar oft á striga hans, hann vill helst
mála á staðnum og ná þannig þeim hughrifum og stemningu sem
hann leitast við að koma til skila á strigann.

Námskeið fyrir handverks- og listiðnaðarfólk og aðra þá sem luma
á góðum hugmyndum.
Laugardaginn 11. mars verður Sunneva Hafsteinsdóttir, framkvæmdastjóri HANDVERKS OG HÖNNUNAR, með námskeið
þar sem grindvísku handverks- og listiðnaðarfólki er boðið að
koma og sækja sér fræðslu um markaðssetningu auk þess sem boðið er uppá ráðgjöf frá Sunnevu. HANDVERK OG HÖNNUN er
sjálfseignarstofnun, meginmarkmið starfseminnar er að stuðla að
eflingu handverks, listiðnaðar og hönnunar, og auka skilning almennt á menningarlegu, listrænu og hagnýtu gildi handverks,
hönnunar og listiðnaðar með fjölbreyttri kynningarstarfsemi.
Þeir sem vinna við handverk, listiðnað og fjölbreytta hönnun, eða
eru að framleiða ýmsar sértækar íslenskar vörur/hluti eru hvattir til
að koma og hlýða á ráð Sunnevu og ræða þær áskoranir sem bíða
þeirra sem búa yfir góðri hugmynd, eru að koma henni í framkvæmd eða þurfta að finna góðar leiðir til að koma framleiðslu
sinni til kaupenda.
Námskeiðið er 11. mars og hefst klukkan 10 og verður í Kvennó
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SKAPANDI SKRIF

BLÍTT OG LÉTT Á SALTHÚSINU
Í Menningarvikunni fáum við góða heimsókn frá Vestmannaeyjum
þegar sönghópurinn Blítt og létt mætir og verður með Eyjakvöld á
Salthúsinu laugardaginn 11. mars. Tónleikarnir hefjast klukkan
21:00 og aðgangseyrir er 2.500 krónur. Sönghópurinn Blítt og Létt
er Grindvíkingum að góðu kunnur enda hefur hópurinn heimsótt
Menningarvikuna undanfarin ár og haldið uppi miklu fjöri í Salthúsinu, en fullt var útúr dyrum á síðustu tónleikum.
Á tónleikunum verða leikin Eyjalög og textum varpað á skjá fyrir gesti til að syngja með. Eyjalögin eru dýrmætur menningararfur
sem halda verður á lofti til framtíðar. Sönghópurinn Blítt og létt var
Bæjarlistamaður Vestmanneyja 2015. Hópinn skipa valinkunnir
Vestmannaeyingar eins Finnur á nikkunni, Óli í Laufási, Simmi og
Unnur í Viking, Diddi í Logum, Biggi Nielsen, Davíð í Tölvun,
Grímur kokkur, Páll Viðar, Tóti í Dans á Rósum og Helgi Tórshamar.
Allir geta sungið með því textinn er á skjánum og því getur hver
og einn sungið með sínu nefi. Inn á milli eru sagðar skemmtilegar
Eyjasögur sem tengjast lögunum á einn eða annan hátt. Sönghópurinn hefur slegið í gegn undanfarin ár og spilað í Hörpunni, í
ráðherraveislu og fleiri opinberum stöðum. Eyjalögin, perlur þeirra
Oddgeirs Kristjánssonar og Ása í bæ sem dæmi, eru dýrmætur
menningararfur sem Eyjamenn eru duglegir að halda á lofti. Blítt
og létt hefur lagt sín lóð á vogarskálarnar til að svo megi verða.
Grindvíkingar og Vestmannaeyingar hafa ávallt tengst sterkum
böndum enda myndarleg sjávarútvegspláss, öflugir íþróttabæir og
menningin blómstrar á báðum stöðum.
Miðaverð er 2.500 og er selt við innganginn og í forsölu.

Helgarnámskeið
Helgina 10. – 13. mars verður
Björg Árnadóttir, rithöfundur og fullorðinsfræðari með
námskeið ætlað þeim sem
vilja auka ritfærni sína og
skrifa skáldskap. Námskeiðið
er fyrir fólk á öllum aldri sem
vill skrifa sögur, þarf aðstoð
við að byrja að skrifa, vantar
innblástur en er vant að skrifa
og fólk sem finnst skemmtilegt að skapa í skemmtilegum
hópi. Þeir sem sótt hafa námskeið Bjargar láta einkar vel af
og eru ánægðir með þær
framfarir sem þeir hafa sýnt
þessa daga sem námskeiðið
varir. Margvíslegar kveikjur
eru notaðar til að koma hugmyndafluginu af stað en sérstaklega er unnið með
persónusköpun,
uppbyggingu og framvindu
skáldverks.
Námskeiðið er haldið í Bókasafninu og þátttökugjald er 15.000
kr. Þeir sem vilja vera með á þessu skemmtilega og gefandi námskeiði þurfa að skrá sig fyrir 10. mars á netfangið andrea@grindavik.is eða bjorg@grindavik.is.

