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Gömlu myndirnar

Eins og svo oft áður leituðum við í safn Minja- og sögufélagsins og
fundum þessar skemmtilegu myndir. Að öllum líkindum voru þær
teknar í Hraðfrystihúsi Grindavíkur um miðjan 6. áratuginn.
Þessar vösku konur sem þarna salta síld í tunnur eru, á efri
myndinni Aðalheiður Jónsdóttir, Guðrún Dagbjartsdóttir og Sigurbjörg Óskarsdóttir og á neðri myndinni þær Ása Lóa Einarsdóttir,

Valgerður Gísladóttir, Sæbjörg M. Vilmundardóttir og Emma
Einarsdóttir.
Sjávarútvegurinn og störfin sem honum tengjast hefur alltaf verið
stór hluti af menningu okkar Grindvíkinga, og hvað er þá meira
viðeigandi en að minnast harðduglegra síldarsöltunarkvenna við
upphaf Menningarviku?
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Menningin er allt í kringum
okkur í Grindavík

að ógleymdum konu- og herrakvöldum,
þorrablótum, íþróttahátíðum og öðrum
reglulegum skemmtunum. Maður er manns
gaman og það vita Grindvíkingar.

Við Grindvíkingar höldum nú upp á
Menningarviku í 10. sinn. Segja má að menning blómstri nú í Grindavík sem aldrei fyrr og
er Menningarvikan hálfgerð uppskeruhátíð
menningarviðburða hér í bæ. Mikið vatn
hefur runnið til sjávar síðan Grindvíkingar
fengu að ósekju á sig þann stimpil að vera
menningarsnauðir fyrir rúmum 40 árum
þegar kvikmyndin Fiskur undir steini kom út.
En hvað hefur breyst síðan þá? Eitt hefur í það
minnsta lítið breyst og það er sú staðreynd að
Grindvíkingar eru ennþá harðduglegir og
ósérhlífnir, rétt eins og þeir komu fyrir í téðri
kvikmynd. En mannlífið hefur líka vaxið og
dafnað, og er hið mannlega ekki einmitt
kjarninn í allri menningu? Breska skáldið T.S.
Eliot sagði að „menning væri það sem gerði
lífið þess virði að lifa því“ og heimspekingurinn
Páll Skúlason bætti svo við að hún væri „allt
það sem eykur gæði lífsins, gerir lífið bærilegra eða betra, dregur úr böli og þjáningu.“

Grindvíkingar hafa löngum verið duglegir við
að rækta sambandið við náungann á

Menningarlíf okkar Grindvíkinga teygir sig
inn á mörg hin klassísku svið lista. Héðan
hafa komið söngvarar, tónlistarmenn,
listmálarar, leikarar, rithöfundar, ljósmyndarar og eflaust mætti lengi áfram telja. Listir
og menning eiga sér djúpar og sterkar rætur í
Grindavík og því fögnum við saman í
Menningarviku.
Í Grindavík er lífið ekki lengur saltfiskur þó
svo að fiskurinn sé okkur ennþá afar
mikilvægur og fiskurinn er sannarlega ekki
lengur undir steini í okkar menningarbæ.

Fannar Jónasson, bæjarstjóri

Gleðilega menningarviku
kæru Grindvíkingar!

mannamótum og samkomum. Kvenfélag
Grindavíkur er með þeim elstu á landinu,
stofnað 1923, og Lionsklúbbur Grindavíkur
fagnaði 50 ára afmæli árið 2015. Hér í bæ hafa
lengi verið haldin landsfræg Kútmagakvöld,
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Niðurstöður úr þjónustukönnun Gallup

- sóknarfæri á ýmsum sviðum
Nýlega birti Gallup niðurstöðu þjónustukönnunar sem gerð var í lok síðasta árs.
Sambærileg könnun hefur verið framkvæmd
undanfarin ár og nær til 19 stærstu sveitarfélaga landsins og er Grindavík í þeim hópi.
Markmiðið er að kanna ánægju íbúanna með
þjónustu þeirra sveitarfélags, bera saman
sveitarfélögin hvað þetta varðar og skoða
breytingar frá fyrri mælingum.

Samanburður við önnur sveitarfélög
jákvæður
Niðurstöður könnunarinnar eru ánægjulegar
hvað varðar afstöðu íbúa Grindavíkur til
búsetuskilyrða og er afstaða þeirra jákvæðari
en almennt gerist meðal hinna sveitarfélaganna sem könnunin náði til. Gallup
spurðist fyrir um álit íbúanna á 12 mismunandi þjónustuþáttum og var viðhorf Grindvíkinga yfir meðaltali sveitarfélaga í flestum
tilfellum og aðeins í einu tilfelli undir
meðaltali. Þegar spurt var um ánægju eða
óánægju með Grindavík sem stað til að búa á
- á heildina litið - voru 88% ánægð eða mjög
ánægð, 10% svöruðu hvorki né og aðeins

2% voru óánægð með bæjarfélagið sitt.
Meðal annarra þátta sem mikil ánægja ríkir
með má nefna aðstöðu til íþróttaiðkunar,
gæði umhverfisins í nágrenninu, hvernig
menningarmálum er sinnt og þjónustu
grunnskóla og leikskóla.

Blikur á lofti í daggæslumálum
Reyndar hafði stigagjöf Grindvíkinga dalað
lítils háttar í sumum tilfellum ef bornar eru
saman niðurstöður kannana milli áranna
2016 og 2017 og í tveimur tilfellum er sá
munur marktækur. Þannig hafði viðhorf íbúa
farið niður á við þegar kom að mati á þjónustu
við barnafjölskyldur í sveitarfélaginu, en
staðan er þó ekki lakari en svo að niðurstaðan
jafnast á við meðaltal hinna sveitarfélaganna
sem könnunin náði til. Því er ekki að neita að
erfitt hefur reynst að fá pláss hjá dagforeldrum
að undanförnu, sem einkum má rekja til þess
hversu fáir eru tilbúnir til að taka að sér
daggæslu ungbarna. Þetta gerist þrátt fyrir að
bæjarfélagið veiti dagforeldrum ýmsan
fjárhagslegan stuðning í formi niðurgreiðslna
á vistunar- og námskeiðsgjöldum, stofn-

styrkja, búnaðarstyrkja og húsnæðisstyrkja.
Skýringin kann meðal annars að vera sú að
atvinnumöguleikar eru miklir um þessar
mundir.
Samkvæmt opinberum tölum voru fáir
skráðir atvinnulausir á Suðurnesjum um
síðustu áramót. Lægsta hlutfallið var í
Grindavík og í raun vantar starfsfólk í ýmsar
atvinnugreinar. Af fréttum að dæma er
skortur á dagforeldrum reyndar algengt
vandamál á meðal margra annarra
sveitarfélaga víða um land. Þrátt fyrir að
daggæsla barna feli í sér ágæta tekjumöguleika
virðist starfið ekki freista margra.
Þjónustukönnun Gallup er ágætt hjálpartæki
við að kanna viðhorf íbúanna til tiltekinna
þjónustuþátta bæjarfélagsins. Niðurstaðan
kemur að gagni við stefnumótun og
forgangsröðun þeirra fjölmörgu lögbundnu
og ólögbundnu verkefna sem bæjarfélagið
sinnir.

Meðaltal (1-5)

Meðaltal (1-5)

4

Járngerður

Þrívíddarmyndir af nýju
íþróttahúsi Grindvíkinga

Framkvæmdir eru hafnar við nýtt íþróttahús
hér í Grindavík. Þó enn sé nokkuð í verklok,
en þau eru áætluð í byrjun árs 2019, er nú
hægt að skyggnast inn í framtíðina hér með
þessum tölvuteiknuðu þrívíddarmyndum af
íþróttamannvirkjunum eins og þau eiga að
líta út að framkvæmdum loknum. Einnig er
hægt að líta inn í hin nýju mannvirki í tölvugerðu myndbandi sem aðgengilegt er á
Youtube-rás Grindavíkurbæjar,
http://www.youtube.com/GrindavikTV

Langt ferli loks á enda komið
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Árið 2014 var stofnuð verkefnisnefnd íþróttamannvirkja um næstu skref í byggingu
íþróttamannvirkja. Nefndin er skipuð fulltrúum frá íþróttahreyfingunni og öllum
stjórnamálaflokkum í Grindavík. Sú nefnd
tók við hlutverki fyrri nefndar. Nefndin vann
undirbúningsvinnu með skissum, þarfagreiningu og útboði á hönnun ásamt eftirliti
og umsjón með hönnun mannvirkisins.
Mannvirkið verður um 2.500 m2 að stærð og
samanstendur af fjölnota bardagasal, sjoppu,
geymslum og íþróttahúsi. Húsið er hannað af
Batteríinu arkitektum, Efla verkfræðistofa sá
um bruna- og rafmagnshönnun, Trivíum
hljóðhannaði og Strendingur hannaði
burðarþol og lagnir. Tækniþjónusta SÁ mun
sjá um byggingarstjórn og verkeftirlit.

