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Sjóarinn síkáti 2009 - Dagskrá

Gleði og gaman
í Grindavík
Við styðjum Sjóarann síkáta:
Íslandsbleikja
Grindavík

Sjómenn, til hamingju með daginn!

KG-flutningar

Sjóarinn síkáti 2009
Dagskrá

Grindavík

Sjómenn og fjölskyldur ykkar. Til hamingju með Sjómannadaginn!

Fimmtudagur 4. júní

Föstudagur 5. júní

07:00-23:30

08:00-22:00

10:30

Tækniráð
Grindavík

Við óskum sjómönnum og fjölskyldum þeirra til hamingju
með Sjóarann síkáta og Sjómannadaginn!

Sjómenn, til hamingju með daginn!

Hjólbarðaverkstæði
Grindavíkur
Sjómenn, til hamingju með daginn!

Við óskum sjómönnum og fjölskyldum þeirra til hamingju
með Sjóarann síkáta og Sjómannadaginn!

Ú t g e f a n d i : G r i n d a víkurbær • Hönnun og Prentun: Stapaprent • Ábyrgðarmaður: Þorsteinn Gu n n a r s s o n
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10:00-12:00
11:00-18:00
16:30
18:00
20:00

22:10
20:00-22:30

Málverkasýning Þórnýjar Jóhannsdóttur í Aðalbraut. Einnig verða gluggalistaverk eftir leikskólabörnin á Króki.
Fiskur undan steini. Leikskólabörn skreyta girðinguna á
móti verslunarmiðstöðinni í tilefni Sjómannadagshelgarinnar.
Prjónakaffi í Aðal-braut. Kynning á því nýjasta frá hannyrðaversluninni Aþenu.
Sýning Lindu Oddsdóttur í Saltfisksetrinu.
Uppblásinn fótboltavöllur við Aðal-braut, hoppukastali
fyrir yngstu börnin og ýmislegt góðgæti í boði.
Vígsla á listaverkunum Afl og Segl eftir listakonuna Guðbjörgu Pálsdóttur, á hringtorgunum á Hópsbraut.
Óskalög sjómanna – skemmtun og fjöldasöngur, haldin
í Salthúsinu. Fyrri skemmtunin af tveimur þetta kvöld.
Þessi vinsæla söngskemmtun haldin í fimmta sinn, tileinkuð íslenska sjómanninum og fjölskyldu hans. Hljómsveitin
Meðbyr flytur sígild sjómannalög. Gestasöngvari er Haraldur Helgason. Forsala aðgöngumiða verður þriðjudagskvöldið 2. júní kl. 19:30-20:30  í Salthúsinu.  
Óskalög sjómanna – skemmtun og fjöldasöngur, haldin í
Salthúsinu. Seinni skemmtunin af tveimur þetta kvöld.
Sundlaugarpartý í Sundlaug
Grindavíkur fyrir 8., 9. og  
10. bekk. DJ Sigvaldi sér um
fjörið.

Söguratleikur Grindavíkur 2009. Auðveldur og skemmtilegur útivistarleikur sem stendur frá upphafi Sjóarans
síkáta fram að Jónsmessu. Leitað er að spjöldum á stöðum
sem merktir eru á ratleikskortið eða vísað á þá. Glæsilegir
vinningar. Sjá nánar um söguratleikinn á blaðsíðu 12-13.
07:00-23:30 Málverkasýning Þórnýjar Jóhannsdóttur í Aðalbraut. Einnig verða gluggalistaverk eftir leikskólabörnin á Króki.
10:00-18:00 Risastórt fiskabúr með bleikju frá Íslandsbleikju í Grindavík til sýnis við  Saltfisksetrið.
11:00–17:00 Njósnarabíll þýska ræðismannsins á Íslandi frá
stríðsárunum til sýnis á
netaverkstæði Þorbjarnar
við Hafnargötu. Í bílnum var
njósnabúnaður og talið að
bíllinn hafi gegnt viðamiklu
hlutverki í samskiptum við þýska kafbáta og herskip, en við
strendur Íslands voru háðar margar af skæðustu sjóorustum síðar heimsstyrjaldar.
12:00-17:00 Lifandi ljósmyndasýning í  sýningarsalnum Sjólist í Hópsnesi  við Verbraut. Sýndar verða gamlar og nýjar myndir af
hetjum hafsins, frá lífinu á bryggjunni og frá Sjómannadegi
Grindavíkur  í gegnum tíðina.
10:00-21:00 Sýning í Brim á listasmiðju Borghildar Önnu.
11:00-18:00 Sýning Lindu Oddsdóttur í Saltfisksetrinu.
12:30
Aðal-braut: Trúbadorar sem kalla sig Heiður taka lagið.
13:30
Landsbankinn: Trúbadorar sem kalla sig Heiður taka lagið.
14:15
Söluturninn, Víkurbraut 62: Trúbadorar sem kalla sig
Heiður taka lagið.
Járngerður
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14:00-18:00
18:00

Slysavarnardeildin Þórkatla verður með candy-flos og
annað góðgæti til sölu.
Götugrill. Grindavíkurbæ hefur verið skipt upp í fjögur
hverfi þar sem hvert þeirra hefur sinn lit og sitt þema.
Bæjarbúar eru hvattir til þess að skreyta göturnar í sínum
litum og slá saman í götugrill.

