Sú skemmtilega en jafnframt einstaka staða er komin upp að þjálfarar og aðstoðarþjálfarar karlaliða Grindavíkur í
kna7spyrnu og körfukna7leik eru heimamenn sem jafnframt hafa verið í fremstu röð sem leikmenn. Lengst til vinstri er
Ólafur Örn Bjarnason, þjálfari og leikmaður kna7spyrnuliðs Grindavíkur, margreyndur landsliðsmaður og atvinnumaður. Næstur er Helgi Bogason aðstoðarþjálfari kna7spyrnuliðs Grindavíkur sem lengi hefur verið viðloðandi þjálfun.
Guðmundur Bragason aðstoðarþjálfari körfukna7leiksliðs Grindavíkur er margreyndur landsliðsmaður og atvinnumaður
og sömu sögu má segja um Helga Jónas Guðfinnsson, þjálfara körfukna7leiksliðs Grindavíkur.
Myndin var tekin á bryggjukantinum en öflugur sjávarútvegur og öflugt íþró7alíf haldast í hendur.

Þeir fiska sem róa

- fréttir af bæjarmálefnum
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Bærinn á Fésbók

Grindavíkurbær er kominn á samskiptavefinn Facebook sem er sá stærsti í heimi.
Hugmyndin er að koma ýmsum upplýsingum á framfæri um uppákomur í bænum á
Facebook og þannig styðja við heimasíðu
bæjarins, www.grindavik.is. Grindvíkingar
eru hvattir til þess að nýta sér þessa nýju
þjónustu og gerast vinir Grindavíkurbæjar á
Facebook. Um tilraunaverkefni er að ræða.
Vinsamlegast umgangist síðuna af virðingu
þannig að hún þjóni tilgangi sínum. Þeim
sem standa fyrir uppákomum í bænum er
velkomið að skrá atburðina inn á síðuna.
Öllu óæskilegu efni verður hent út. Fyrstu
vikuna söfnuðust um eitt þúsund vinir!

Breyting á opnunartíma í sundlaug

Athygli er vakin á breyttum opnunartíma
Sundlaugar Grindavíkurbæjar sem tók gildi
fyrir skömmu. Búið er að stytta opnunartíma á kvöldin um klukkustund.
Opnunartími er sem hér segir:
Mánudaga til föstudaga opið 07:00 til 20:00
Laugardaga og sunnudaga opið 10:00 til 15:00

Tekið á tóbaksnotkun
á íþró;asvæði
Á fundi æskulýðs- og íþróttanefndar var
tekið fyrir bréf frístunda- og menningarfulltrúa, til forstöðumanns íþróttamannvirkja
þar sem farið er fram á að tekið verði á
tóbaksnotkun starfsmanna íþróttamannvirkja sem og almennri tóbaksnotkun á
íþróttasvæði Grindavíkur.
Nefndin tekur heils hugar undir erindi
bréfsins og felur forstöðumanni íþróttamannvirkja að framfylgja starfsmannastefnu
Grindavíkur sem og lögum um
tóbaksvarnir.
Með tóbaksnotkun er bæði átt við tóbaksreykingar og aðra tóbaksneyslu (munn- og
neftóbak).

Sigurður Óli Hilmarsson og Jakob Sigurðsson frá
Fjórhjólaævintýri og Guðbjörg Eyjólfsdó7ir og
Bogi Adolfsson frá Slysavarnadeildinni Þorbirni.

Hópsnesið spennandi áfangastaður fyrir ferðamenn
- Slysavarnadeildin Þorbjörn fagnar 80 ára afmæli

Í byrjun nóvember hélt Slysavarnadeildin Þorbjörn upp á 80 ára afmæli sitt.
Afmælið hófst með sögugöngu og vígslu
á nýju söguskilti sem meðlimir deildarinnar hafa unnið að undanfarið. Í göngunni voru svo endurvígð eldri söguskilti
en þau hafa verið lagfærð og færð í nýjan
búning í samvinnu við Fjórhjólaævintýri
ehf. Um 70 til 80 manns tóku þátt í göngunni sem var undir leiðsögn Gunnars
Tómassonar fyrrum forseta Slysavarnafélags Íslands.

Að göngunni lokinni var opið hús í björgunarsveitarhúsinu fram eftir degi þar sem
Kvennadeildin Þórkatla bauð upp á veglegt
afmælishlaðborð. Þá bárust Slysavarnadeildinni Þorbirni margar gjafir og má þar
helst nefna Vísi, félag skipstjórnarmanna á
Suðurnesjum, sem færði deildinni 1 milljón
króna, Lionsklúbbur Grindavíkur sem færði
deildinni talstöðvar og AIS tæki í tvo
slöngubáta að verðmæti 500 þúsund krónur
og Kvennadeildin Þórkatla sem færði
deildinni þrjá flotgalla og
hjálma ásamt sex strobe ljósum
að verðmæti 700 þúsund
krónur.
Slysavarnadeildin Þorbjörn vill
koma á framfæri miklu
þakklæti fyrir allar gjafirnar
sem deildinni bárust á þessum
merku tímamótum.