5

6

Járngerður

Daggæsla barna í heimahúsum – staða og
framtíðarsýn
Mikil umræða hefur verið um daggæslumál í
sveitarfélaginu undanfarin misseri. Nánar
tiltekið um daggæslu barna í heimahúsum, en
þeirri starfsemi er ætlað að brúa bilið frá
lokum fæðingarorlofs þar til börn komast inn
í leikskóla. Verulegur skortur hefur verið á
daggæsluplássum í heimahúsum undanfarin
ár og fyrir liggur að þeim muni að óbreyttu
fækka enn frekar frá næsta hausti.
Ætla má að á hverjum tíma séu foreldrar
40 – 60 barna í þörf fyrir daggæslu í heimahúsi. Mikill meirihluti nýbakaðra foreldra í
dag eru báðir á vinnumarkaði fram að
fæðingu barns og nýta svo rétt sinn til
fæðingarorlofs í kjölfarið, þ.e. í 9 mánuði.
Þrátt fyrir að báðir foreldrar hafi fullan hug á
því að snúa aftur í sín störf að loknu orlofi,
liggur fyrir að það er ekki hægt við núverandi
aðstæður þar sem ekki eru laus daggæslupláss
í sveitarfélaginu. Í þeim tilvikum þarf annað
foreldrið að segja starfi sínu lausu og hverfa af
vinnumarkaði tímabundið, jafnvel allt þar til
barn kemst inn í leikskóla sem ekki er tryggt
við 18 mánaða aldur, þar sem einungis þau
börn sem verða fullra 18 mánaða við upphaf
leikskóla að hausti eiga tryggt pláss. Fyrir
liggur að í miklum meirihluta tilvika fellur
það í hlut móður að hverfa frá vinnumarkaði
og því er hér öðrum þræði um jafnréttismál
að ræða.
Hér að framan hafa verið raktar aðstæður
þar sem báðir foreldrar eru til staðar í
fjölskyldueiningu og þarf því engum að
dyljast hversu aðstæður einstæðra foreldra
eru erfiðar, þar sem einungis er sex mánaða
fæðingarorlofi til að dreifa. Í þeim tilvikum
hefur foreldrið ekki tekjumöguleika á
vinnumarkaði að loknu fæðingarorlofi fái það
ekki daggæslupláss og líkur á félagslegum
erfiðleikum og félagslegri einangrun aukast
til muna. Í þeim aðstæðum er oft eini kosturinn að sækja um fjárhagsaðstoð til framfærslu
hjá sveitarfélaginu.
Daggæsla barna í heimahúsum er sjálfstæður atvinnurekstur en leyfisskyld af hálfu
sveitarfélaga og eftir atvikum heilbrigðiseftirlits. Um starfsemina gilda ákvæði reglu-

gerðar nr. 907/2005 um daggæslu barna í
heimahúsum en í reglugerðinni er m.a.
kveðið á um heimild sveitastjórna til að greiða
niður kostnað við daggæslu. Um árabil fólst
fjárhagslegur stuðningur Grindavíkurbæjar
við daggæslu barna í heimahúsum eingöngu í
niðurgreiðslum daggæslugjalda en undanfarin ár hefur þessi stuðningur aukist verulega
og er nú mjög víðtækur. Bæjarstjórn Grindavíkur samþykkti á fundi sínum hinn 27.
febrúar s.l. reglur um daggæslu barna í
heimahúsum en í þeim er kveðið á um ábyrgð
og skyldur dagforeldra, ábyrgð og skyldur
foreldra, umsjón og eftirlit sveitarfélagsins og
fjárhagslegan stuðning sveitarfélagsins við
starfsemina.
Fjárhagslegur stuðningur sveitarfélagsins
við starfsemi dagforeldra er nú eftirfarandi:
a) Niðurgreiðsla vistunargjalda eru kr. 55.000,vegna hjóna/sambúðaraðila og kr. 65.000
vegna einstæðra foreldra miðað við 8 klst.
vistun.
b) Eftir að barna nær fullra 18 mánaða aldri
skal koma til aukin niðurgreiðsla þannig að
foreldrar greiði sama gjald og í leikskóla.
c) Niðurgreiðsla á námskeiðsgjöldum fyrir
nýja dagforeldra eða dagforeldra með
bráðabirgðaleyfi skal nema 75%.
d) Stofnstyrkur vegna nýrra daggæsluleyfa skal
nema kr. 100.000,-. Styrkurinn skal
greiddur út við næstu mánaðamót eftir að
starfsemi hefst. Skilyrði þess að greiddur
verði stofnstyrkur er að dagforeldri sé með
heimilaðan hámarksfjölda barna í
daggæslu.
e) Veita skal árlegan búnaðarstyrk að fjárhæð
kr. 50.000,-. Styrkurinn greiðist út 1.
september ár hvert að því gefnu að
dagforeldri hafa starfað samfellt í a.m.k.
átta mánuði með heimilaðan hámarksfjölda
barna í gæslu.
f) Álag vegna gæslu eigin barna skal vera 50%
ofan á almenna niðurgreiðslu. Skilyrði þess

að greitt verði álag er að dagforeldri sé með
heimilaðan hámarksfjölda barna í gæslu.
g) Ef dagforeldri leggur heimili sitt undir
daggæslu skal greiddur húsnæðisstyrkur að
fjárhæð kr. 15.000,- á hvert barn í mánuði
hverjum. Skilyrði þess að greiddur verði
húsnæðisstyrkur er að dagforeldri sé með
heimilaðan hámarksfjölda barna í gæslu.
Ekki er þó greiddur húsnæðisstyrkur með
eigin barni.
Í nýsamþykktum reglum er að finna tvö
nýmæli, þ.e. annars vegar varðandi stofnstyrk
vegna daggæslu að fjárhæð kr. 100.000,- og
hins vegar um húsnæðisstyrk að fjárhæð kr.
15.000,- á hvert barn í gæslu.
Ýmsar hugmyndir hafa komið fram
undanfarið til að mæta þörfum foreldra
barna sem ekki eiga kost á daggæslu. Lagt
hefur verið til að taka upp s.k. heimgreiðslur
til foreldra en það felur í sér að sveitarfélagið
veiti foreldrum styrk sem nemur almennum
niðurgreiðslum til dagforeldra, sbr. a-lið 2.
mgr. 1. gr. reglnanna. Fylgjendur tillögunnar
benda á að bæjaryfirvöld hafi nú þegar
samþykkt að greiða niður daggæslu vegna
barna í þessari stöðu og því eigi einu að gilda
hvort greiðslurnar renni beint til foreldra.
Jafnframt er bent á að foreldrar geti fengið
leyfi til daggæslu hjá sveitarfélaginu til að
sinna eigin barni og þannig fengið
niðurgreiðsluna. Þeir sem eru ósammála
tillögunni benda á að þessi leið leysi á engan
hátt daggæsluvandann heldur jafnvel viðhaldi
honum. Þá hefur verið bent á að slík meðferð
á tekjum sveitarfélagsins í þágu fámenns hóps
íbúa sé hæpin út frá jafnræðissjónarmiðum.
Tillagan hlaut hljómgrunn í félagsmálanefnd
Grindavíkur en var synjað að svo stöddu í
bæjarráði um miðjan febrúar.
Undanfarin ár hefur Grindavíkurbær leigt
út húsnæði til dagforeldra sem starfa saman
að daggæslu með allt að 10 börn. Sveitarfélagið
reiknar dagforeldrum leigu samkvæmt
viðteknum viðmiðum um rekstur fasteigna
en að öðru leyti er rekstur daggæslunnar á
ábyrgð dagforeldra. Gerðir hafa verið slíkir
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samningar gagnvart tveimur pörum
dagforeldra, annars vegar um húsnæði við
gamla gæsluvöllinn við Hraunbraut og hins
vegar um útistofu við Grunnskóla
Grindavíkur við Ásabraut. Þessi leið hefur
gefist vel. Húsnæði í eigu sveitarfélagsins var í
boði á þeim tíma og leigukjör viðráðanleg.
Nú er staðan hins vegar þannig að húsnæðið
við Hraunbraut er ónýtt, bráðabirgðaaðstaða
í þjónustuhúnæði tjaldsvæðiðsins verður ekki
lengur fyrir hendi frá og með maí nk. og
tímaspursmál er hvenær grunnskólinn gerir
tilkall til þess að fá útistofur við skólann aftur
í notkun vegna fjölgunar nemenda.
Í fjárhagsáætlun sveitarfélagisins vegna
yfirstandandi árs er gert ráð fyrir kr.
45.000.000 í hönnun og byggingu húsnæðis
undir daggæslu fyrir allt að 20 börn. Vinna
við hönnun er hafin og horft hefur verið til
tveggja kosta varðandi staðsetningu
húsnæðisins, annars vegar við Hraunbraut og
hins vegar við Hópsskóla. Sú spurning hefur
vaknað í þessu sambandi hvort þessi fjárfreka
leið sé í raun til þess fallin að leysa þann
vanda sem foreldrar barna á daggæslualdri
standa frammi fyrir? Munu einhverjir aðilar
vera reiðubúnir að gera samning við
sveitarfélagið um leigu á húsnæðinu á
eðlilegum leigukjörum þegar þar að kemur?
Mun sú krafa koma upp eftir að húsnæðið rís,
að sveitarfélagið sjálft reki daggæslu í
húsnæðinu með tilheyrandi starfsmanna- og
rekstrarkostnaði? Er þá ekki nær að stíga
skrefið til fulls og byggja nýjan leikskóla með
ungabarnadeild, þ.e. taka inn börn frá 12
mánaða aldri?
Á fundi bæjarráðs um miðjan febrúar sl.
þar sem heimgreiðslum foreldra var synjað að
svo stöddu bókaði bæjarráð: „Bæjarráð
hafnar erindinu að svo stöddu en mun taka
þetta inn í heildarumræðu um
dagvistunarmál. Nú er vinna í gangi að kanna
húsnæðismál fyrir dagvistun og mun liggja
fyrir niðurstaða í því á næstu mánuðum. Ljóst
er að vandi vegna skorts á dagforeldrum er
ekki eingöngu vandi sveitarfélaga heldur þarf
ríkið að koma þar að málum, t.d. með því að
lengja fæðingarorlof.“
Oft ratast kjöftugum satt á munn. Hér
bendir bæjarráð á hina augljósu staðreynd að
vandinn vegna skorts á dagforeldrum er ekki
eingöngu sveitarfélaga að leysa heldur þarf
ríkið einnig að koma þar að málum. Í því
sambandi er rétt að halda því til haga að
ríkisvaldið er vel meðvitað um stöðuna og
hefur stefnan verið mörkuð að þessu leyti.
Í mars 2016 gaf Velferðarráðuneytið út
framtíðarstefnu í fæðingarorlofsmálum þar