10:00-14:00
07:00-23:30
09:30

Svona er bænum skipt upp:
Appelsínugula hverfið (bátar)
Austurvegur, Þórkötlustaðahverfi, Hópsbraut, Vesturhóp,
Austurhóp, Miðhóp, Suðurhóp, Norðurhóp, Víðigerði,
Efrahóp.
Bláa hverfið (krabbar)
Túngata, Víkurbraut neðan pósthúss, Marargata, Garðvegur, Mánagata, Verbraut, Ránargata, Kirkjustígur,
Mánasund, Vesturbraut, Mánagerði, Hellubraut, Dalbraut,
Sunnubraut, Laut.
Græna hverfið (skeljar)
Heiðarhraun, Víkurbraut ofan pósthúss, Hvassahraun,
Staðarvör, Staðarhraun, Norðurvör, Borgarhraun, Suðurvör, Arnarhraun, Fornvör, Skólabraut, Leynisbraut,
Ásabraut, Leynisbrún, Hraunbraut.
Rauða hverfið (fiskar)
Skipastígur, Árnastígur, Vigdísarvellir, Glæsivellir, Ásvellir, Sólvellir, Blómsturvellir, Iðavellir, Höskuldarvellir,
Hólavellir, Litluvellir, Selsvellir, Baðsvellir, Efstahraun,
Gerðavellir.
19:30
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Litaskrúðganga úr hverfum að hátíðarsvæðinu við Hafnargötu.
Appelsínugula hverfið leggur af stað frá listaverkinu Segl á
hringtorginu við Hópsbraut.
Bláa hverfið leggur af stað frá Flagghúsinu.
Græna hverfið leggur af stað frá horni Borgarhrauns og
Leynisbrautar.
Rauða hverfið leggur af stað frá Hérastubbi bakara.
Jár n g e r ð u r

KVÖLDDAGSKRÁ:
Bryggjuball á hátíðarsvæðinu við Hafnargötu.
20:00
21:15

22:00-01:00
23:00-03:00
00:00-04:00

Grindvískar hljómsveitir taka lagið.
Bakkalábandið, sem sló í gegn í Menningarvikunni, leikur
og syngur. Bakkalábandið skipa Vísissystkinin Pétur, Páll
Jóhann, Sólný, Kristín, Svanhvít og Margrét Pálsbörn
ásamt þeim  Ársæli Mássyni og Sveini Guðjónssyni.
Vinsælasta hljómsveit landsins í dag, Bubbi Morthens og
félagar í Ego sjá um fjörið á bryggjuballinu.
Lukku Láki: Diskótek af bestu gerð.
Salthúsið: Hin magnaða grindvíska hljómsveit Geimfararnir sér um stuðið eins og þeim einum er lagið.

Laugardagur 6. júní
08:00-22:00

Söguratleikur Grindavíkur 2009. Auðveldur og skemmtilegur útivistarleikur sem stendur frá upphafi Sjóarans
síkáta fram að Jónsmessu. Leitað er að spjöldum á stöðum
sem merktir eru á ratleikskortið eða vísað á þá. Glæsilegir
vinningar. Sjá nánar á blaðsíðu 12-13.

Sundmót Sjóarans síkáta. Sunddeild UMFG sér um
mótið en vel á annað hundrað keppendur mæta til leiks í
Sundlaug Grindavíkur. Glæsileg verðlaun.
Málverkasýning Þórnýjar Jóhannsdóttur í Aðalbraut. Einnig verða gluggalistaverk eftir leikskólabörnin á Króki.
Golfmótið Sjóarinn Síkáti í boði Þorbjarnar hf. á Húsatóftavelli.  Keppt verður í tveimur flokkum  í punktakeppni:  55 ára+ og í almennum flokki.  Aðeins verður
hægt að vinna til verðlauna í einum flokki.  Þátttökugjald
er 2.500 kr.-   Rástími er frá kl 09:30 – 12:00. Verðlaun
verða frosnar fiskafurðir frá Þorbirni hf.
Veitt verða verðlaun fyrir fyrstu fjögur sætin í báðum
flokkum og þá verða námundarverðlaun á öllum par 3
holunum. Hámarksforgjöf í karlaflokki er 24 en í kvennaflokkki 28.  