SPRENGJU-KATA Í GJÁNNI

HEIMA OG HEIMAN
Mánudaginn 13. mars heimsækir okkur góður gestur í
Kvennó. Doktor Birna Bjarnadóttir þekkir manna best til
skáldskapar Guðbergs Bergssonar og ætlar að flytja fyrirlestur um fyrirhugaða útgáfu á
erindum um skáldskap og þýðingar Guðbergs. Erindið kallar hún HEIMA OG HEIMAN. Heitt
verður á könnunni og allir velkomnir í Kvennó, mánudaginn 13.
mars klukkan 20:00

Mánudaginn 13. mars heimsækir
SPRENGJU-KATA nemendur í elstu
bekkjum Grunnskólans. Sprengju-Kata er efnafræðingur og elskar
efnabrellur meira en allt. Hún mætir
með tilraunaglösin sín og sýnir
krökkunum stórskemmtileg efnahvörf og skoðar með þeim alls konar
spennandi efni. Efnafræði á þátt í
daglegu lífi okkar og Sprengju-Kata
er snillingur að útskýra efnafræði á
mannamáli sem allir skilja.
Sprengju-Kata hefur haldið ótal vísindasýningar í Háskólalestinni og
með Sprengjugengi Háskóla Íslands
en hún er líka fastagestur í þáttunum
um Ævar vísindamann á RÚV
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SÝNING Á VERKUM
HELGU KRISTJÁNSDÓTTUR
Myndalistarkonan Helga Kristjánsdóttir er bæjarlistamaður
Grindavíkur og var útnefnd árið 2016. Helga er fædd árið 1961 og
uppalinn hér í Grindavík. Margir Grindavíkingar hafa eflaust farið
í klippingu til Helgu en hún starfaði sem hárgreiðslukona í ein 17
ár og er raunar með kennsluréttindi í faginu. Þar áður starfaði hún
í nokkur ár sem sjúkraliði.
Hún hóf nám í myndlist árið
1995 í Myndlistarskóla Kópavogs en árið 2002 má segja að
ferill hennar sem listmálara hafi
loks hafist fyrir alvöru þegar hún
flutti til Barcelona og lærði þar
málaralistina í Escola Masssana
centre d‘Art Disseney. Frá því
hún útskrifaðist frá Barcelona
hefur Helga helgað sig málaralistinni en hún hefur komið sér
vel fyrir á vinnustofu sinni við Vörðusund 1. Þar er frábær aðstaða,
hvort sem það er fyrir sýningar, námskeið og auðvitað vinnu.
Þeir sem hafa fylgst með ferli Helgu hafa veitt því eftirtekt hvernig stíll hennar hefur þróast og breyst en Helga segir sjálf að hún sé
alltaf að læra nýjar aðferðir og er óhrædd við að prufa sig áfram.
Hún sækir innblástur í myndirnar sínar mest í náttúruna í kringum
Grindavík, sem og náttúruöflin. Landslagið og ekki síst veðrið í
Grindavík er endalaus uppspretta nýrra viðfangsefna. Helga hefur
sýnt verk sín víða en á menningarvikunni 2017 gefst okkur kostur
á að virða fyrir okkur verk hennar í Salthúsinu og njóta þeirra hughrifa sem þau færa áhorfandanum.
Gestir geta heimsótt sýninguna alla daga á milli klukkan 12-21.
Sunnudaginn 12. mars verður boðið uppá leiðsögn og listamannaspjall þar sem Helga segir frá og ræðir aðferðir sínar, áhrifavalda og
leiðina sem hún hefur farið í listsköpun sinni. Áhugasamir eru
hvattir til að koma og taka þátt í samtalinu, nánari upplýsingar um
listamanninn Helgu Kristjánsdóttur má finna á Facebook-síðu
hennar Art Helga og www.helgakristjans.com

VALDIMAR MEÐ TÓNLEIKA
Á FISH-HOUSE Bar & Grill
Einn ástsælasti söngvari landsins,
Valdimar Guðmundsson verður með
tónleika á Fish House Bar & Grill,
fimmtudaginn 16. mars klukkan 21:30.
Með honum er Örn Eldjárn tónlistarmaður og tónskáld sem spilar á gítar á
tónleikunum en hann á ættir að rekja
norður til Svarfaðardals. Valdimar er
Suðurnesjamönnum að góðu kunnur
en á tónleikunum syngur ljúflingurinn
Valdimar öll sín fallegu og vinsælu lög fyrir gesti FISH-HOUSE.
Aðgangseyrir er 2.500 kr og eru seldir við innganginn og í forsölu.