Húsnæði Krílakots sem hefur
verið úrskurðað ónýtt
sem m.a. er lagt til að fæðingarorlof verði
lengt í 12 mánuði. Einnig er lagt til að skipuð
verði verkefnisstjórn með fulltrúum ríkis og
sveitarfélaga sem leiti leiða svo unnt sé að
bjóða öllum börnum dvöl í leikskóla við 12
mánaða aldur. Í þingsályktun um
framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum fyrir
árin 2016 – 2019 sem samþykkt var á Alþingi
7. september 2016 kemur m.a. fram að
megintillögur
úr
framangreindri
framtíðarstefnu skuli nýttar sem leiðarljós við
endurreisn fæðingarorlofskerfisins og að
unnið verði að því að brúa bilið á milli
fæðingarorlofs og leikskólavistar. Í sáttmála
núverandi ríkisstjórnar kveður við sama tón.
Samkvæmt framangreindu er því ekki
óvarlegt að ætla að landslagið í þessum
málum verði verulega breytt innan fárra ára.
Það leysir hins vegar ekki þann vanda sem nú
og í bráð steðjar að foreldrum barna í þörf
fyrir gæslu.
Eins og áður hefur komið fram er daggæsla
barna í heimahúsi sjálfstæður rekstur, háður
leyfi sveitarfélaga og eftir atvikum
heilbrigðisnefndar. Skyldur sveitarfélaga eru
afar fábrotnar að öðru leyti gagnvart
starfseminni og felast einkum í umsjónar- og
eftirlitshlutverki sveitarfélagsins. Reglugerð
um daggæslu barna í heimahúsum veitir
sveitarfélögum heimild til að greiða niður
kostnað vegna daggæslunnar og nýtir
Grindavíkurbær þá heimild með
margvíslegum fjárhagslegum stuðningi við
starfsemina eins og fram hefur komið.
Tekjumöguleikar dagforeldra eru
töluverðir, enda gjaldskrá þeirra frjáls.
Fjárhagslegur stuðningur sveitarfélagsins
með hverju barni, þ.e. almenn niðurgreiðsla
og húsnæðisstyrkur nemur kr. 70.000 –
80.000 á mánuði eftir því hvort um barn
einstæðra foreldra eða hjóna/sambúðarfólks

er að ræða og ræður gjaldskráin svo þeim
heildartekjum sem dagforeldrið aflar með
hverju barni. Ákvörðun gjaldskrár lýtur
almennum
markaðslögmálum
en
sveitarfélagið tryggir að foreldrar barna í
daggæslu greiði ekki meira en sem nemur
leikskólagjöldum frá fullra 18 mánaða aldri.
Samkvæmt framangreindu ættu rekstrartekjur
dagforeldra hæglega að geta numið frá kr.
625.000 – 750.000 í mánuði hverjum miðað
við fimm börn í gæslu. Þá er vert að minna á
að tveir dagforeldrar geta starfað saman í
heimahúsi annars þeirra að uppfylltum m.a.
kröfum um lágmarks leikrými fyrir hvert
barn (3 m2). Ef svo ber undir þá fær þó
einungis það dagforeldri sem leggur til
heimili
sitt
undir
starfsemina
húsnæðisstyrkinn.
Skortur á daggæslu fyrir börn í heimahúsi
hefur verið tilfinnanlegur í sveitarfélaginu
undanfarin ár. Fyrirséð er að innan fárra ára
verði þörf á daggæslu barna í lágmarki enda
hafi fæðingarorlof verið lengt og sveitarfélög
almennt að taka inn börn í leikskóla frá 12
mánaða aldri. Þangað til sá tími rennur upp
er vandinn raunhæfur og sitt sýnist hverjum
um til hvaða lausna skuli gripið. Á heildina
litið geta flestir verið sammála um að
farsælasta lausnin sé sú að aðilar sjái tækifæri
í því að sinna daggæslu barna í heimahúsum,
með víðtækum fjárhagslegum stuðningi
sveitarfélagsins og óheftri atvinnuþáttöku
þeirra foreldra sem það kjósa.
Nökkvi Már Jónsson
Sviðsstjóri félagsþjónustuog fræðslusviðs
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Framkvæmdum við Miðgarð
miðar vel – Verklok áætluð
í nóvember
Það má segja að þær endurbætur sem nú
standa yfir við Miðgarð hafi verið orðið löngu
tímabærar, en núverandi mannvirki voru
byggð fyrir um hálfri öld og hafa talsvert látið
á sjá. Miðgarður var byggður á árunum 19641968 og var sú framkvæmd gríðarlega
mikilvæg á sínum tíma vegna fjölgunar og
stækkandi fiskiskipa auk þess sem
flutningskip þurftu aðstöðu við bryggju.
Talsverð tæring hefur orðið á stálþilinu og eru
víða komin stór göt þar sem fyllingin undir
þekjunni lekur út svo bryggjan er orðin sigin
á nokkrum stöðum. Dýpi við bryggjuna er frá
3,5 m austast – 5 m vestast sem er of grunnt
fyrir flest af stærri skipum Grindvíkinga.
Miðgarður er í hjarta hafnarinnar og sá
hluti hennar þar sem bátar koma gjarnan að
til löndunar og umferðin þar hefur því verið
mikil síðustu áratugina. Skipum í Grindavík
hefur þó fækkað talsvert eins og víða
annarsstaðar með tilkomu kvótakerfissins og
hagræðingu. Á móti kemur að skipin eru
stærri en áður og því mikilvægt að Grindavíkurhöfn geti bæði boðið nægt viðlegupláss
sem og að dýpið við kantinn sé fullnægjandi
fyrir öll þau skip sem til Grindavíkur sækja,
bæði þau sem eiga hér heimahöfn og þau sem
koma eingöngu hingað til að landa sínum
afla. Þá eru ótalin þau stóru flutningaskip sem

koma reglulega til Grindavíkur og þurfa gott
pláss til að athafna sig.
Miðgarður er um 25% af heildarbryggjuköntum Grindavíkurhafnar og því var gríðar
mikilvægt að fá þessa framkvæmd í gang.
Umræða, samstaða og vinna núverandi og
fyrrverandi hafnarstjórna, bæjarstjórnamanna, hafna- og bæjarstjóra og þingmanna
sem spannar allt að 10 ár hefur skilað okkur
ríkulegum ávinningi sem felst í þessari
mikilvægu framkvæmd á endurbyggingu
Miðgarðs. Það er ekki sjálfgefið að framkvæmd að þessari stærðagráðu fari í gegnum
allt kerfið nema með afar samstilltu átaki og
passlegum þrýstingi af höndum allra sem hlut
eiga að máli.
Með nýju stálþili er viðlegukanturinn
færður út um fimm metra. Þilið sem fyrir er
verður látið standa og svo fyllt upp að hinu
nýja. Efnið sem fellur til úr dýpkuninni við
þilið er notað sem fyllingarefni í bryggjuna í
stað þess að sigla með það tvær sjómílur
suðvestur af Grindavík. Eftir fyrstu 150
metrana í þessari framkvæmd eða svo verður
farið í að steypa þekjuna. Áætluð verklok eru
í nóvember á þessu ári. Til viðbótar við að
nýja stálþilið sé slegið niður og bryggjan
stækkuð verður lægið við viðlegukantinn

dýpkað niður á átta metra. Er slíkt
nauðsynlegt, enda eru skip í dag mun
djúpristari en áður var.
Nýja bryggjan verður að hluta til með
snjóbræðslu og einnig á að vera hægt að veita
heitu vatni um borð í skip til kyndingar. Í ljósi
þessarar nýju þjónustu er vert að geta þess að
nýju skipin sem Gjögur eru með í smíðum
munu geta tekið við heitu vatni til upphitunar
í skipunum sem er talsvert ódýrari kostur en
rafmagn og miklu ódýari en olía.
Grindavíkurhöfn getur því vonandi státað sig
af því að leggja baráttunni gegn mengun lið
með því að stuðla að því að ekki séu keyrðar
olíuvélar með tilheyrandi mengun fyrir
umhverfið.
Það er Hagtak hf. í Hafnarfirði annast
framkvæmdirnar við Grindavíkurhöfn.
Tilboð Hagtaks í verkið hljóðaði upp á 283
milljónir kr. sem eru 71,3% af kostnaðaráætlun
Siglingasviðs Vegagerðarinnar sem hefur
yfirumsjón með verkinu. Ríkið greiðir allt að
75% af þeirri upphæð en mismunurinn
kemur úr hafnarsjóði.
Sigurður Arnar Kristmundsson,
hafnarstjóri.

Meðfylgjandi eru nokkrar myndir frá framkvæmdasvæðinu
sem Jón Steinar Sæmundsson tók á dögunum

Járngerður

Deiliskipulag norðan
Hópsbrautar
Uppbygging í Grindavík hefur gengið vel
undanfarin ár og mikil ásókn hefur verið í
nýjar lóðir. Lítið er eftir af lóðum samkvæmt
þegar samþykktum deiliskipulagsáætlunum.
Sveitarfélagið áformar að mæta fyrirhugaðri
eftirspurn með því að hefja vinnu við gerð nýs
deiliskipulags fyrir íbúðarbyggð.

Svæðið er í heildina um 20 ha og skiptist í
svæði 5 og 6 samkvæmt séruppdrætti aðalskipulags. Á svæði 5 er gert ráð fyrir um 340
íbúum eða um 34 íb/ha en á svæði 6 er gert
ráð fyrir 331 íbúum eða um 34 íb/ha. Samtals
mun vera gert ráð fyrir um 671 íbúum á
skipulagssvæðinu.

Umrætt svæði fyrir íbúðarbyggð liggur
norðaustan við Hópsbraut og norðan við
Austurveg. Áætlað er að á svæðinu rísi
blönduð íbúðabyggð ásamt samfélagsþjónustu
sem samræmist gildandi Aðalskipulagi
Grindavíkur 2010-2030.