10:00-13:00

Leitin að Sjóaranum síkáta.  Búið er að fela 8 styttur úr
gifsi af Sjóaranum síkáta austan Víkurbrautar. Fjölskyldur
eru hvattar til þess að leita að þeim. Þeir sem finna styttu
eiga svo að  koma með hana á veitingastaðinn Brim þar
sem  vegleg verðlaun verða veitt.  Athugið að hver aðili fær
eingöngu verðlaun fyrir eina styttu.
10:00-18:00 Risastórt fiskabúr með bleikju frá Íslandsbleikju í Grindavík til sýnis við  Saltfisksetrið.
10:00-24:00 Myndlistarklúbbur Borghildar Önnu með málverkasýningu á  Brim.
11:00
ÞORIR ÞÚ Á ÞORBJÖRN? Orkubúið-heilsurækt stendur
fyrir hlaupi á Þorbjörn.  Hlaupið verður frá sundlauginni
upp á Þorbjörn sem er um 240 m að hæð og til baka. Veitt
verða verðlaun fyrir 3 fyrstu sæti í karla- og kvennaflokki.
Einnig verða veitt sérstök verðlaun fyrir 16 ára og yngri.
Handtímataka. Skráning í Orkubúinu, Hafnargötu 28.  
Skráningargjald 1.000 kr.  500 kr. fyrir 16 ára og yngri.
11:00-16:00 Kynning á hundum og hundaþjálfun í íþróttahúsinu.
Hundar frá félaginu Doberman Ísland og fleiri aðilum
verða á svæðinu.
11:00-18:00 Sýning Lindu Oddsdóttur í Saltfisksetrinu.
11:00–17:00 Njósnarabíll þýska ræðismannsins á Íslandi frá stríðsárunum til sýnis á netaverkstæði Þorbjarnar við Hafnargötu. Í bílnum var njósnabúnaður og talið að bíllinn hafi
gegnt viðamiklu hlutverki í samskiptum við þýska kafbáta
og herskip, en við strendur Íslands voru háðar margar af
skæðustu sjóorustum síðar heimsstyrjaldar.
11:15-11:45 Skoppa og Skrítla skemmta á sviðinu í Hafnargötu.
12:00-17:00 Flóamarkaður ferðanefndar Kvenfélags Grindavíkur í
Þrótti í Ægisgötu 9.
12:00-17:00 Lifandi ljósmyndasýning í sýningarsalnum Sjólist í Hópsnesi  við Verbraut. Sýndar verða gamlar og nýjar myndir af
hetjum hafsins, frá lífinu á bryggjunni og frá Sjómannadegi
Grindavíkur  í gegnum tíðina.
12:00-18:00 Sprell leiktæki í Hafnargötunni í boði Sparisjóðs Keflavíkur.
12:00
Sælgætisregn í boði Góu. Krakkar hvattir til að fjölmenna
á túnið við Landsbankann því flugvél fer yfir svæðið og úr
henni verður kastað sælgæti.
13:00-15:00 Andlitsmálum barna í Saltfisksetrinu.
Járngerður
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14:00-17:00

Þyrluflug frá íþróttahúsinu með Norðurflugi. Hvert útsýnisflug kostar 4.000 kr. fyrir fullorðna og 2.000 kr. fyrir
börn.
14:30-15:30 Kappróður í höfninni. Land- og sjósveitir karla og kvenna.
14:00 -17:00 Kaffihlaðborð á Brim.
15:00
Gunni og Felix skemmta börnum á öllum aldri á sviðinu í
Hafnargötunni.
15:00
Hópakstur bifhjóla frá Báru/Pizza Islandia að N1 um
Hafnargötuna
15:15-16:15 Börnin fá far með bifhjólunum frá N1. Tekinn verður
stuttur hringur.
15:30
Raggi Bjarna og Þorgeir Ástvalds skemmta á útisviðinu á
Hafnargötunni.
16:00
Jón Víðis töframaður skemmtir.
16:00
Raggi Bjarna og Þorgeir Ástvalds skemmta í Víðihlíð.
16:30
Brúðubíllinn skemmtir yngri kynslóðinni á Hafnargötunni.
17:00
Listflug Björns Thoroddsens yfir Grindavíkurhöfn.
19:00-21:00 Harmonikufélagið Suðurnesjamenn leika fyrir dansi í
Víðihlíð.

KVÖLDDAGSKRÁ:
Dansleikir og tónleikar á skemmtistöðum bæjarins.
20:00-22:30
21:00-24:00
22:00-03:00
23:00-04:00
23:00-04:00
13:00-16:00

13:00-16:00
13:00-18:00
13:00-17:00
13:00-17:00
13:00-17:00
13:00-17:00



Stór björgunar- og slökkviliðssýning við Slökkvistöð
Grindavíkur á  vegum viðbragðsaðila á Suðurnesjum. Til
sýnis verða ýmis björgunartæki og slökkvibílar og brugðið
verður á leik.
Humarsúpa að hætti Þórarins Sigvaldasonar fyrir gesti og
gangandi. Allir geta fengið dýrindis súpu fyrir utan Brim í
Hafnargötu.
Pílumót á pizzustaðnum Mamma mía. Öllum velkomið að
taka þátt, skráning fer fram á staðnum.
Eldsmiður sýnir víkingahandverk og smíðar hálsmen á
Hafnargötu.
Smíðaverkstæði barnanna í Hafnargötu. Allir krakkar
velkomnir að spreyta sig við að smíða sverð og skildi.
Byssusýning í Framsóknarsalnum á Víkurbraut á vegum
Skotfélags Grindavíkur. Einstakt tækifæri til að skoða
byssur af öllum stærðum og gerðum.
Handverksmarkaður í Kvennó. Fjölbreytt úrval af hand-