MÆÐGUR SÝNA VERK SÍN Í
FRAMSÓKNARHÚSINU
Mæðgurnar Vigdís Heiðrún Viggósdóttir og dóttir hennar, Arís
Eva Vilhelmsdóttir standa að sýningu á verkum sínum í Framsóknarhúsinu, Víkurbraut 27 í Menningarvikunni 2017. Vigdís
sýnir ljósmyndir og kallar ljósmyndaseríu sína LEYST ÚR LÆÐINGI en serían er tileinkuð vorkomunni, þeirri orku sem losnar úr
læðingi bæði í eiginlegri sem óeiginlegri merkingu. Hömluleysi,
frelsi, gleði og takmarkalaust ímyndunarafl einkenna verkin. Vigdís
gefur áhorfendum tæki til að sjá lífið í nýju ljósi, að allt sé mögulegt,
upp verður niður og inn verður út. Arís Eva sýnir teikningar sem
gerðar eru á vatnslitapappír en það gefur fínum blýantsteikningunum grófa áferð. Ofan á þetta fyrsta lag leggur Arís Eva svo krít,
vatnsliti, málningu og önnur efni eins og salt og alkohól. Á sýningunni eru verk sem tilheyra annars vegar seríunni KROSSGÖTUR og hins vegar seríu sem tileinkuð er börnum í neyð.
Arís Eva hefur lokið námi á fornámsbraut Myndlistaskóla
Reykjavíkur, lært hönnun við SAE skólann í Hollandi og lokið
fyrstu önn í leikstjórn og handritsgerð við Kvikmyndaskóla Íslands.
Vigdís tengir ljóð oft við verk sín eins og sjá má í tengingu ljóðsins FJALLKONAN við mynd af þúfnakolli sem stingur sér uppúr
snjónum. Þar birtist kollurinn, í vorinu eins og vera í fæðingu, afkvæmi móður jarðar að birtast eftir þungan vetur.
Fjallkonan stynur,
leggur hönd á þaninn kvið.
Kvalin hún rymur,
að sængurkvenna sið.
Belgurinn brestur,
barn í burðarlið.
Verk Vigdísar fjalla um mannlega tilvist og tengingu manns við
móður náttúru. Sálarlíf einstaklingsins er henni hugleikið og hún
reynir að fanga á myndrænan hátt margbreytilegt tilfinningaróf
mannsins. Hún lauk námi frá Ljósmyndaskólanum árið 2014 og
hefur sýnt verk sín víða. Þeir sem eiga leið um Reykjavík og Grófina
geta heimsótt Ljósmyndasafn Reykjavíkur en þar eru verk hennar
til sýnis fram til 21. mars, í rými sem kallað er Skotið.
Þær mæðgur taka á móti gestum í menningarvikunni, í Framsóknarhúsinu að Víkurbraut 27, virka daga kl. 16:00-19:00 og um
helgar kl. 14:00-17:00. Nánari upplýsingar um listakonurnar má
nálgast á www.viddy.is og á Facebook-síðunni Studio Aris
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FJÖLBREYTT STARF Í ÞRUMUNNI
Í MENNINGARVIKUNNI
Unga fólkið í Þrumunni og
starfsmenn hafa undirbúið
fjölmarga og fjölbreytta viðburði í Menningarvikunni
2017. Mánudaginn 13. mars
verður farið í skíðaferð ef
veður og aðstæður leyfa.
Þriðjudaginn 14. mars, frá
klukkan 18:00 til 20:00 verður bæjarbúum boðið að koma og skoða
afrakstur ljósmyndanámskeiðs sem unnið er í samstarfi við Guðfinnu Magnúsdóttur ljósmyndara. Þar veltu þátttakendur fyrir sér
þemanu SAGA, sem er þema Menningarvikunnar og má til dæmis
skoða sem mannkynssaga, einstaklingssaga, hryllingssaga eða lygasaga. Þátttakendur eru í 7. – 10. bekk og á sýningunni segja þau frá
verkum sínum. Bæjarbúar eru velkomnir í Þrumuna á ljósmyndasýninguna. Miðvikudaginn 15. mars er komið að þeim félögum
Birni Braga og Ara Eldjárn í Kvennó þar sem þeir verða með uppistand. Aðgangseyrir er 500 krónur. Uppistandið hefst kl. 20:30 fyrir nemendur 7.-10. bekk og 21:30 fyrir eldri en 16 ára.
Fimmtudaginn 16. mars verður Eyjólfur Örn Jónsson, sálfræðingur með fyrirlestur þar sem hann fjallar um netfíkn og þá
anga og kima internetsins sem fólk kannast oft ekki við en getur
lent í. Umræðuefnið er áhugavert og gott fyrir bæði unglinga og
foreldra að hlusta á Eyjólf Örn. Aðgangur er ókeypis og allir velkomnir á meðan húsrúm leyfir. Fyrirlesturinn hefst kl. 20:00 í
Kvennó.
Föstudaginn 17. mars stendur nemenda- og Þrumuráð fyrir
sundbíói í Sundlaug Grindavíkur. Sýningin hefst klukkan 19:00 og
Stella í orlofi sýnd. Allir bæjarbúar eru velkomnir, aðgangur er
ókeypis.

SAGAN MÍN

Þriðjudagskvöldið 14. mars klukkan 20:00, verður haldið sagnakvöld í Gjánni þar sem íbúar í Grindavík, innfæddir og aðfluttir,
hittast og deila sögum sínum með gestum. Þeir sem taka þátt í
sagnakvöldinu hafa áhugaverða sögu að segja, sumir hafa fæðst
annarsstaðar og jafnvel í fjarlægum löndum og hafa frá ýmsu að
segja frá upprunalöndum sínum, barnæsku á heimaslóðum, flutningi til Íslands, matarverjum, búsetu á Íslandi eða barnæskunni hér
á Íslandi. Þátttakendur koma frá Króatíu, Bosníu, Tékklandi, Lettlandi, Íslandi, Rússlandi, Spáni, Bandaríkjunum, Serbneska lýðveldinu í Bosníu og Hersegóvínu, Alsír og Makedóníu. Um leið og
gestir fá að heyra áhugaverðar frásagnir er þeim boðið að smakka
brauðrétti og sætabrauð frá þeim fjölbreyttu löndum sem sögumenn kvöldsins eiga sterkar taugar til.
Gestum er lofað góðri kvöldstund þar sem við skiptumst á sögum, fáum að kynnst betur fjölbreyttum bakgrunni Grindvíkinga
um leið og við brögðum á sætabrauði frá öllum heimsins hornum.
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VOX FELIX Í
GRINDAVÍKURKIRKJU

Kórinn Vox Felix var stofnaður árið 2013 fyrir tilstuðlan Sr. Sigurðar Grétars Sigurðssonar, þáverandi sóknarprests í Útskálaprestakalli. Allar sjö sóknir á Suðurnesjum koma að verkefninu. Sönghópurinn hefur frá upphafi sungið við messu í hverri og einni sókn,
sem endurgjald við stuðninginn, einu sinni á hverju starfsári. Til að
byrja með var hópurinn einskorðaður við Fjölbrautaskóla
Suðurnesja en fljótlega kom í ljós að áhugi ungmenna leyndist fyrir utan það samfélag. Nú í dag eru félagar um 25 á aldrinum 20 til
32. Hópurinn státar sig af hljómsveit sem spilar og syngur með á
tónleikum og fleiri viðburðum. Efnistökin fara um víðan völl; allt
frá sálmum til „Bohemian Rhapsody“. Stjórnandi Vox Felix er
Arnór Vilbergsson og bjóða stjórnandinn og félagar í kórnum
Grindvíkingum á tónleikana án aðgangseyris. Tónleikarnir eru í
Grindavíkurkirkju, þriðjudaginn 14. mars kl. 21:00.