Ekki er óeðlilegt að það taki allt að eitt ár að
klára deiliskipulagsferli nýrra svæða. Kynnt
verður síðar, með hvaða hætti bæjarbúum
verður gefinn kostur á að fylgjast með og
koma að mótun nýja skipulagsins.
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Fyrirhugað er að hefja vinnu við deiliskipulag
svæðis merkt nr. 5 og 6 á skýringarmynd í
gildandi aðalskipulagi

Málþing um gamla bæinn
GAMLI BÆRINN – MÁLÞING í Kvennó
þann 14. mars kl. 20:00.
Þór Hjaltalín minjavörður Suðurnesja og
Ármann Halldórsson sviðsstjóri umhverfisog skipulagssviðs fjalla um gamla bæjarhlutann í Grindavík í fortíð og framtíð.
Svæðið sem um ræðir er elsti hluti þéttbýlis í
Grindavík og á sér því ríka sögu sem nær
lengra aftur í tímann en núverandi hús bera
vitni. Húsakostur á svæðinu fyrir aldamótin
1900 hefur líklega að mestum hluta verið
torfhús. Elstu húsin sem enn standa á svæðinu
eru Vesturbær við Vesturbraut 30 (áður
Vesturbraut 16) og Flagghúsið/Flaggstangarhúsið frá árinu 1890. Flest húsin eru byggð á
tímabilinu 1921 til 1940. Yngsta húsið er frá
árinu 1997 en það stendur við Sunnubraut 7.
Það sem er sérstakt við svæðið er að það er
bæði dreift og þéttbýlt. Í raun má segja að þar
mætist sveit og bær. Þetta ásamt nálægðinni
við hafið gerir svæðið hrárra en önnur svæði
Grindavíkur en um leið sveipir það svæðinu
ákveðnum sjarma. Sjórinn er mikilvægur í
staðaranda svæðisins, sem eðlilegt er m.t.t.
staðsetningar og ríkrar byggðarsögu tengda
sjónum. Fram eftir 20. öldinni einkenndist
byggðin af þurrabúðum þar sem fólk réri til
sjávar en hélt jafnframt húsdýr til framleiðslu
fyrir heimilið. Algengt var að fólk væri með
hænur, nokkrar kindur og jafnvel eina kú. Við
enda Víkurbrautar er svo gamla hafnarsvæðið
en þar lönduðu Grindvíkingar lengst af öllum
afla. Þar stóð líka fyrsta verslun í Grindavík,
Einarsbúð.

Svæðið afmarkast af Dalbraut í norðri, Ægisgötu og Garðvegi í austri, Verbraut og Vesturbraut í suðri. Heildarstærð deiliskipulagssvæðisins er 14,3 ha.
Svæðið var skipulagt á árunum 2013 - 2015.
Deiliskipulagið nær yfir gamla bæinn í
Grindavík, elsta hluta þéttbýlisins. Megin
markmið deiliskipulagsins er að skilgreina
ramma utan um gamla bæinn og skapa

heildarsvip fyrir svæðið. Með skipulaginu eru
settar fram áherslur varðandi lóðastærðir,
húsagerðir, ásýnd byggðar og gatnakerfis.
Leitast er við í deiliskipulagi það halda í anda
svæðisins um leið og gert er ráð fyrir nýjum
lóðum og opnum svæðum til sameiginlegrar
nota, ásamt því að tengja fornminjar á
svæðinu við hið daglega líf og til fræðslu eins
og t.d. með svæðum þar sem hægt væri að
setja upp fræðsluskilti á viðeigandi stöðum.
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Gleðilega Menningarviku
Grindvíkingar!
Menningarvika Grindavíkur er nú haldin í
tíunda sinn og að vanda er dagskráin
fjölbreytt. Formleg setning hátíðarinnar
verður í Grindavíkurkirkju laugardaginn
10. mars kl. 16:00. Að þessu sinni er áhersla
lögð á það sem sameinar okkur, sama hver
bakgrunnur okkar er.
Nemendur leikskólanna hafa unnið með
Önnu Sigríði Sigurjónsdóttur myndhöggvara
undir merkjum fjölmenningar og ákváðu að í
stað þess að horfa á það sem gerir okkur
mismunandi á einn eða annan hátt, horfum
við á hvað það er sem við eigum sameiginlegt
óháð uppruna, kyni eða aldri. Sýning á
verkum þeirra verður í Kvikunni og áhugavert
að sjá hvað það er sem þeim finnst sameina
fólk og við eiga sameiginlegt. Sýningin heitir
Hjartsláttur og gott fyrir fullorðna að hlusta á
skilaboð unga fólksins okkar og hlusta um
leið og við skoðum.
Fjölbreyttir viðburðir verða í Grunnskólanum og nemendur Tónlistarskólans

standa fyrir fjölbreyttri dagskrá. Áhersla er
lögð á unga fólkið og listsköpun þeirra og á
opnunarhátíðinni stíga ungir söngvarar á
stokk og leyfa íbúum að njóta færni sinnar en
þau hafa verið á námskeiði frá byrjun árs.
Auk tónleikanna á opnunarhátíð Menningarviku halda þau tónleika í Kvikunni þar sem
hóparnir fimm sem sótt hafa námskeiðið
flytja dagskrá sína.
Veitingastaðir bjóða Grindvíkingum til
mikillar veislu og auk síns hefðbundna
góðgætis heimsækja fjölmargir tónlistarmenn
veitingahúsin heim á Menningarvikunni. Í
Kvennó verður litið til fortíðar þar sem sagt
verður frá ævi og störfum fjögurra einstaklinga sem bjuggu í Grindavík á fyrri hluta
20. aldar og settu öll mark sitt á samfélagið.
Stór og glæsilegur karlakór kemur alla leið frá
Manchester á Englandi og flytur fjölbreytta
dagskrá, Sævar Helgi skoðar himingeiminn
með gestum Bókasafnsins, kynntar verða
bækur sem snerta Grindavík og Grindvíkinga
og á morgnana verður hægt að hlusta á

áhugaverðar frásagnir á Bryggjunni.
Lokatónninn er svo sleginn á sunnudag, 18.
mars með tónleikum Eyjólfs Ólafssonar í
Grindavíkurkirkju og á laugardeginum
heimsækja félagar í leikhópnum Lottu
Grindavík með sýninguna Galdrakarlinn í
Oz. Allir ættu sannarlega að finna eitthvað
við sitt hæfi á Menningarvikunni.
Sem fyrr er uppistaðan 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.

Menningarvikan tíu ára
Menningarvikan okkar er að hefjast tíunda
árið í röð og verður setning hennar í Grindarvíkurkirkju þann 10. mars næstkomandi.
Meðal viðburða á setningarathöfnini eru
framtíðasöngvarar okkar Grindvíkinga sem
eru á námskeiði undir handleiðslu Emilíu
Bjargar Óskarsdóttur, verður gaman að hlusta
á unga fólkið syngja fyrir okkur.
Menningarvikan setur mark sitt á marsmánuð með sinni fjölbreyttri dagskrá má þar
nefna karlakórinn The Sunday Boys frá Manchester, Englandi sem kemur fram í Grindarvíkurkirkju föstudaginn 16.mars.
Málþing verður haldið í Menningarvikunni
um ofþjálfun eða ofurþjálfun barna og unglinga, hvet ég þjálfara, foreldra og iðkendur til
að taka þátt í þessu málþingi sem verður
haldið í Gjánni mánudaginn 12.mars.
Yngsta kynslóðin fær einnig að taka þátt og
verða þau með krakkasýningu alla daga

vikunar. Við fáum einnig leikhópin Lottu í
heimsókn og verða þau með sýningu laugardaginn 17. mars í grunnskólanum.
Á veitingastöðum bæjarins verður að finna
góða og skemmtilega dagskrá í þessari viku
eins og kemur fram hér í Járngerði og er mikill
sómi af þátttöku þeirra í Menningarvikunni.
Menningararfleifð okkar Grindvíkinga
liggur einnig í því að virkja yngstu kynslóðina
til að taka þátt í þessum viðburði með okkur,
því þegar þau verða orðin fullorðnir
einstaklingar þá verður þessi vika stór þáttur
í þeirra lífi. Þau hafa þá tekið þátt í henni frá
leikskólaaldri og sett svip sinn á viðburði
vikunnar. Það er því gaman að sjá hvað
bærinn leggur mikla áherslu á að börn og
unglingar fái að njóta sín með verkum sínum
og þátttöku í viðburðum vikunnar. Börnin
eru framtíðin og við þurfum að hlúað að
þeim og gera ráð fyrir þeim og þeirra framlagi
á svona hátíðum til að hún geti vaxið og
dafnað eins og þau.