Jár n g e r ð u r

13:00

14:00-18:00
14:00-17:00
14:00-16:00

verki til sýnis og sölu. Bolir með merki Sjóarans síkáta og
í litum hverfanna verða til sölu. Sigríður Klingenberg spámiðill spáir í spil.
Skemmtisigling  fyrir alla fjölskylduna. Farið um borð frá
Ísfélagi Grindavíkur við Miðgarð. Sýnd verður björgun úr
sjó með aðstoð þyrlu meðan á sjóferðinni stendur. Björgunarsveitin Þorbjörn skipuleggur viðburðinn.
Slysavarnardeildin Þórkatla verður með candy-flos og
annað góðgæti til sölu í húsnæði Vísis.
Fjórhjólaævintýri ehf. með ævintýraferðir og fjórhjólaferðir
á hafnarsvæðinu fyrir alla. Ókeypis aðgangur  þessa þrjá
tíma.
Sjópulsan Sjóferð á ferð um höfnina. Björgunarsveitin Þorbjörn og Sjómanna- og vélstjórafélag Grindavíkur bjóða
upp á Sjópulsuna. Fyrir alla, konur og karla. Tvenns konar
ferðir; Ferð ofurhugans 13 ára og eldri - Ferð með yngri
um höfnina.

Blues tónleikar í Salthúsinu. Johnny and the rest, Vinir
Dóra, Ragnheiður Gröndal og Strákarnir hans Sævars.
Diskótek í Þrumunni (Kvennó) fyrir 14-18 ára. DJ Sigvaldi
sér um fjörið.
Harmonikuball á Brim með harmonikufélaginu Suðurnesjamönnum. 18 ára aldurstakmark.
Salthúsið: Hljómsveitin Stjórnin leikur fyrir dansi. 18 ára
aldurstakmark.
Lukku Láki: Hljómsveitin Dalton leikur fyrir dansi. 18 ára
aldurstakmark.

23:00-04:00

Íþróttahúsið, ball á vegum körfuknattleiksdeildar
UMFG: Hljómsveitin Skítamórall sér um fjörið.
18 ára aldurstakmark.

Sunnudagur 7. júní - Sjómannadagurinn:
08:00-22:00

Söguratleikur Grindavíkur 2009. Auðveldur og skemmtilegur útivistarleikur sem stendur frá upphafi Sjóarans
síkáta fram að Jónsmessu. Leitað er að spjöldum á stöðum
sem merktir eru á ratleikskortið eða vísað á þá. Glæsilegir
vinningar. Sjá nánar á blaðsíðu 12-13.
07:00-23:30 Málverkasýning Þórnýjar Jóhannsdóttur í Aðalbraut. Einnig verða gluggalistaverk eftir leikskólabörnin á Króki.
10:00-18:00 Risastórt fiskabúr með bleikju frá Íslandsbleikju í Grindavík til sýnis við  Saltfisksetrið.
10:00-21:00 Myndlistarklúbbur Borghildar Önnu með málverkasýningu á  Brim.
11:00-18:00 Sýning Lindu Oddsdóttur í Saltfisksetrinu.
11:00–17:00 Njósnarabíll þýska ræðismannsins á Íslandi frá stríðsárunum til sýnis á netaverkstæði Þorbjarnar við Hafnargötu. Í bílnum var njósnabúnaður og talið að bíllinn hafi
gegnt viðamiklu hlutverki í samskiptum við þýska kafbáta
og herskip, en við strendur Íslands voru háðar margar af
skæðustu sjóorustum síðari heimsstyrjaldar.
11:00-14:30 Knattspyrnumót á æfingasvæði Grindavíkur í 6. flokki
drengja. Keppt er í A, B, C og D liðum og er von á 200
þátttakendum, fyrir utan foreldra og forráðamenn. Auk
Grindavíkur taka Keflavík, Njarðvík og Haukar þátt í
mótinu.
13:00-13:45 Sjómannamessa í Grindavíkurkirkju. Ræðumaður er  
Sæmundur Halldórsson. Ritningalestur. Fermingarbörn
bera kransinn niður að minnisvarðanum Von sem reistur
er til minningar um drukknaða sjómenn. Kór Grindavík-