HIMINGEIMURINN
Sævar Helgi Bragason fjallar um himingeiminn,
Bókasafninu í Iðunni, miðvikudaginn 15. mars kl.
20:00
Sævar Helgi er mörgum
að góðu kunnur enda sá
einstaklingur sem oftast er
leitað til þegar spurningar
um himingeiminn vakna.
Hann ætlar að heimsækja
Grindvíkinga á menningarvikunni og fjalla um
stjörnuhimininn, velta því
fyrir sér hvað sést fyrir
ofan okkur, hann fjallar um
stærð stjarnanna og hve
langt í burtu þær eru ásamt mörgu öðru skemmtilegu og fróðlegu.
Allir þeir sem eru forvitnir um óravíddir himingeimsins láta sig
ekki vanta á þennan spennandi fyrirlestur og kynningu. Ef veður
leyfir verður kannski hægt að setja upp sjónaukann hans Sævars
Helga og virða fyrir sér öll þau undir sem bíða okkar þegar við
skoðum himingeiminn.
Sævar Helgi er með B.Sc. – gráðu í jarðfræði frá Háskóla Íslands,
höfundur bókarinnar Stjörnuskoðun fyrir alla fjölskylduna, er ritstjóri Stjörnufræðivefsins og geimurinn.is. Hann er kennari í Háskóla unga fólksins, Háskólalestinni og Vísindasmiðju Háskóla Íslands auk þess sem hann kennir í framhaldsskólum.
Sævar Helgi býður alla þá sem forvitnir eru um himingeiminn,
óháð aldri eða þekkingu að hitta sig á Bókasafninu í Iðunni, miðvikudaginn 15. mars klukkan 20:00 og koma með sér í ævintýralegan leiðangur um himingeiminn. Aðgangur er ókeypis
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ÁTTU FORNGRIP Í FÓRUM ÞÍNUM?
Margir eiga í fórum sínum málverk, erfðagripi eða ættargripi en
vita lítið um uppruna þeirra og
leikur þá kannski forvitni á að
þekkja á þeim nánari deili. Gripir þurfa ekki að vera frá miðöldum til að teljast gamlir og í
Grindavík gætu ýmsir áhugaverðir gripir leynst og sama er að
segja um málverk enda vitað að
margir íslenskir listamenn hafa
haft hér viðdvöl í lengri og
skemmri tíma.
Fimmtudaginn 16. mars fáum
við góða heimsókn í Kvennó
klukkan 17:00-19:00 þar sem
sérfræðingarnir Þór Magnússon, fornleifafræðingur og fyrrverandi Þjóðminjavörður og
Ólafur Ingi Jónsson, forvörður
og deildarstjóri á Listasafni Íslands, taka á móti Grindvíkingum sem gætu átt í hirslum sínum forngripi. Gestum er boðið að
koma með forngripi eða gamla muni í skoðun og greiningu og
munu þeir Þór og Ólafur Ingi taka á móti gripunum og reyna að
greina þá með tilliti til aldurs, efnis og uppruna, en ekki verðmætis.

KÓLUMBUS Í GRINDAVÍK

Sunnudaginn 19. mars verður mikið um að vera í Kvennó þegar
leikritið Kólumbus í Grindavík verður sýnt klukkan 16:00. Aðgangur er ókeypis og allir velkomnir á meðan að húsrúm leyfir.
Leikritið fjallar um Kristófer Kólumbus og félaga hans, sem ætla
að sigla til Indlands en fara óvart í norður og enda á Íslandi, nánar
tiltekið í Grindavík. Þar hitta þeir innfædda og kynnast meðal
annars sérkennilegri matarmenningu þeirra. Leikritið tekur um 30
mínútur og kitlar hláturtaugar gesta enda einkar lífslagður og kröftugur hópur sem stendur að sýningunni.
Leikararnir eru frá Spáni, Serbíu, Þýskalandi, Belgíu, Kúbu og
Íslandi. Konur úr Múltíkúltíkórnum taka þátt í uppsetningunni en
stjórnandi þeirra er Margrét Pálsdóttir. Leikritið semja leikararnir
sjálfir og vilja með því finna fjölbreyttar leiðir til að læra íslensku
um leið og þau efla samfélag spænskumælandi fólks á Ísland. Leikstjóri er Ólafur Guðmundsson. Leikritið er liður í verkefninu
Tungumál gegnum leiklist sem er á vegum félagsins Hola – Félag
spænskumælandi á Íslandi.
Nú er um að gera að skella sér í Kvennó og sjá þessa skemmtilegu
sýningu

DAGSKRÁ HELGUÐ
SIGVALDA S. KALDALÓNS

Fimmtudaginn 16. mars, klukkan 20:00 verður dagskrá í Kirkjunni
helguð Sigvalda S. Kaldalóns. Gunnlaugur A. Jónsson, dóttursonur,
Sigvalda flytur erindið Fjöll og trú í tónlist Sigvalda S. Kaldalóns
(1881-1946) og fjallar hann um Grindavíkurár Sigvalda, sýnir
myndir sem tengjast erindinu og flutt verður tónlist.
Sigvaldi S. Kaldalóns er eitt ástsælasta tónskáld Íslendinga en
hann bjó og starfaði í Grindavík á árunum 1929-1945. Eftir hann
liggja margar perlur sem landsmenn þekkja vel og nokkrar þeirra
fáum við að heyra í flutningi tenórsins Gissurar Páls Gissurarsonar.
Gissur Páll er landsmönnum að góðu kunnur, hefur sungið víða um
heim og tekið þátt í ýmsum verkefnum hér heima. Gissur Páll heldur mjög uppá lög Sigvalda S. Kaldalóns og ætlar að flytja okkur
perlur eins og Hamraborgin, Suðurnesjamenn og Ísland ögrum
skorið við undirleik Renötu Ivan. Aðgangur er ókeypis
Föstudaginn 17. mars klukkan 13:00 heimsækir Gunnlaugur
Víðihlíð og fjallar um árin hans Sigvalda S. Kaldalóns í Grindavík,
áhrif hans og verk.