Ég óska ykkur gleðilegra hátíðar
kæru Grindvíkingar og aðrir gestir.
Þórunn Alda Gylfadóttir,
formaður frístunda- og
menningarnefndar

Járngerður
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Dagskrá menningarviku 2018
Föstudagur 9. mars
13:00-16:00 Kvikan, SALTFISKSÝNING opin gestum
13:00-16:00 Kvikan, SÝNINGAROPNUN HJARTSLÁTTUR – FÓLKIÐ
SEM BYGGIR JÖRÐINA. Heilsuleikskólinn Krókur og
Leikskólinn Laut sýna verk nemenda sinna
18:00 Íþróttahús, KÚTMAGAKVÖLD LIONSKLÚBBS
GRINDAVÍKUR. Húsið opnar kl. 18:00 með
sjávarútvegssýningu. Borðhald byrjar kl. 20:00
20:00 Gjáin, HIÐ ÁRLEGA KONUKVÖLD KÖRFUNNAR haldið
í Gjánni

Laugardagur 10. mars
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 og um að
gera að heimsækja viðburði innanbæjar og hjá
nágrönnum okkar á Suðurnesjum
13:00-16:00 Kvikan, SALTFISKSÝNING opin gestum
13:00-16:00 Kvikan, HJARTSLÁTTUR – FÓLKIÐ SEM BYGGIR
JÖRÐINA. Heilsuleikskólinn Krókur og Leikskólinn
Laut sýna verk nemenda sinna unnin í samstarfi við
Önnu Sigríði Sigurjónsdóttur, myndhöggvara
13:00 – 17:00 Kvennó, SÖGUSLÓÐIR, saga Grindavíkur skoðuð útfrá
persónusögu fjögurra einstaklinga sem bjuggu í
Grindavík á fyrrihluta 20. aldar
14:00-17:00 Framsóknarhúsið, sýningaropnun. ÞORPIÐ –
ÞÓRKÖTLUSTAÐAHVERFIÐ. Sýning á ljósmyndum
Sólveigar M. Jónsdóttur, ljósmyndara
14:00 Víðihlíð, BLÍTT OG LÉTT hópurinn úr Vestmannaeyjum heimsækir Víðihlíð
16:00 Grindavíkurkirkja, FORMLEG SETNING MENNINGARVIKU 2018. Bæjarlistamaður tilnefndur, söngur og
skemmtun og eftir setninguna er gestum boðið í
safnaðarheimilið í veitingar
22:00 Salthúsið, BLÍTT OG LÉTT hópurinn úr Vestmannaeyjum með tónleika. Aðgangseyrir 2.500 kr. miðar
seldir við innganginn og í forsölu
22:00 Fish House Bar&Grill, HLYN&PROJECT WHISTLING
GYPSY, DJ GEIR FLOVENT og 80‘s KVÖLD

Sunnudagur 11. mars
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
13:00-16:00 Kvikan, SALTFISKSÝNING opin gestum
13:00-16:00 Kvikan, HJARTSLÁTTUR – FÓLKIÐ SEM BYGGIR
JÖRÐINA. Heilsuleikskólinn Krókur og Leikskólinn
Laut sýna verk nemenda sinna unnin í samstarfi við
Önnu Sigríði Sigurjónsdóttur, myndhöggvara
13:00 – 17:00 Kvennó, SÖGUSLÓÐIR, saga Grindavíkur skoðuð útfrá
persónusögu fjögurra einstaklinga sem bjuggu í
Grindavík á fyrrihluta 20. aldar

OPNUNARHÁTÍÐ
MENNINGARVIKU

Að venju verður glæsileg opnunarhátíð haldin við upphaf
Menningarviku í Grindavíkurkirkju. Bæjarlistamaður Grindavíkur
verður tilnefndur og fjöldi ungra söngvara stígur á stokk. Söngskóli
Emilíu hefur verið með söngnámskeið í Grindavíkurbæ síðastliðna
mánuði og á opnunarhátíðinni fá gestir að njóta afraksturs
þrotlausra æfinga ungra söngvara í Grindavík. Boðið verður uppá
kaffi og léttar veitingar að
hátíð lokinni og eru bæjarbúar
hvattir til þess að mæta.
Opnunarhátið Menningarviku hefst klukkan 16:00

BLÍTT OG LÉTT
Í SALTHÚSINU

Í Menningarvikunni fáum við góða heimsókn frá Vestmannaeyjum
þegar sönghópurinn Blítt og létt mætir og verður með Eyjakvöld á
Salthúsinu laugardaginn 10. mars næstkomandi. Tónleikarnir
hefjast klukkan 22:00 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.
Á tónleikunum verða leikin
Eyjalög og textum varpað á
skjá fyrir gesti til að syngja
með. Eyjalögin eru dýrmætur menningar arfur
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.
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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.
Miðvikudaginn 14. mars fáum við góða heimsókn í Kvennó
klukkan 17-19 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.

Þriðjudagur 13. Mars
10:00 Bryggjan Kaffihús,
BRYGGJUNNI

GRINDAVÍKURSÖGUR

Á

13:00-16:00 Kvikan, SALTFISKSÝNING opin gestum
13:00-16:00 Kvikan, HJARTSLÁTTUR – FÓLKIÐ SEM BYGGIR
JÖRÐINA. Heilsuleikskólinn Krókur og Leikskólinn
Laut sýna verk nemenda sinna unnin í samstarfi við
Önnu Sigríði Sigurjónsdóttur, myndhöggvara
13:00 – 17:00 Kvennó, SÖGUSLÓÐIR, saga Grindavíkur skoðuð útfrá
persónusögu fjögurra einstaklinga sem bjuggu í
Grindavík á fyrrihluta 20. aldar
13:00-17:00 Framsóknarhúsið, ÞORPIÐ – ÞÓRKÖTLUSTAÐAHVERFIÐ. Sýning á ljósmyndum Sólveigar M.
Jónsdóttur, ljósmyndara
15:00 Víðihlíð, TÓNLISTARSKÓLINN Á MENNINGARVIKUNNI.
Nemendur Tónlistarskólans halda tónleika fyrir íbúa í
Víðihlíð
20:00 Kvennó, FRÉTTAMYNDIRNAR HANS VIÐARS, skoðaðar
fréttamyndir frá Grindavík sem Viðar Oddgeirsson
tók og safnaði. Minningarkvöld tileinkað minningu
Viðars og fréttamyndunum hans, boðið verður uppá
kaffi og harmonikkuleik

Miðvikudagur 14. mars
10:00 Bryggjan Kaffihús, GRINDAVÍKURSÖGUR Á
BRYGGJUNNI
13:00-16:00 Kvikan, SALTFISKSÝNING opin gestum
13:00-16:00 Kvikan, HJARTSLÁTTUR – FÓLKIÐ SEM BYGGIR
JÖRÐINA. Heilsuleikskólinn Krókur og Leikskólinn
Laut sýna verk nemenda sinna unnin í samstarfi við
Önnu Sigríði Sigurjónsdóttur, myndhöggvara
13:00-17:00 Framsóknarhúsið, ÞORPIÐ – ÞÓRKÖTLUSTAÐAHVERFIÐ. Sýning á ljósmyndum Sólveigar M.
Jónsdóttur, ljósmyndar

Mánudagur 12. mars
10:00 Bryggjan Kaffihús, GRINDAVÍKURSÖGUR Á
BRYGGJUNNI

13:00 – 17:00 Kvennó, SÖGUSLÓÐIR, saga Grindavíkur skoðuð útfrá
persónusögu fjögurra einstaklinga sem bjuggu í
Grindavík á fyrrihluta 20. aldar
13:00-17:00 Framsóknarhúsið, ÞORPIÐ – ÞÓRKÖTLUSTAÐAHVERFIÐ. Sýning á ljósmyndum Sólveigar M.
Jónsdóttur, ljósmyndara
17:00 – 19:00 Kvennó, ÁTTU FORNGRIP? – Þór Magnússon, fyrrv.
þjóðminjavörður og Ólafur Ingi Jónsson, forvörður

13:00-16:00 Kvikan, SALTFISKSÝNING opin gestum

20:00 Bókasafnið, STJÖRNUSKOÐUN MEÐ SÆVARI, Bókasafn Grindavíkur, aðgangur ókeypis

13:00-16:00 Kvikan, HJARTSLÁTTUR – FÓLKIÐ SEM BYGGIR
JÖRÐINA. Heilsuleikskólinn Krókur og Leikskólinn
Laut sýna verk nemenda sinna unnin í samstarfi við
Önnu Sigríði Sigurjónsdóttur, myndhöggvara

20:00 Kvennó, GAMLI BÆRINN – MÁLÞING, Þór Hjaltalín,
minjavörður Suðurnesja, og Ármann Halldórsson,
sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs, fjalla um
gamla bæjarhlutann í Grindavík í fortíð og framtíð.

13:00 – 17:00 Kvennó, SÖGUSLÓÐIR, saga Grindavíkur skoðuð útfrá
persónusögu fjögurra einstaklinga sem bjuggu í
Grindavík á fyrrihluta 20. aldar

21:00 Bryggjan Kaffihús, TRÍÓ ÓMARS EINARSSONAR,
félagarnir leika djass standarda, Bítlana og fleira í
skemmtilegum útsetningum

14:00-17:00 Framsóknarhúsið, ÞORPIÐ – ÞÓRKÖTLUSTAÐAHVERFIÐ. Sýning á ljósmyndum Sólveigar M.
Jónsdóttur, ljósmyndara

Fimmtudagur 15. mars

14:00-17:00 Bókasafnið, LJÓSMYNDANÁMSKEIÐ, námskeið fyrir
börn á aldrinum 10-16 ára. Skráning á netfanginu
bokasafn@grindavik.is fyrir 8. mars.