Járngerður



13:00-14:00
14:00-15:00

14:00-18:00
15:00-16:30

15:00-17:00
16:00-18:00
16:00

17:00



urkirkju syngur undir stjórn Tómasar Guðna Eggertssonar
organista. Prestur er séra Elínborg Gísladóttir.
Vatnsslagur fyrir ofan slökkvistöðina. Allir krakkar mæta
með vatnsbyssur og vatnsblöðrur.
Hátíðahöld við Saltfisksetrið í tilefni Sjómannadagsins á
vegum Sjómanna- og vélstjórafélags Grindavíkur. Ávarp,
heiðursviðurkenningar sjómannafélaganna og verðlaunaafhending frá kappróðri.
Slysavarnardeildin Þórkatla verður með candy-flos og
annað góðgæti til sölu.
Koddaslagur, kararóður og flekahlaup við höfnina Sjómanna- og vélstjórafélags Grindavíkur. 15:00-16:00
Körfuboltamót á vegum körfuknattleiksdeildar UMFG
fyrir 10-16 ára, stelpur og strákar, við Festi. Þrír saman í
liði. Skráning fer fram kl. 13-14 í íþróttahúsinu.
Kaffisala Kvenfélags Grindavíkur í grunnskólanum.
Unglingadeildin Hafbjörg bíður upp á kassaklifur við
Björgunarsveitarhúsið.
Sirkusinn Shoeboxtour skemmtir í Saltfisksetrinu. Shoeboxtour samanstendur af Bandaríkjamanninum Jay Gilligan, Svíanum Erik Åberg og Finnanum Mirja Jauhiainen.
Þau sýna listræn sirkusatriði og blanda við það eigin tónlist
í bland við aðra og virkja unga sem aldna með sér. Hópurinn hefur farið í sýningarferðir um Bandaríkin, Japan og
Evrópu og er á heimsmælikvarða. Sýningin er ætluð öllum
aldri.
Fótboltamót hverfanna.
Knattspyrnumót á Grindavíkurvelli á milli hverfanna fjögurra í Grindavík.  Keppt er á hálfum velli, 10 í liði. Valið er í
lið samkvæmt eftirfarandi reglum:
Enginn meistaraflokksleikmaður má vera með.  Liðsstjóri
í hverju hverfi velur 16 leikmenn. 2 skulu vera 15-20 ára,
fjórir skulu vera 21-30 ára, fjórir 31-40, þrír 41-50 ára og þrír
51+. Að lágmarki skal vera ein kona úr hverjum aldurshóp.
Skylda er að spila á strigaskóm (takkaskór bannaðir) og
markvörður verður að vera í stígvélum. Leiknar verða 2x15
mínútur.  
Appelsínugula hverfið  - liðsstjóri Haukur Einarsson, skipstjóri.
Bláa hverfið  – liðsstjóri Heimir Örn Hafsteinsson, skipstjóri.

Jár n g e r ð u r

18:00

Græna hverfið – liðsstjóri Viktor Jónsson, skipstjóri.
Rauða hverfið – liðsstjóri Óli Björn Björgvinsson, skipstjóri.
Leiknir verða undanúrslitaleikir (dregið á staðnum) og svo
úrslitaleikur á aðalleikvanginum (ef veður leyfir). Liðin
þurfa að mæta í búningum í sínum litum.
Dómarar verða Eyjólfur Magnússon og Gunnlaugur
Hreinsson.
Saltfisksetrið: Fróðlegir fyrirlestrar á vegum Sjómanna- og
vélstjórafélags Grindavíkur.

Dagskrá verslunar og þjónustu
Fimmtudagur 4. júní:
Aðalbraut:
10:00-12:00

Kl 16:30

20:00

21:00-23:00

Heiðanna ró  - Tríó Björns Thoroddsen og Andrea
Gylfadóttir í Saltfisksetrinu. Hér leika landsþekktir tónlistarmenn þekkt sönglög og ljóð í bland við vinsæl dægurlög
sem endurspegla hinn íslenska sveitalífsanda seinustu
aldar, - lög sem fylgt hafa íslensku þjóðinni í áratugi og
hafa fyrir löngu fest sig í sessi  hér á landi, hvort sem þau
eru íslensk eða ekki.
Björn Thoroddsen
gítar,
Andrea Gylfadóttir
söngur
Jón Rafnsson
bassi
Jóhann Hjörleifsson trommur
Tónleikar í Salthúsinu með TNT sem hljómsveitin tileinkar
hinni einu og sönnu AC DC.
Öll dagskrá utan dyra á Sjóaranum síkáta er háð veðri.
Birt með fyrirvara um breytingar.

Prjónakaffi. Kynning á því nýjasta frá hannyrðaverslunni
Aþenu. 15 % afsláttur af vörum sem eru keyptar eða pantaðar á kynningunni.  
Kynning á Senseo kaffi og aukahlutum. Danskt smurbrauð
í bakaríinu.  Kaffi og vínarbrauð á 199 kr.  Tertu Sjóarans
síkáta þarf að panta með dags fyrirvara.  Hádegismatur:  
Purusteik með öllu tilheyrandi. Öllum hamborgaratilboðum fylgir Milljónamiði Happaþrennunnar meðan birgðir
endast (100 stk). 5 kr afsláttur af bensíni og olíu í boði N1.
Uppblásinn fótboltavöllur í boði Coca Cola, hoppukastali
fyrir yngstu börnin í boði Góu, gos í boði Vífilfells, kynning á nýju mixi Ölgerðarinnar, Bounty í boði SS, paprikuskrúfur í boði Stjörnupopps, sælgæti gefins frá Nóa og
Síríus og kleinur í boði Myllunnar.

Aðalbraut:

Danskt smurbrauð. Tertu Sjóarans síkáta þarf að panta
með dags fyrirvara.
Sjávarréttasúpa í brauði, pantanir í síma 426 7222.  Lifandi
tónlist. N1: 5 kr afsláttur af bensíni og olíu.

Veitingahúsið Brim:
Tilboð alla helgina: Svið með mús og rófustöppu, grilluð
grísarif með frönskum, humarsúpa, Sjóaraborgari með
frönskum, steiktur saltfiskur með grænmeti og salsa.
Bókabúðin:

Langur föstudagur, opið frá kl. 10:00-21:00. 10 – 15 % afsláttur. Líf og fjör í verslunarmiðstöðinni.

Verslunin Aþena:
10:00-12:00 Kynningu á vegum Aþenu á vörum frá Kauni í prjónakaffi
í Aðalbraut.
Opið frá kl. 14:00 til 20:00. 15% afsláttur af sokkum,
sokkabuxum, nærfatnaði, sængurfatnaði og krosssaumsmyndum.