ZUMBA® Á MENNINGARVIKU

Jeanette Sicat verður með kynningu á Zumba® í Menningarvikunni.
Hún er Zin Zumba® fitness kennari, kennir Zumba® Gold, Zumba®
Kids og junior. Laugardaginn 18. mars verður Aqua Zumba®, öðru
nafni Zumba® sundlaugarpartý og er hér boðið uppá frábæra hreyfingu fyrir alla aldurshópa. Zumba® sundlaugarpartý gefur hressilegri líkamsþjálfun nýja merkingu. Gusugangur, teygjur, snúningar,
hróp, flaut, hlátur og köll fylgja oft þessum tímum. Hér sameinast
hugmyndafræði Zumba og hefðbundinnar vatnsleikfimi í öruggri
en krefjandi líkamsrækt í vatni, þar sem reynir á þol. Aqua Zumba®
er hressandi og passar öllum aldurhópum. Sunnudaginn 19. mars
verður efnt til Zumba® gleði í íþróttahúsinu og eru ungir sem aldnir hvattir til að mæta. Frábær fjölskylduskemmtun þar sem dans,
gleði og líkamsrækt sameinast. Aðgangur er ókeypis og nú er um að
gera að fylla íþróttahúsið af lífsglöðu fólki. Föstudaginn 17. mars
klukkan 17:00-17:50 verður Zuma®-gold í Kvennó. Zumba® Gold er
sniðið að eldri borgurum, byrjendum og þeim sem eru með skerta
hreyfigetu. Hraðinn er mun minni en í Zumba® undir sömu dynjandi tónlistinni og gleðin er hér alsráðandi eins og í Zumba®. Hér
gefst kostur á að bæta jafnvægið, styrk og liðleika.
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Minja- og sögufélag Grindavíkur
hlýtur menningarverðlaun
Grindavíkur 2017
Stofnun Minja- og sögufélags Grindavíkur
átti sér nokkuð langan aðdraganda en lengi
hafa verið uppi hugmyndir um að stofna í
Grindavík byggðasafn til þess að varðveita
minjar úr sögu Grindavíkur. Þær hugmyndir
urðu loks að veruleika í nóvember 2013 þegar
Minja- og sögufélag Grindavíkur var formlega stofnað. Svo til allir sem mættu á þann
fund enduðu í fyrstu stjórn félagsins, en hana
skipuðu Hallur Gunnarsson formaður,
Siggeir F. Ævarsson, gjaldkeri, Einar Lárusson
varaformaður, Þórunn Alda Gylfadóttur ritari, og Örn Sigurðsson meðstjórnandi.
Tilgangur félagsins er að stuðla í samvinnu
við aðra að varðveislu menningarminja í
Grindavík. Einnig að vekja áhuga fólks á sögu
og forni menningu sveitarfélagsins og minjum um horfna tíma. Félagið hefur í dag í
varðveislu sinni um 1.400 muni af ýmsum
toga og er ávallt reiðubúið að bæta í safnið.
Þeir sem hafa í fórum sínum muni sem þeir
vilja koma til félagsins geta haft samband við
Örn í síma 869-6820 eða Hall í síma 8215304.
Félagið hefur aðstöðu á efri hæð Kvennó og
þar er opið hús og heitt á könnunni flest miðvikudagskvöld kl. 20:00. Viðburðir og uppákomur á vegum félagsins eru auglýstir á Facebook-síðu þess, en hana má finna með því að
slá inn „Minja- og sögufélag Grindavíkur“ í
leitinni á Facebook. Þeir sem hafa áhuga á að
ganga í félagið eða taka þátt í starfinu á einn
eða annan hátt eru hvattir til að kíkja í kaffi í
Kvennó og kynna sér starf félagsins.
Eitt af fyrstu verkum félagins var að kaupa
fasteignina Bakka, en Bakki er elsta uppistandandi verbúð á Suðurnesjum. Kaupin
voru stór biti fyrir lítið félag sem var enn að
slíta barnsskónum en með þrautlausri vinnu
félagsmanna og dyggum stuðningi frá fyrirtækjum og félagasamtökum í bænum tókst
að fjármagna kaupin. Nú er unnið að endurgerð Bakka og fékkst á dögunum styrkur í
verkið úr Uppbyggingarsjóði Suðurnesja að
upphæð 3.000.000 króna. Þá hefur Grindavíkurbær stutt vel við bakið á félaginu en
haustið 2015 var skrifað undir samstarfssamning félagsins og bæjarfélagsins sem
gildir til ársins 2018. Félagið hefur frá stofnun verið virkur þátttakandi í Menningarviku
og menningarlífi hér í bænum og til að
mynda staðið fyrir ljós- og kvikmyndasýningum, sögugönguferðum og fyrirlestrum.

Núverandi stjórn Minja- og sögufélags Grindavíkur

Nýtt þak sett á Bakka
Hefur tilkoma félagsins verið sannkölluð
vítamínsprauta í menningarlíf okkar Grindvíkinga.
Framkvæmdir við Bakka eru þegar hafnar
og búið er að skipta um þak á húsinu. Tafir
urðu þó á framkvæmdunum þar sem að kvikmyndafyrirtækið Zik Zak tók húsið á leigu til

að taka upp kvikmyndina „Ég man þig“ eftir
Yrsu Sigurðardóttur. Þeim tökum er nú lokið
og munu framkvæmdir fara á fullt með vorinu. Í framtíðinni mun Bakki vonandi verða
nokkurs konar ígildi byggðasafns þar sem
hægt verður að varðveita og sýna þá muni
sem félagið hefur nú í sinni varðveislu.
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Ekki tjaldað til einnar nætur
Eftir nokkurra ára hlé mun Grindavík eiga
lið í efstu deildum karla og kvenna í
knattspyrnu í sumar. Við tókum púlsinn á
þjálfurum liðanna, þeim Óla Stefáni
Flóventssyni og Róberti Haraldssyni, og
ræddum við þá um komandi knattspyrnusumar. Það er mikill hugur í þeim félögum
og ljóst að framundan er skemmtilegt
knattspyrnusumar.