10:30 Hópsskóli, TÓNLISTARSKÓLINN Á MENNINGARVIKUNNI. Nemendur Tónlistarskólans halda tónleika
fyrir yngstu nemendur Grunnskólans í Hópsskóla

18:00-20:00 Gjáin, OFÞJÁLFUN EÐA OFURÞJÁLFUN, málþing um
þjálfun unglinga og álagseinkenni vegna þjálfunar.
Gaui Grétarsson, sjúkraþjálfari, og Sveinn Þorgeirsson,
íþróttafræðingur, M.Sc. Boðið er uppá veitingar og
skráning fer fram á umfg@umfg.is

11:30 Bókasafn, TÓNLISTARSKÓLINN Á MENNINGARVIKUNNI. Nemendur Tónlistarskólans halda
hádegistónleika á Bókasafninu
13:00-16:00 Kvikan, SALTFISKSÝNING opin gestum
13:00-16:00 Kvikan, HJARTSLÁTTUR – FÓLKIÐ SEM BYGGIR
JÖRÐINA. Heilsuleikskólinn Krókur og Leikskólinn
Laut sýna verk nemenda sinna unnin í samstarfi við
Önnu Sigríði Sigurjónsdóttur, myndhöggvara
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13:00 – 17:00 Kvennó, SÖGUSLÓÐIR, saga Grindavíkur skoðuð útfrá
persónusögu fjögurra einstaklinga sem bjuggu í
Grindavík á fyrrihluta 20. aldar
13:00-17:00 Framsóknarhúsið, ÞORPIÐ – ÞÓRKÖTLUSTAÐAHVERFIÐ. Sýning á ljósmyndum Sólveigar M.
Jónsdóttur, ljósmyndara
17:00-22:00 Kvikan, TÓNLEIKAR SÖNGSKÓLA EMILÍU, nemendur
námskeiðs sem haldið hefur verið síðustu misserin
halda tónleika í Kvikunni. Hóparnir eru fimm og hver
með 50 mínútna tónleika. Allir velkomnir að koma og
hlýða á ungu söngvarana okkar í Grindavík, kaffi á
könnunni
17:15 Tónlistarskólinn í Grindavík, TÓNLISTARSKÓLINN Á
MENNINGARVIKUNNI. Nemendur Tónlistarskólans
halda kaffihúsatónleika á sal Tónlistarskólans
21:00 Bryggjan Kaffihús, KRÓNIKA – GRINDAVÍKURSÖGUR,
Aðalgeir húsráðandi á Bryggjunni les uppúr bók Más
Jónssonar sagnfræðings ÞESSI SÁRAFÁTÆKA SVEIT
og Dr. Birna Bjarnadóttir kynnir nýtt ritverk HEIMAN
OG HEIM sem er safn greina um skáldskap Guðbergs
og þýðingar
21:00 Fish House Bar&Grill VALGEIR GUÐJÓNSSON á
lágstemmdum nótum. Miðar seldir á tix.is

Föstudagur 16. mars
06:00-21:00 Sundlaug – ókeypis í sund
10:00 Bryggjan Kaffihús,
BRYGGJUNNI

GRINDAVÍKURSÖGUR

Á

13:00-16:00 Kvikan, SALTFISKSÝNING opin gestum
13:00-16:00 Kvikan, HJARTSLÁTTUR – FÓLKIÐ SEM BYGGIR
JÖRÐINA. Heilsuleikskólinn Krókur og Leikskólinn
Laut sýna verk nemenda sinna unnin í samstarfi við
Önnu Sigríði Sigurjónsdóttur, myndhöggvara
13:00 – 17:00 Kvennó, SÖGUSLÓÐIR, saga Grindavíkur skoðuð útfrá
persónusögu fjögurra einstaklinga sem bjuggu í
Grindavík á fyrrihluta 20. aldar
13:00-17:00 Framsóknarhúsið, ÞORPIÐ – ÞÓRKÖTLUSTAÐAHVERFIÐ. Sýning á ljósmyndum Sólveigar M.
Jónsdóttur, ljósmyndara
20:00 Grindavíkurkirkja, THE SUNDAY BOYS, karlakór frá
Manchester, Englandi, sem er í sinni fyrstu
tónleikaferð erlendis og flytur fjölbreytta dagskrá.
Miðaverð er 2.000 kr. miðar seldir við innganginn.
22:00 Salthúsið, SSSÓL, tónleikar á Salthúsinu. Hljómsveitin
er þekkt fyrir mikla stemningu og á tíðum rokkaða
framsetningu tónlistar sinnar í bland við mýkri
flutning. Forsala miða er á Salthúsinu

Laugardagur 17. mars
06:00-21:00 Sundlaug – ókeypis í sund
13:00-16:00 Kvikan, SALTFISKSÝNING opin gestum
13:00-16:00 Kvikan, HJARTSLÁTTUR – FÓLKIÐ SEM BYGGIR
JÖRÐINA. Heilsuleikskólinn Krókur og Leikskólinn
Laut sýna verk nemenda sinna unnin í samstarfi við
Önnu Sigríði Sigurjónsdóttur, myndhöggvara
13:00 – 17:00 Kvennó, SÖGUSLÓÐIR, saga Grindavíkur skoðuð útfrá
persónusögu fjögurra einstaklinga sem bjuggu í
Grindavík á fyrrihluta 20. aldar
13:00-17:00 Framsóknarhúsið, ÞORPIÐ – ÞÓRKÖTLUSTAÐAHVERFIÐ. Sýning á ljósmyndum Sólveigar M.
Jónsdóttur, ljósmyndara

LEIKHÓPURINN
LOTTA OG
GALDRAKARLINN
Í OZ
heimsækja Grindavík
í Menningarvikunni

Laugardagur 17. mars í Grunnskóla Grindavíkur,
Ásabraut klukkan 14:00
Miðaverð 2.000 kr. Forsala miða á
Bókasafni Grindavíkur, Ásabraut 2

Syngjandi skemmtilegt
ævintýraferðalag
Leikhópurinn Lotta er landsmönnum að góðu kunnur en
síðastliðin ellefu sumur hefur hópurinn ferðast með
útileiksýningar út um allt land. Á hverju ári setur hópurinn upp
nýjar sýningar, sýningar sem allar hafa slegið í gegn og eru enn
spilaðar af geislaplötum á fjöldamörgum heimilum.
Núna hefur Lottan ákveðið að dusta rykið af þessum gömlu
sýningum og endurvekja þær, 10 árum síðar og nú innandyra. Við
byrjum því á byrjuninni, á Galdrakarlinum í Oz sem er fyrsta
verkið sem sérstaklega var skrifað fyrir Lottu. 17. mars verður
hópurinn með sýningu á Galdrakarlinum í Oz í Grindavík í
Grunnskólanum Ásabraut klukkan 14:00.
Flestir þekkja söguna af ævintýralegu ferðalagi Kansasstúlkunnar
Dórótheu og Tótó, hundinum hennar, til ævintýralandsins Oz. Þar
kynnist hún heilalausu Fuglahræðunni, hjartalausa
Pjáturkarlinum og huglausa Ljóninu auk þess sem hún lendir í
klóm vondu Vestannornarinnar. Dóróthea og vinir hennar lenda í
allskyns hremmingum og þurfa að leita á náðir Galdrakarlsins
ógurlega í Oz. Spurningin er núna hvort Galdrakarlinn getur
hjálpað Dórótheu að komast aftur heim til sín og vinum hennar
að fá það sem þá svo sárlega vantar.
Frábær sýning fyrir unga sem aldna, stelpur og stráka,
pabba og mömmur og afa og ömmur
Leikstjóri – Ágústa Skúladóttir
Höfundur leikgerðar – Ármann Guðmundsson
Lög og söngtextar – Anna Bergljót Thorarensen, Ármann
Guðmundsson, Baldur Ragnarsson, Eggert Hilmarsson, Rósa
Ásgeirsdóttir og Snæbjörn Ragnarsson.
Leikarar – Anna Bergljót Thorarensen, Baldur Ragnarsson, Huld
Óskarsdóttir, Rósa Ásgeirsdóttir og Sigsteinn Sigurbergsson
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14:00 Grunnskólinn Ásabraut, GALDRAKARLINN Í OZ.
Leikhópurinn Lotta heimsækir Grindvíkinga og með
er för eru Dóróthea, Fuglahræðan og félagar úr
Galdrakarlinum í Oz. Miðaverð er 2.000 kr. og miðar
eru seldir í afgreiðslu bæjarskrifstofu, Víkurbraut 62
22:00 Fish House Bar&Grill, GRAFÍK, stórtónleikar þessarar
goðsagnakenndu hljómsveitar á Fish House Bar&Grill.
Miðasala á tix.is

HJARTSLÁTTUR
- Fólkið sem byggir jörðina

Sunnudagur 18. mars
09:00–16:00 Sundlaug – ókeypis í sund
13:00-16:00 Kvikan, SALTFISKSÝNING opin gestum
13:00-16:00 Kvikan, HJARTSLÁTTUR – FÓLKIÐ SEM BYGGIR
JÖRÐINA. Heilsuleikskólinn Krókur og Leikskólinn
Laut sýna verk nemenda sinna unnin í samstarfi við
Önnu Sigríði Sigurjónsdóttur, myndhöggvara
13:00 – 17:00 Kvennó, SÖGUSLÓÐIR, saga Grindavíkur skoðuð útfrá
persónusögu fjögurra einstaklinga sem bjuggu í
Grindavík á fyrrihluta 20. aldar
13:00-17:00 Framsóknarhúsið, ÞORPIÐ – ÞÓRKÖTLUSTAÐAHVERFIÐ. Sýning á ljósmyndum Sólveigar M.
Jónsdóttur, ljósmyndara

Sýning á verkum
leikskólabarna í Kvikunni

14:00 Grunnskólinn Ásabraut, PÁSKABINGÓ KVENFÉLAGS
GRINDAVÍKUR. Kvenfélagið býður að vanda til leiks
og er dagskráin tvískipt, fyrir yngri spilara klukkan
14:00 og fyrir eldri spilara klukkan 20:00

Á Safnahelginni 2018 opnar sýningin Hjartsláttur – Fólkið sem
byggir jörðina, í Kvikunni, auðlinda- og menningarhúsi
Grindavíkur og er opin alla Menningarvikuna frá 10.-18. mars
klukkan 12-16. Á sýningunni verða sýnd verk unnin í samstarfi
Önnu Sigríðar Sigurjónsdóttur, myndhöggvara og leikskólabarna
í Grindavík, á leikskólunum Króki og Laut.