Föstudagur 5. júní:
Hérastubbur bakari:
Rjómabollur sjóarans verða á tilboði alla helgina. Smjörhorn með skinku og osti og Grindjána cookies verða á
sérstöku tilboði. Opið frá 07-18.
Járngerður



Snyrtistofan Fagra:
Opið hús frá kl. 13-17. Ráðgjafi verður með kynningu
á Sothys snyrtivörum og Golden Rose förðunarvörum.
Kaupauki og ókeypis prufur. Kaffi á könnunni.
Mamma mía:

Opið frá kl. 11:00 – 23:00.

Northern Light inn:
Boðið er upp á grill alla helgina ásamt hlaðborði með salati
og svo eftirréttahlaðborð. Boðið er upp á ókeypis akstur
fyrir matargesti, til og frá Grindavík.
Fjórhjólaævintýri:
13:00-16:00 Fjórhjólabraut á hafnarsvæðinu.
16:30-18:00 Feðgaferð/fjölskylduferð. 1 klst fjórhjólaferð, grill og gos
í boði á eftir. Verð  5000 kr.  á mann. Pantanir í síma 857
3001. www.atv4x4.is.
Bókabúðin:

Opið laugardag frá kl. 13:00-16:00. 10 – 15 % afsláttur. Líf
og fjör í verslunarmiðstöðinni.

Palóma, föt og skartgripir:
Opið laugardag frá kl. 13:00-16:00. 10 – 15 % afsláttur. Líf
og fjör í verslunarmiðstöðinni.
Salthúsið:

Palóma, föt og skartgripir:
Langur föstudagur, opið frá kl. 10:00-21:00. 10 – 15 % afsláttur. Líf og fjör í verslunarmiðstöðinni.
Lyfja:

Langur föstudagur, opið frá kl. 10:00-21:00. 10 – 15 % afsláttur. Líf og fjör í verslunarmiðstöðinni.

Báran / Pizza Islandia:
Pizzuveisla alla helgina. Opið allan sólarhringinn.
Verslunin Aþena:
Opið frá kl. 14:00-20:00. 15% afsláttur af sokkum,
sokkabuxum, nærfatnaði, sængurfatnaði og krosssaumsmyndum.
Söluturninn, Víkurbraut 62:
Nætursala: Opið allan sólarhringinn um helgina, frá
föstudagsmorgni til sunnudagskvölds.

Fjórhjólaævintýri:
16:30-18:00 Konuferð 1 klst, fjórhjólaferð.  Verð 5000 kr. á mann. Pantanir í síma 857 3001. www.atv4x4.is.
17:30-19:00 Karlaferð 1klst, fjórhjólaferð. Verð 5000 kr. á mann. Pantanir
í síma 857 3001.  www.atv4x4.is.

Já r n g e r ð u r

Kaffihlaðborð frá kl. 14 – 17.

Söluturninn, Víkurbraut 62:
Nætursala: Opið allan sólarhringinn um helgina, frá
föstudagsmorgni til sunnudagskvölds.

Northern Light inn:
Boðið er upp á grill alla helgina ásamt hlaðborði með salati
og svo eftirréttahlaðborð. Boðið er upp á ókeypis akstur
fyrir matargesti, til og frá Grindavík.

Báran / Pizza Islandia:
Pizzuveisla alla helgina. Nætursala alla helgina:
Opið fimmtudag til kl. 02:00. Opið föstudag til kl. 06:00
opið laugardag til kl. 06:00.

Mamma mía:
Opið frá kl. 17:00 – 01:00

Verslunin Aþena:
Opið frá kl. 12:00-16:00. 15% afsláttur af sokkum,
sokkabuxum, nærfatnaði, sængurfatnaði og krosssaumsmyndum.

Laugardagur 6. júní
Aðalbraut:

Tertu Sjóarans síkáta þarf að panta með dags fyrirvara.
Nætursala. 5 kr. afsláttur af bensíni.
Nætursala: Opið allan sólarhringinn, frá laugardagsmorgni
og til sunnudagskvölds.

Veitingahúsið Brim:
Tilboð alla helgina: Svið með mús og rófustöppu, grilluð
grísarif með frönskum, humarsúpa, Sjóaraborgari með
frönskum, steiktur saltfiskur með grænmeti og salsa.
Kaffihlaðborð frá kl. 14-17.
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Brim:

Risa útigrill frá kl. 16-21 þar sem heilu skrokkarnir verða
grillaðir.  Grillið opið alla helgina.

Örninn – reiðhjól:
13:00 – 17:00  Reiðhjólaverslunin Örninn kynnir í anddyri íþróttahússins
allt það nýjasta í reiðhjólum og ráðleggur um notkun reiðhjólahjálma. Sýningin er í anddyri íþróttahússins.  Tilboð
á reiðhjólum.

Sunnudagur 7. júní:
Hérastubbur bakari:
Rjómabollur sjóarans verða á tilboði alla helgina. Smjörhorn með skinku og osti og Grindjána cookies verða á
sérstöku tilboði. Opið frá kl. 08-16.
Aðalbraut:

Tertu Sjóarans síkáta þarf að panta fyrir kl. 16:00 á
föstudeginum.  5 kr. afsláttur af bensíni.