Það liggur sennilega beinast við að byrja á
spurningunni, hver er Róbert Haraldsson?
„Ég er Kópavogsbúi að uppruna og bý þar
núna. Ég er kennari í Smárskóla og hef starfað við kennslu í yfir 20 ár. Ég hef hins vegar
bæði spilað og þjálfað fótbolta útum allt land
sem og erlendis. Ég bjó lengi vel á Siglufirði
og þjálfaði m.fl.karla hjá KF, Hvöt og Tindastól. Ég tók mér svo frí frá þjálfun fyrir tveim
árum síðan og flutti til London, Watford, þar
sem sonur minn var í akademíunni þeirra,
og hann varð þá þriðji ættliðurinn í röð sem
spilaði með Watford. Eftir að hafa fylgst með
æfingum og starfinu hjá Watford fór mig að
langa aftur í þjálfun og í dag er ég hér.“
Undanfarnar vikur hafa sterkir erlendir
landsliðsmenn bæst í leikmannahópinn
kvennamegin. Þið eruð ekkert að fara að
mæta í deildina bara til að vera með sýnist
manni?
„Það er ekkert leyndarmál að landsbyggðarliðin hafa ekki úr miklu að moða
þegar kemur að því að styrkja sig. Innlendi
markaðurinn er nánast lokaður, hvað þá fyrir nýliða. Við höfum því sótt styrk erlendis
en markmiðið er alltaf að sækja leikmenn
sem eru áberandi sterkari en þeir sem fyrir
eru, en líka góðir liðsfélagar. Það verða þrjár
erlendar áfram hjá okkur, þær Emma
Higgins, Lauren Brennan og Linda Eshun.
Svo höfum við bætt við tveimur sterkum
leikmönnum frá Brasilíu, einni frá Portúgal
og markverði frá Svíþjóð.
Við höfum nokkrar sterkar heimastúlkur í
hópnum og nokkrar til viðbótar sem eru
efnilegar og hafa tekið miklum framförum
bara síðan að ég tók við liðinu. Fyrir þessar
ungu stelpur er sennilega svolítið skrítið að
vera allt í einu farnar að æfa með erlendum
landsliðskonum en þær eru þarna að fá
ómetanlega reynslu, að fá að æfa og spila
með þessum sterku leikmönnum.
Litið til framtíðar vil ég sjá að við eigum í
það minnsta 8-10 sterkar grindvískar stelpur
sem eiga heima í byrjunarliði Grindavík í
Pepsi-deildinni. Vonandi munum við færast
nær því markmiði í sumar.“

Óli Stefán og Róbert eru klárir í átök sumarsins
Hverjar eru væntingar fyrir sumarið?
Róbert: „Fyrsta markmiðið er að sækja 18
stig sem fyrst og vinna svo út frá því. Annað
mikilvægt markmið er að gera íslensku
stelpurnar okkar að sterkari leikmönnum.
Það mun mæða töluvert á þeim í sumar og
þær þurfa að taka skref fram á við og koma
sér og liðinu á næsta level.“
Óli: „Við erum núna á þriðja árinu af fimm
ára planinu sem ég lagði upp með þegar ég
kom. Markmiðið okkar er að vera stöðugur
topp sex klúbbur að því loknu. Í ár ætlum við
að stimpla okkur inn sem alvöru úrvalsdeildarklúbbur og festa okkur í sessi í
deildinni.“
Hvernig standa leikmannamálin hjá strákunum?
Eins og staðan er núna erum eru átta farnir
út en tveir inn. Mesta blóðtakan er að missa
þrjá heimamenn, þá Jobba, Óla Baldur og
Markó. Við viljum byggja upp sterkan kjarna
af heimamönnum og fá svo réttu púsluspilin
inn í kringum hann til að mynda sterkt lið.
Við eigum efnilega stráka í 2. flokki. Ég hef
átti mjög gott samstarf við Ægi, yfirþjálfara
yngri flokka og núna er 28 nöfn í 2. flokki
sem er fáheyrt í Grindavík. Það er mjög efnilegur fjöldi leikmanna að koma upp í 1999 og
2000 árgöngunum, þar er uppskera sem við
verðum að nýta. En þetta eru ungir strákar,
það er smá gat í aldursbilinu. Við horfum til
þess að styrkja liðið með 2-3 leikmönnum en

ungu strákarnir banka á dyrnar og eru sumir
farnir að æfa reglulega með okkur.