16:00 Grindavíkurkirkja, TÓNLEIKAR. Eyjólfur Ólafsson,
tónlistarkennari og fyrrum skólastjóri Tónlistarskóla
Grindavíkur, býður Grindvíkingum á tónleika.
Aðgangur er ókeypis

Kvikan verður opin alla daga frá 12-16 og boðið verður uppá
ýmsa viðburði sem tengjast sýningunni. Sýningin opnar
föstudaginn 9. mars klukkan 13:00 og eru allir velkomnir að koma
í Kvikuna og sjá afrakstur samvinnu nemenda, kennara
og Önnu Sigríðar.
Undirbúningur hefur staðið frá síðasta hausti og megináherslan í
þessu verkefni hefur verið að fjalla um og skoða það sem er
sameiginlegt og líkt með fólkinu sem byggir jörðina. Of oft
einblínum við á það sem er frábrugðið og það sem sundrar, en hér
vilja ungu listamennirnir horfa á það sem við eigum öll
sameiginlegt og það sem einkennir okkur sem manneskjur.
Ungu listamennirnir hafa teiknað myndir af höndum og fótum í
öllum regnbogans litum, þau hafa talað saman um hjörtun okkar
og velt því fyrir sér hvaða sameiginlegu tilfinningar búa innra
með okkur öllum. Flest barnanna töluðu um það góða og gleðina
sem býr í hjartanu og hjartsláttinn, sem er taktur alls sem lifir.
Síðustu vikur hafa listamennirnir verið að smíða hljóðfæri, m.a.
kassatrommur en í þeirri vinnu lögðu þau áherslu á samvinnu og
það að deila með öðrum og byggja upp sameiginlegt hljóðfæri
sem er sameign allra.

20:00 Grunnskólinn Ásabraut, PÁSKABINGÓ KVENFÉLAGS
GRINDAVÍKUR. Kvenfélagið býður að vanda til leiks
og er dagskráin tvískipt, fyrir yngri spilara klukkan
14:00 og fyrir eldri spilara klukkan 20:00

ÞORPIÐ –
ÞÓRKÖTLUSTAÐAHVERFI
Sýning á ljósmyndum Sólveigar M. Jónsdóttur, ljósmyndara
verður í Framsóknarhúsinu við Víkurbraut. Sólveig útskrifaðist frá
Ljósmyndaskólanum á síðasta ári og tók þátt í útskriftarsýningu
nemenda sem haldin var í Lækningarminjasafninu á
Seltjarnarnesi í byrjun árs og nú gefst Grindvíkingum tækifæri á
að sjá útskriftarverk Sólveigar. Í útskriftarverkefni sínu skrásetur
Sólveig lífið í Þórkötlustaðarhverfinu þar sem hún býr sjálf og
gefur okkur innlit í líf íbúanna í þessari heillandi húsaþyrpingu
sem stendur andspænis víðáttu Atlantshafsins. Ljósmyndir hennar
eru hljóðlátar, hún einbeitir sér að heimilum og smáatriðum og
fer með áhorfandann í leiðangur um heimili og líf fólksins sem
býr í Þórkötlustaðahverfi.

Þetta eru mikilvægir eiginleikar til að viðhalda friði og
sameiningu mannkynsins.
Anna Sigríður Sigurjónsdóttir

Sýningin er opin um Safnahelgina og alla daga í Menningarviku
10.-18. mars. Gestir eru velkomnir að heimsækja sýninguna
klukkan 13-17 og vera viðstaddir opnun sýningarinnar sem er
klukkan 14:00 laugardaginn 10. mars.

Járngerður
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SÖGUSLÓÐIR - SÁ EINN VEIT ER VÍÐA RATAR
Á Menningarvikunni 2018 verður sett upp sýning í Kvennó þar
sem horft er til baka og saga áhugaverðra íbúa Grindavíkur
skoðuð um leið og mannlífið í Grindavík fyrri tíma er skoðað.
Fjórir einstaklingar urðu fyrir valinu og eiga þeir það sammerkt
að hafa sett mark sitt á samfélagið á fyrri hluta 20. aldar og skilið
eftir spor sem enn eru greinileg í Grindavík samtímans. Þrír
þessara einstaklinga fluttu til Grindavíkur sem fullorðnir
einstaklingar og gerðu gott samfélag betra með reynslu sinni og
þekkingu, lífssýn og hugmyndum, einn ólst hér upp en lagði land
undir fót og nam í Danmörku áður en hann snéri aftur á
æskustöðvarnar.
Á sýningunni eru munir og myndir frá þessum merku
Grindvíkingum til sýnis en þeir eru Einar Einarsson í Krosshúsum,
Sigvaldi Kaldalóns læknir, Ingibjörg Jónsdóttir skólastjóri og
Brynjólfur Magnússon prestur. Sýningin er unnin í samstarfi
Grindavíkurbæjar og Minja- og sögufélags Grindavíkur.
Grindavík er vaxandi bær og með nýju fólki sem flyst til
Grindavíkur og sest hér að. Með þeim koma góðir hlutir og þannig
hefur það verið í gegnum árin eins og sjá má á þessari sýningu. Af
þessum fjórum einstaklingum er einn fæddur og uppalinn í
Grindavík, Einar Einarsson í Krosshúsum. Einar átti myndavél og
þökk sé Einari og myndavélinni hans eiga Íslendingar heimildir um
tímabil mikilla breytinga þegar útgerð áraskipa lagðist niður og í stað
þeirra komu opnir vélbátar og þilfarsbátar. Hafnargerð hófst og
bryggjur gerðar í hverfunum og bílar fóru að koma til Grindavíkur.
Myndir Einars eru merk heimild um þróun og sögu byggðarlagsins
á miklum umbrotatímum í sögu þjóðarinnar.
Samferðamaður Einars setti einnig spor sitt á sögu íslenskrar
þjóðar en á annan máta en Einar, Sigvaldi Kaldalóns læknir og
tónskáld sem skildi eftir sig lög sem lifað hafa með íslenskri þjóð til
þessa dags og eiga eftir að fylgja henni um ómuna tíð. Sigvaldi fluttist
til Grindavíkur árið 1929 og bjó þar til ársins 1945. Hann var læknir
við héraðslæknisembættið í Keflavík, búsettur í Grindavík og hafði
hann mikil áhrif á samfélag sitt þann tíma sem hann bjó hér í

Grindavík. Fjöldi listamanna heimsótti og dvaldi hjá Sigvalda og
konu hans og má sjá í verkum fjölmargra þeirra merki um vistina í
Grindavík. Í hópi þessara listamanna eru margir þjóðkunnir
listamenn eins og Gunnlaugur Scheving, Halldór Laxness, Steinn
Steinarr og Ríkharður Jónsson.
Ingibjörg Jónsdóttir, skólastjóri, fæddist árið 1879 að Háholti í
Gnúpverjahreppi í Árnessýslu. Hún sótti nám í Flensborgarskóla í
Hafnarfirði og lauk fullnaðarprófi frá Kennaraskólanum árið 1912. Á
þeim tíma sem Ingibjörg var að sækja sér nám var það hvorki auðsótt
né almennt að ung félítil stúlka úr sveit fetaði menntabrautina og lyki
kennaraprófi en það gerði Ingibjörg. Eftir námslok réð hún sig sem
heimiliskennara hjá Jóni Helgasyni á Reykjanesvita en þaðan lá leiðin
til Grindavíkur þar sem hún gerðist skólastjóri barnaskólans árið
1914. Í Grindavík starfaði hún og bjó allan sinn starfsaldur og í
minningargrein sem Ólafur Einarsson, bróðir Einars í Krosshúsum,
skrifaði segir að við komu Ingibjargar til Grindavíkur hafi
Garðhúsafjölskyldunni bæst nýr meðlimur og vera hennar á
heimilinu hafi verið fjölskyldunni mikil gæfa. En það var ekki
einungis Garðhúsafjölskyldan sem naut góðs af kröftum Ingibjargar
því hún var um árabil driffjöður í starfi Kvenfélags Grindavíkur, vann
að leiksýningum og stjórnaði þeim og Svartengisskemmtunum sem
rómaðar voru.
Brynjólfur Magnússon prestur fæddist í Eyrarsveit á Snæfellsnesi
árið 1881. Hann lauk embættisprófi við Prestaskólann í Reykjavík
1908 en vígðist að Stað í Grindavík árið 1910 og þjónaði hér til
dauðadags árið 1948 eða í hátt á fjórða tug ára. Námið sótti Brynjólfur
af miklum dugnaði og þrautseigju, þrátt fyrir lítil efni. Brynjólfur og
Þórunn Þórðardóttir kona hans voru síðustu prestshjónin á Stað. Þau
bjuggu þar 1910-28 en fluttu þá í nýja prestsetrið á Þorvaldsstöðum
í Járngerðarstaðarhverfi. Eftir aldamótin 1900 hafði kirkjan verið
flutt til fólksins í Járngerðarstaðahverfi en prestssetrið var áfram á
Stað. Séra Brynjólfur var vinsæll af söfnuði sínum og gegndi ýmsum
trúnaðarstörfum fyrir sveit og sýslu. Hann þótti góður ræðumaður
og vinsæll svo af bar. Brynjólfur var oddviti hreppsnefndar Grindavíkur í mörg ár og þótti leysa það starf vel að hendi. Hann og Einar í
Garðhúsum, faðir Einars í Krosshúsum, voru miklir mátar og
ferðuðust saman til Spánar og Ítalíu árið 1934, fóru með
fiskflutningsskipinu Kötlu og skipstjórinn var tengdasonur Einars,
Rafn Sigurðsson.
Saga þessara fjögurra einstaklinga tengist á mörgum sviðum, hvort
sem um vinskap eða viðskipti, samvinnu eða samstarf innan
samfélagsins var að ræða og á sýningunni fáum við vonandi innsýn í
Grindavík og mannlífið þar á fyrstu áratugum 20. aldar. Sýningin
opnar formlega laugardaginn 10. mars klukkan 13:00 og er opin alla
daga Menningarvikunnar milli klukkan 13 og 17. Heitt verður á
könnunni og Grindvíkingar hvattir til þess að heimsækja Kvennó og
fræðast um þessa fjóra einstaklinga sem allir komu að byggingu
Kvennó með einum eða öðrum hætti.
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Menningarvikan
á bókasafninu

Járngerður

Eins og fyrri ár er skemmtileg dagskrá í boði
á bókasafninu í Menningarvikunni.
Mánudagur 12. mars
Fyrst má nefna ljósmyndanámskeið fyrir börn frá 10-16 ára sem haldið
verður 12. mars kl. 14:00-17:00. Námskeiðið er 3 tímar og afraksturinn
verður sýndur á sérstakri sýningu í tengslum við Sjómannadaginn í
sumar.
iPad-ar verða notaðir til að taka myndir og vinna með þær að einhverju
leyti. Nauðsynlegt er að skrá sig á námskeiðið fyrir 8. mars á netfanginu
bokasafn@grindavik.is eða hjá Andreu á bókasafninu.
Námskeiðið er haldið af Vigdísi Viggósdóttur í samvinnu við
bókasafnið.
Miðvikudagur 14. mars
Sævar Helgi Bragason kemur til okkar miðvikudaginn 14. mars kl.
20:00 og mun fræða okkur um himingeiminn. Sævar kom líka til
okkar á bókasafnið í fyrra og þá var fullt út úr dyrum og allir fóru heim
með margvíslega nýja þekkingu í farteskinu.
Í fyrirlestrinum nú ætlar hann að 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 undur sem bíða okkar þegar við skoðum
himingeiminn.
Sævar Helgi er með B.Sc. – gráðu í jarðfræði frá Háskóla Íslands auk
þess að vera formaður stjörnuskoðunarfélags Seltjarnarness og ritstjóri
Stjörnufræðivefsins og geimurinn.is. Hann er kennari í Háskóla unga
fólksins, Háskólalestinni og Vísindasmiðju Háskóla Íslands auk þess
sem hann kennir í framhaldsskólum.
Aðgangur er ókeypis.