Fjórhjólaævintýri:
Tilboð á fjórhjólaferðum allan daginn. Pantanir í síma 857
3001. www.atv4x4.is.
Veitingahúsið Brim:
Tilboð alla helgina: Svið með mús og rófustöppu, grilluð
grísarif með frönskum, humarsúpa, Sjóaraborgari með
frönskum, steiktur saltfiskur með grænmeti og salsa.
Báran / Pizza Islandia:
Pizzuveisla alla helgina. Opið allan sólarhringinn.
Salthúsið:

Mamma mía:

Risa útigrill frá kl. 16-21 þar sem heilu skrokkarnir verða
grillaðir.  Grillið opið alla helgina.
Opið frá kl. 11:00 – 23:00.

Söluturninn, Víkurbraut 62:
Nætursala: Opið allan sólarhringinn um helgina, frá
föstudagsmorgni til sunnudagskvölds.

Northern Light inn:
Boðið er upp á grill alla helgina ásamt hlaðborði með salati
og svo eftirréttahlaðborð. Boðið er upp á ókeypis akstur
fyrir matargesti, til og frá Grindavík.

Hérastubbur bakari:
Rjómabollur sjóarans verða á tilboði alla helgina. Smjörhorn með skinku og osti og Grindjána cookies verða á
sérstöku tilboði. Opið frá kl. 08-16.

Verslunin Aþena:
Opið frá kl. 12:00-16:00. 15% afsláttur af sokkum,
sokkabuxum, nærfatnaði, sængurfatnaði og krosssaumsmyndum.
Járngerður
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Leiðir og lendingar
- ratleikur Grindavíkur 2009
Ratleikurinn er auðveldur og skemmtilegur útivistarleikur, sem stendur frá upphafi
Sjóarans síkáta fram að Jónsmessu. Leitað er
að spjöldum á stöðum sem merktir eru á ratleikskortið eða vísað á þá.
Í tilefni af því að 70 ár eru frá því að Hópið
var grafið út til hafnargerðar er vert að minnast
á lendingar, leiðarmerki og hafnargerð. Allt
áþreifanlegir minnisvarðar þess sem var og
nýst hefur sjófarendum. Ratleikurinn vísar

✁

á nokkra slíka staði. Fróðleikurinn byggir á
bókinni Leiðir og lendingar í fiskverum Íslands I frá árinu 1890 eftir Odd. V. Gíslason,
örnefnalýsingum og munnmælum fólks í
Grindavík. Höfundur ratleiks Sigrún Jónsd.
Franklín
Bókstafi og tölustafi á hverjum stað þarf að
færa inn á lausnarblaðið og skila því í Saltfisksetrið ekki síðar en 19. júní. Dregið verður úr
réttum lausnum og það tilkynnt í Jónsmessugöngunni á Þorbirni 20. júní.

Veglegir vinningar í boði
3. vinningur: Heimagisting í gistiheimilinu
Borg fyrir tvo.
2. vinningur: Fjórhjólaævintýri býður í
klukkustunda ævintýraferð fyrir tvo.
1. vinningur: Fjölskylduárskort í Bláa lónið.
Vinsamlegast látið vita ef spjöld finnast ekki
eða hafa verið færð úr stað í Saltfisksetrið
sími 420 1190.

✁

Söguratleikur
Bókstafur
1.  

Við sundvörðu ofan Þórkötlustaðanesbryggju

3.

Í fjörunni við fjárhúsin í Járngerðastaðahverfi

4.

Við stóra gula sundvörðu innan við Hópið

5.

Fyrir neðan Staðarkirkjugarð

6.

Við sundvörðu fyrir ofan veginn hjá Íslandsbleikju

7.

Í fjörunni fyrir neðan Flaggstangarhúsið

8.

Við Eyjabryggju

9.

Við Kvíabryggju fyrir neðan Saltfisksetrið

1.

Þórkötlustaðasund var fyrrum þrautarlending fyrir báta ef Járngerðastaða- og Staðarsund voru ófær.

2.

Siglt var inn Þórkötlustaðasundið með mið á tvær vörður upp af
Þórkötlustaðabænum þangað til bar í aðrar tvær vörður á  Þórkötlustaðanesi.  Þá var siglt í vörina.

Tölustafur

Í fjörunni við fyrrum hraðfrystihús Þórkötlustaða

2.

Fróðleiksmolar – Númerin eiga við viðkomandi ratleiksmerki á kortinu

3.

Í Járngerðarstaðasundi voru lendingar fyrir árabáta við Fornuvör og
fleiri varir eins og; Suðurvör, Norðurvör og Staðarvör. Götunöfn í
Grindavík bera þessi heiti.     

4.

Siglt var inn Járngerðastaðasundið með mið á tvær vörður upp af
Hópsbænum  þangað til bar í vörðu vestur úr Þorbirni og Svartaklett (var framan í kampinum).

5.

Staðarsund ein af þremur leiðum fyrir báta til lendingar í Grindavík.  
Margir skipsskaðar hafa orðið við Staðarsund.

6.

Siglt var inn Staðarsund með mið á tvær vörður á undirlendinu
þangað til Sundvörðuna í Sundvörðuhrauni bar í eystri öxl á Þórðarfelli, þannig að hálf varðan var inn undir fellinu. Þá var stefnan
tekin á vörður á Hvirflum.