Enn að reyna að
endurvekja ástríðuna
Óli Stefán talaði um það í viðtali við Járngerði
2015 að hann vildi endurvekja ástríðuna í
grindvískum fótbolta.
„Við vitum alveg að þessi neisti er til hérna
hjá okkur í bæjarfélaginu. Við þurfum bara að
fá fólkið aftur á völlinn, og fá stuðninginn.
Það munar öllu fyrir leikmenn að fá góðan
stuðning og við viljum fá fólkið með okkur
aftur.“
Róbert skýtur inn í samtalið: „Mér finnst
stundum að félagslegi parturinn sé svolítið
horfinn úr boltanum í dag, og okkur vantar
að fá hann aftur. Hér áður fyrr voru alltaf allir
boðnir og búnir til að vinna sjálfboðastarf
fyrir boltann og taka þátt í viðburðum.“ Óli
tekur undir en segir að þetta viðhorf sé ennþá
til staðar, við sjáum það t.d. í knattspyrnuskólanum okkar. Þar leggjast allir á eitt til að
láta hlutina ganga upp. Óli endar viðtalið á
þessum orðum: „Ég vil fá meiri samheldni í
allt. Að við vinnum öll saman sem bæjarbúar
á öllum sviðum. Við þurfum að snúa bökum
saman og sameinast um markmiðin. Þannig
náum við árangri saman.“
Við látum það vera lokaorðin, sjáumst á
vellinum í Pepsi-deildinni í sumar.
Áfram Grindavík!
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Vel heppnuð góðgerðavika
nemenda- og Þrumuráðs
Í upphafi skólaárs kom fram sú hugmynd í
nemenda- og Þrumuráði að halda góðgerðarviku og var vel tekið í hana af öllum.
Ákveðið að halda hana á vorönn og í janúar
hófst undirbúningur á fullu. Ráðið ákvað að
halda fjóra viðburði, bingó, tónleika, kökubasar og ball. Góðgerðarvikan fór fram dagana 20.-24. febrúar og ákveðið var að allur
ágóði rynni til fjölskyldu Ölmu Þallar Ólafsdóttur. Í aðdraganda góðgerðarvikunnar lenti
annar samnemandi krakkana í áfalli þegar
fjölskyldufaðirinn féll frá. Því ákvað ráðið að
styrkja hann og hans fjölskyldu einnig.

Bingó
Nemenda- og Þrumuráð söfnuðu gríðarlega
mörgum vinningum fyrir bingóið. Styrktaraðilar voru meðal annarra:
Papas pizza, Kaffitár, Stjörnusnakk, Vífilfell, Hjá Höllu, Nettó, Bláa Lónið, Vigt, Langbest, 66°norður, Halldór Jónsson, Icepharma,
Subway, Myllan, Salthúsið, Bryggjan, Skeifan,
Krispy kreme, Gjögur, Petra Rós, Aðal-Braut,
4X4, Hárstofa Grindavíkur, Lyfja, Palóma,
Hárhornið, Þorbjörn, Stakkavík, Sjómannastofan Vör, Vísir, Blómakot, Gæðabakstur, Geo Hótel, ásamt íþróttamönnunum
Aroni Einari Gunnarssyni, Martin Hermannsyni, Kolbeini Sigþórssyni og Hauki Helga
Pálssyni en þeir gáfu áritaðar íþróttatreyjur.
Bingóið var haldið í Gjánni, mánudagskvöldið 20. febrúar kl. 20.00. Mætingin fór
fram úr björtustu vonum og skemmtu bæjarbúar sér vel.

Tónleikar
Ákveðið var að halda tónleika í Grindavíkurkirkju. Þeir fóru fram þriðjudagskvöldið 21.
febrúar kl. 20.00. Kynnar kvöldsins voru þeir

Hafþór Örn Rafnsson og Patrekur Ívar
Björnsson. Fram komu Grindvíkingarnir
Tómas Guðmundsson, Arney Ingibjörg Sigurbjörnsdóttir, Guðrún Lilja Dagbjartsdóttir
og Olivia Rut. Auk þess komu Hófí Samúelsdóttir, Arnar, Rakel og Guðrún Árný, en þau
taka þátt í undankeppni Eurovision 2017.
Guðjón Sveinsson var hljóðmaður tónleikanna.
Ókeypis var inná tónleikana en baukur var
í anddyri kirkjunnar þar sem fólk gat gefið
frjáls framlög. Tónleikarnir voru í rólegri
kantinum og vel heppnaðir, enda hæfileikaríkt fólk þar á ferð.

Kökubasar
Stelpuklúbbur Þrumunnar sá um kökubasarinn. Sendir voru út miðar á foreldra og unglinga í 7.-10. bekk og þau hvött til að baka
köku til styrktar málefninu sem safnað var
fyrir. Basarinn fór fram í verslunarmiðstöðinni miðvikudaginn 22. febrúar og seldust
kökurnar upp á örfáum mínútum.

Ball
Haldið var ball fyrir 8.-10. bekk þann 24.
febrúar, í félagsmiðstöðinni Þrumunni. Dj
Björn Valur hélt uppi stuðinu. Góð mæting,
rave/neon þema, mikil stemmning og allir
skemmtu sér vel.
Söfnunin í góðgerðarvikunni gekk framar
vonum og vill nemenda- og Þrumuráð koma
á framfæri þökkum til allra bæjarbúa Grindavíkur sem aðstoðuðu eða tóku þátt í góðgerðarvikunni með einum eða öðrum hætti.
Vikan var gott námstækifæri fyrir ráðið og
lærðu þau mikið af henni. Það er auðséð að
gott er að búa í Grindavík og að samhugurinn
er mikill.

Járngerður
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Starfsmaður í Kvikuna

SUMARSTÖRF 2017
Sækja má um öll störfin rafrænt á
www.grindavik.is/atvinna
Umsóknarfrestur er til 31. mars

Leiðbeinendur við leikjanámskeið Grindavíkurbæjar
Grindavíkurbær auglýsir eftir leiðbeinendum í 100% starf til að
starfa við leikjanámskeið bæjarins sumarið 2017. Starfstímabilið
er frá 5. júní til 27. júlí um það bil. (Einnig hægt að byrja fyrr og
enda síðar, sami vinnutími og flokksstjórar). Ekki er gert ráð fyrir
frítöku á tímabilinu.
Leitað er að einstaklingum 20 ára og eldri sem hafa;
- ríka þjónustulund
- góða skipulagshæfileika, geta unnið sjálfstætt 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 íslenskra
sveitarfélaga og Verkalýðsfélags Grindavíkur.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Björg Einarsdóttir sviðsstjóri
í síma 420 1100, netfang: bjorg@grindavik.is