Fimmtudagur 15. mars
Fimmtudaginn 15. mars verða hádegistónleikar á vegum tónskólans,
þar sem nemendur skólans leika fyrir gesti og gangandi. Tónleikarnir
hefjast kl. 11:30 og standa í um klukkustund. Leikið verður á klassískan
gítar, þverflautur og fiðlur.
Krónikan – Grindavíkursögur á Bryggjunni Kaffihús.
Á fimmtudagskvöldið kemur Már Jónsson sagnfræðingur til okkar og
kynnir bókina „Þessi sárafátæka sveit“ sem hann gefur út í samvinnu
við Grindavíkurbæ. Bókin fjallar um stöðu þrjátíu og tveggja
einstaklinga sem létust í Grindavík og Krísuvík á tímabilinu 1774–
1824, helmingurinn konur og helmingurinn karlar. Aðstæður fólks
voru fábreyttar á þessum árum og tækifærin fá, en hópurinn engu að
síður fjölbreyttur og aldursbilið frá þrítugu fram yfir sjötugt.
Það er okkur öllum hollt að þekkja fortíð heimabyggðarinnar og
þessari bók er ætlað að auk þekkingu okkar á lífsháttum og menningu
íbúa í Grindavíkurhreppi áður en uppgangur atvinnulífs hófst fyrir
alvöru undir lok 19. aldar og lauk með þeirri almennu velsæld sem nú
blasir við í bænum.
Hægt verður að kaupa bókina á meðan á kynningunni stendur og
verður hún svo til sölu á safninu eftir það. Verðið er 3.200 krónur.
Dr. Birna Bjarnadóttir, sérfræðingur í verkum Guðbergs Bergssonar,
kemur til okkar sama kvöld og kynnir nýtt ritverk tengt Guðbergi og
skrifum hans. Í ritinu hefur verið safnað saman greinum héðan og
þaðan úr heiminum sem eiga það sammerkt að fjalla um verk Guðbergs
á einn eða annan hátt. Lesið verður upp úr bókinni og býðst þeim er
viðburðinn sækja að skrá sig í áskrift að bókinni og fá þeir nafn sitt
prentað í bókina, sem gert er ráð fyrir að komi út í sumar.

Járngerður

Tónlistarlíf á Íslandi

„Tónlist er hluti listsköpunar og listsköpun er hluti menningar.
Menning lýsir, skapar, varðveitir og miðlar tilfinningum og umhverfi
mannlegs samfélags. Menning er að miklu leyti almannagæði og hún
hefur jákvæð ytri áhrif.“

Á undanförnum árum hefur mikið verið fjallað um blómlegt
tónlistarlíf á Íslandi og velgengni íslensks tónlistarfólks á erlendri
grundu. Um alla heimsbyggðina hlustar fólk á íslenska tónlist og það
skilar sér til baka í jákvæðri landkynningu og bættri ímynd lands og
þjóðar.
Fjölbreytt tónlistarlíf er stundað hér á landi. Má þar nefna tónleika
einstaklinga, kóra, sönghópa, kammersveita, blásarasveita, sinfóníuhljómsveita, lúðrasveita, djass-, dægur-, popp- og rokkhljómsveita og
tónleika tónlistarskóla.
Ein meginforsendan fyrir öflugu tónlistarlífi á Íslandi er að boðið sé
upp á kröftugt og framsækið tónlistarnám í tónlistarskólum.
Minna tóbak og áfengi og jákvæð áhrif á námshæfni og félagsfærni
Ungmenni sem stunda tónlistarnám neyta mun minna tóbaks og
áfengis en jafnaldrar þeirra. Ávinningur vegna þessa er umtalsverður
og tónlistarnám hefur mikið forvarnargildi.
Í viðtali við Fréttatímann þann 9. febrúar sl. sagði Júlíana Rún
Indriðadóttir að rannsóknir sýni að tónlistarnám hafi jákvæð áhrif á
námshæfni almennt, enda reynir þar bæði á lestur, skilning og
rökhugsun. Mikil áhersla er lögð á samspil í tónlistarnámi, sem eykur
félagsfærni og virðingu fyrir öðrum. Megináherslur í menntastefnu
nútímans eru á félagsfærni, sjálfseflingu, læsi, sköpun og heilbrigði og
það er óhætt að fullyrða að tónlistarskólarnir rækta þessi gildi í miklum
mæli.
Tónlistarskólar á Íslandi
Á Íslandi starfa um 90 tónlistarskólar. Hjá þeim starfa um 900 kennarar
og nemendur eru um 15.000 talsins. Fyrstu lög um fjárhagslegan
stuðning við tónlistarskóla voru sett 1963 og er nú kennt eftir
samræmdum námskrám sem Menntamálaráðuneytið gefur út. Í
skólunum eiga nemendur kost á fjölbreyttu tónlistarnámi. Skólarnir
gegna mikilvægu hlutverki í menningarlífi hvers byggðarlags.
Tónlistarskólinn í Grindavík
Tónskólinn í Grindavík er alhliða tónlistarskóli með kennslu á
fjölbreytt úrval hljóðfæra. Hægt er að velja um þrjár leiðir í náminu:
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klassíska hefðbundna leið, rythmíska leið og tveggja ára diplómanám
í hljómaspil/undirleik á píanó og gítar. Kennt er eftir Aðalnámskrá
Tónlistarskóla útgefinni af Menntamálaráðueytinu og samkvæmt
Skólanámskrá Tónlistarskólans í Grindavík.
Öll aðstaða til tónlistarsnáms í tónlistarskólanum er til fyrirmyndar
og stuðlar að góðum árangri í námi. Tónlistarskólinn er staðsettur í
sama húsnæði og Grunnskólinn og Bókasafnið og auðveldar það
nemendum á grunnskólaaldri að sækja tónlistarnám.
Kennarar tónlistarskólans eru almennt vel menntaðir og duglegir að
sækja sér endurmenntun bæði á eigin vegum við hljóðfæri sitt einnig
varðandi kennslu og kennsluhætti svo og námskeið samkvæmt
endurmenntunaráætlun skólans. Kennt er á slagverk, þverflautu,
trompet, althorn, altflautu, fiðlu, gítar, bassa, hljómborð og píanó. Þá
er einnig boðið upp á söngnám. Tónfræðigreinar eru kenndar samhliða
hljóðfæranámi.
Meginmarkmið Tónlistarskólans eru að nemendur öðlist áhuga á
lifandi tónlist og tónlistariðkun, nemendur læri að njóta tónlistar,
skapa sína eigin tónlist og síðast en ekki síst læra að flytja og túlka
tónlist.
Tónlistarskólinn í Menningarvikunni
Tónlistarskólinn er virkur þátttakandi í nærsamfélaginu t. a.m. með
samstarfi við grunn- og leikskóla, öldrunarheimilið Víðihlíð,
Grindavíkurbæ og Grindavíkurkirkju.
Tónlistarskólinn leggur metnað í fjölbreytta dagskrá í
Menningarvikunni. Nemendur tónlistarskólans bjóða uppá ferna
tónleika í þessari viðburðaríku viku.
13. mars kl. 15:00 Víðihlíð
Nemendur tónlistarskólans halda tónleika fyrir íbúa í Víðihlíð
15. mars kl. 10:30 Hópskóli
Nemendur tónlistarkólans halda tónleika fyrir yngstu nemendur
grunnskólans í Hópsskóla
15. mars kl. 11:30 Bókasafn Grindavíkur
Nemendur tónlistarskólans halda hádegistónleika á Bókasafninu

15. mars kl. 17:15 Tónlistarskólinn í Grindavík
Nemendur tónlistarskólans halda kaffihúsatónleika í sal tónlistarskólans

Inngangsorð þessarar greinar eru sótt í greinina Menning og tónlist í hagkerfinu eftir Ágúst Einarsson sem birtisti Hagmálum 44 árið 2005.

Fish House

Menningarvika Grindavíkur
tónleikar og góður matur

10. mars
Hlyn & Project
Whistling Gypsy
Dj Geir Flovent
og 80´s kvöld
Nánari upplýsingar
á Facebook síðu okkar
og miðasala á tix.is

15. mars
Valgeir Guðjónsson

Bakkastofubóndinn og
Stuðmaðurinn flytur eigin lög
frá löngum og skemmtilega
litríkum ferli sínum.

17. mars
Grafík

Þessi goðsagnakennda hljómsveit
getur rokkað og nú verður talið í
ógleymanleg lög eins og t.d.
Presley og Prinsessan.

Asískt hlaðborð
alla virka daga
í hádeginu!