7.

Gamla bryggjan var byggð eftir að vélbátar komu til Grindavíkur
um 1930.

8.

Eyjabryggjan var byggð í Hópinu í kjölfar Vestmannaeyjagossins
árið 1973.

9.

Kvíabryggja. Grafið var í Hópið 1939 og breytti það allri hafnargerð
til hins betra. Í dag er höfnin ein af aðalhöfnum landsins.

2 fyrir 1 í Bláa lónið
H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A

Lykill 1551

í tilefni Sjóarans Síkáta

2 fyrir 1

Með því að raða saman bókstöfunum sem eru á hverri hinna 9 stöðva á réttan hátt kemur út nafn á útgerðarstað

Gildir gegn framvísun
afrifunnar dagana
4.– 7. júní 2009

Nafn
Sími

www.bluelagoon.is

✃
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Við styðjum Sjóarann síkáta:
c:40, m:0, y:0, k:0
c:77, m:0, y:0, k:0
c:42, m:0, y:70, k:0

Grindin ehf.
Verktakar - Trésmiðja

Sjómenn, til hamingju með daginn!

Vísir hf. er útgerðar-, framleiðslu- og sölufyrirtæki. Starfstöðvar þess
eru á fjórum stöðum á landinu; í Grindavík, á Þingeyri, á Húsavík og á
Djúpavogi. Höfuðstöðvar Vísis eru í Grindavík.

CDGÁJGÌA
Sparisjóðurinn er alhliða fjármálafyrirtæki
sem hefur starfað í 100 ár. Sparisjóðurinn rekur sextán afgreiðslur,
þar á meðal í Grindavík. Starfsemi Sparisjóðsins er mjög fjölbreytt
og hann býður upp á úrval vöru og þjónustu sem hentar
breiðum hópi viðskiptavina hans.

Eitt öflugsta sjávarútvegsfyrirtæki landsins, staðsett í Grindavík.
Til hamingju sjómenn með daginn!

Landsbankinn – Við erum öflugt útibú í Grindavík.
Upphaflegt hlutverk Landsbankans var að auka peningaviðskipti
landsmanna og efla atvinnuvegina. Í meira en 120 ár hefur bankinn
staðið vörð um þetta markmið.

CenturyALUMINUM

Norðurál reisir nýtt 360.000 tonna álver í Helguvík sem verður í
fremstu röð í heiminum. Á rekstrartíma er gert ráð fyrir að um 600 ný
störf verði til í álverinu og 800-1000 bein afleidd störf í samfélaginu.
Áætlað er að ríflega 4.000 ársverk þurfi við byggingu álversins.

Sjómenn og fjölskyldur ykkar. Til hamingju með Sjómannadaginn!

Verkfræðistofa EFLA er alhliða verkfræði- og ráðgjafarfyrirtæki,
öflugt þekkingarfyrirtæki, sem veitir vandaða þjónustu í tugum
þjónustuflokka. Það býr yfir víðtækri og traustri fagþekkingu
og hefur á að skipa um 270 starfsmönnum, þar af um
50 starfsmönnum í erlendum dótturfyrirtækjum.

Þróttur

c:70, m:0, y:100, k:0

Við óskum sjómönnum og fjölskyldum þeirra til hamingju
með Sjóarann síkáta og Sjómannadaginn!

Pantone 2905
Pantone 306
Pantone 367
Pantone 368

Sjómenn, til hamingju með daginn!

Við erum til þjónustu reiðubúinir. Sjómenn, til hamingju með daginn !

VÍS býður upp á alhliða öryggis- og vátryggingaþjónustu um allt land
fyrir einstaklinga, fjölskyldur, fyrirtæki og stofnanir. Hafðu samband,
við erum líka í Grindavík!

Fiskmarkaður Suðurnesja – Við óskum sjómönnum og fjölskyldum
þeirra ti hamingju með Sjóarann síkáta og Sjómannadaginn.

Fyrirtækið er leiðandi í innflutningi og sölu á fiski- og götusalti,
alhliða umbúðum fyrir sjávarútveg, ásamt tunnum og íbætiefnum
fyrir rækju, síld o.fl. Saltkaup hefur átt ánægjuleg viðskipti
við fjölmörg fyrirtæki í Grindavík.

Sjóvá veitir alhliða vátryggingaþjónustu til fyrirtækja og einstaklinga.
Við erum í Grindavík. Sjómenn, til hamingju með daginn!

Einhamarehf.
Sjómenn, til hamingju með daginn!

Gjögur hf.
Sjómenn, til hamingju með daginn!
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Sjómenn, til hamingju með daginn!

Við óskum sjómönnum og fjölskyldum þeirra til hamingju
með Sjóarann síkáta og Sjómannadaginn!

Við erum fluttir til Grindavíkur. Við óskum sjómönnum og fjölskyldum
þeirra til hamingju með Sjóarann síkáta og Sjómannadaginn.

Járngerður
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- Sjóarinn síkáti 2009 - Dagskrá

Gleði og gaman
í Grindavík

Njótum góðra stunda...

Grindavík... fjölskyldubær

grindavik.is