Flokksstjórar við
Vinnuskóla Grindavíkur
Vinnuskóli Grindavíkur auglýsir eftir flokksstjórum til að starfa
við skólann sumarið 2017. Um 100% starf er að ræða. Einnig eru
vaktir á Sjóaranum síkáta. Starfstímabil er frá 16. maí til 12.
ágúst. Ekki er gert ráð fyrir frítöku á tímabilinu.
Leitað er að einstaklingum 20 ára og eldri sem hafa;
- ríka þjónustulund, góða skipulagshæfileika, geta unnið sjálfstætt og tekið frumkvæði
- góða hæfni í mannlegum samskiptum
- mikla ábyrgðartifinningu 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 íslenskra
sveitarfélaga og Verkalýðsfélags Grindavíkur.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Björg Einarsdóttir sviðsstjóri
í síma 420 1100, netfang: bjorg@grindavik.is

Grindavíkurbær og Kvikan, auðlinda- og menningarhús, auglýsa
eftir starfsmanni til að starfa í Kvikunni vor og sumar 2017.
Vinnutími er frá 10:00 – 17:00 alla virka daga. Starfið felst í móttöku gesta, upplýsingaveitu, uppgjöri og þrifum. Ekki er gert ráð
fyrir frítöku á tímabilinu.
Leitað er að einstaklingi 20 ára og eldri sem hefur:
- ríka þjónustulund
- góða tungumálakunnáttu (enska og eitt Norðurlandamál skilyrði)
- góða skipulagshæfileika, geta unnið sjálfstætt og hafa frumkvæði
- góða hæfni í mannlegum samskiptum
- mikla ábyrgðartilfinningu og síðast en ekki síst góða þekkingu á staðháttum í Grindavík og nágrenni.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og Verkalýðsfélags Grindavíkur.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Björg Einarsdóttir sviðsstjóri
í síma 420 1100, netfang: bjorg@grindavik.is

Starfsmaður í íþróttamiðstöð
Grindavíkurbær óskar eftir að ráða kvenkyns sumarstarfsmann
(júní, júlí og ágúst) til afleysinga í sundlauginni. Unnið er á vöktum. Um er ræða í 100% starf við gæslu, afgreiðslu og þrif.
- Umsækjendur þurfa að vera 18 ára eða eldri
- Umsækjandi þarf að hafa þekkingu í skyndihjálp og standast
kröfur sem gerðar eru til sundlaugarvarða, svo sem að taka
sundpróf, samkvæmt reglugerð um öryggi á sundstöðum,
umsækjandi þarf einnig að hafa góða færni í mannlegum
samskiptum.
- Umsækjendur þurfa að vera með hreint sakavottorð.
Íþróttamiðstöðin er vímuefnalaus vinnustaður.
Nánari upplýsingar veitir Hermann Guðmundsson forstöðumaður í síma 660-7304

Starfsmenn á tjaldsvæði
Grindavíkurbær og og Kvikan, auðlinda- og menningarhús, auglýsa eftir starfsfólki til að starfa á tjaldsvæði Grindavíkurbæjar
sumarið 2017. Starfstímabilið er frá 8. maí til 31. ágúst, með
möguleika á aukavöktum í september og október. Ráðnir verða
þrír starfsmenn sem ganga munu vaktir á þessum tveimur
starfsstöðvum. Á tjaldsvæðinu á virkum dögum og í Kvikunni
um helgar.
Starfið felst í móttöku gesta, upplýsingaveitu, uppgjöri og þrifum. Ekki er gert ráð fyrir frítöku á tímabilinu.
Leitað er að einstaklingum 18 ára og eldri sem hafa:
- ríka þjónustulund
- góða tungumálakunnáttu (enska og eitt Norðurlandamál skilyrði)
- góða skipulagshæfileika, geta unnið sjálfstætt
- góða hæfni í mannlegum samskiptum
- mikla ábyrgðartilfinningu og síðast en ekki síst góða þekkingu á staðháttum í Grindavík og nágrenni.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og Verkalýðsfélags Grindavíkur.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Björg Einarsdóttir sviðsstjóri
í síma 420 1100, netfang: bjorg@grindavik.is

Valdimar og
Örn Eldjárn
á Fish House
– Bar & Grill 16. mars
Einn ástsælasti söngvari landsins, Valdimar Guðmundsson verður með
tónleika á Fish House Bar & Grill, fimmtudaginn 16. mars klukkan 21:30.
Með honum verður Örn Eldjárn sem spilar á gítar á tónleikunum. Ljúflingurinn Valdimar mun á tónleikunum syngja öll sín fallegu og vinsælu
lög fyrir Grindvíkinga og aðra gesti Fish House – Bar & Grill
Aðgangseyrir er 2.500 kr og eru miðar seldir við innganginn og í forsölu.

Blítt og létt á
Salthúsinu

laugardaginn 11. mars
Blítt og létt hópurinn frá Vestmannaeyjum flytur öll bestu Eyjalögin í þjóðhátíðarstíl. Þar verður vakin upp þessi einstaka Eyjastemning og
sönggleði sem sönghópurinn BLÍTT OG LÉTT
hefur leitt í Eyjum og víðar undanfarin misseri.
Oftast hefur verið fullt út úr dyrum á þessum
kvöldum. Eyjalögin fallegu eru í aðalhlutverki,
textum varpað á vegg svo allir geta sungið
með. Blítt og létt hópurinn var Bæjarlistamaður
Vestmannaeyja 2015.
Aðgangseyrir 2.500 krónur.
Miðar seldir við hurðina og í forsölu á Salthúsinu.
Hvetjum fólk til að mæta tímanlega.