Gunnar
Tómasson var
leiðsögumaður um
Hópsnesið.

Aðventan er tími friðar og samveru
6ölskyldu og vina
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unnudaginn 28. nóvember er fyrsti
sunnudagur í aðventu. Aðventan er að
vissu leyti tími andstæðna þar sem ríkir
mikið skammdegi, en líka tími ljóss og
eftirvæntingar, ekki síst hjá yngri
kynslóðinni. Aðventan er líka tími samvista
fjölskyldu og vina, og mikilvægt að við
gefum þeim samskiptum gaum.
Í rekstri sveitarfélaga ber aðventan með sér
gerð fjárhagsáætlana og undirbúning
verkefna næsta árs. Í fyrsta tölublaði
Járngerðar á þessu ári sagði forveri minn,
Ólafur Örn Ólafsson, að stærsta verkefni
nýrrar bæjarstjórnar væri að ná tökum á fjármálum bæjarins. Það eru orð að sönnu, en
útgjöld A hluta bæjarins hafa vaxið mun
hraðar en tekjur undanfarin ár og leitt til
óviðunandi halla á rekstri. Vextir og verðbætur hitaveitusjóðsins hefur verið nýtt til að
brúa það bil, en nú er svo komið að það
dugar ekki til.
Undanfarnar vikur hefur bæjarstjórnin
gengið samhent til þeirra verkefna í samtarfi
við starfsmenn bæjarins. Samstaðan er mikilvæg því verkefnið er ærið og ljóst að allir
verða að leggjast á eitt til að bæjarsjóður Grindavíkur verði aftur
einn sá öflugasti á landinu.
Verkefnið er í sjálfu sér einfalt.
Að hækka tekjur og lækka útgjöld.
Í framkvæmd er það talsvert
flóknara og ljóst að ekki verða
allar aðgerðir vinsælar. Þá er mikilvægt að muna að jafnvægi
verður að vera milli þeirra skatttekna sem bæjarsjóður innheimtir
og útgjalda til þeirra fjölmörgu
samfélagsverkefna sem Grindavíkurbær
sinnir. Þegar tekjur eru takmarkaðar er

Sunnudagaskólinn í Grindavíkurkirkju er alla sunnudaga kl. 11. Séra Elínborg
Gísladó7ir og Salbjörg Júlía Þorsteinsdó7ir leiða stundina.

nauðsynlegt að forgangsraða.
Grunnstoðir samfélagsins í Grindavík
eru sterkar, enda eru Grindvíkingar þekktir fyrir kraft sinn
og baráttuþrek sem endurspeglast ekki síst í öflugu atvinnulífi
og íþróttum. Það er því engin
ástæða til að ætla annað en að
snúa megi tapi í afgang á fáum
árum.
Bæjarstjórn hefur í ljósi þess
sett sér metnaðarfull og skýr
markmið sem gera ráð fyrir
hallalausum rekstri á árinu 2011,
þó með því að vaxtatekjur hitaveitusjóðsins
verði nýttar til rekstrar. Lokamarkmiðið er

að frá og með árinu 2013 muni rekstur
bæjarins standa undir sér og hitaveitusjóðurinn safni vöxtum og nýtist Grindvíkingum til langrar framtíðar.
Það má því í raun segja að það sé svolítill
aðventubragur á fjárhagsáætlunarvinnunni í
ár. Fram undan er tímabundið skammdegi,
en jafnframt ljóst að það birtir síðan til og
við getum öll horft til framtíðar í Grindavík
full eftirvæntingar.
Með samstarfi og samstöðu eru okkur allir
vegir færir.

Róbert Ragnarsson
bæjarstjóri

EINU SINNI VAR...

Þessi mynd er af fyrsta saumaklúbbnum í Grindavík, svo vitað sé. Ekki er
vitað hvenær myndin var tekin.
Aftari röð frá vinstri:
Auður (í Garðhúsum) og Ingveldur (í
Hvoli) Einarsdætur frá Garðhúsum,
Ella á Jaðri (Elín Jónsd.) og Ellen
Einarsson í Krosshúsum.
Fremri röð frá vinstri:
Sigrún Guðmundsdó;ir kennari og
Fjóla Jóelsdó;ir, sem síðar varð símstöðvarstjóri.

Þe;a er ein af :ölmörgum gömlum
myndum á Ljósmyndavef Grindavíkurbæjar sem er í umsjá Bókasafns
Grindavíkur. Þar er hægt að skoða
margar frábærar myndir.
Slóðin er:
myndir.grindavik.is

Ekki hægt að finna betra
og skemmtilegra starf
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- Kennararnir Bjarnfríður J. Jónsdó0ir og Stefanía Ólafsdó0ir
eru með lengstan starfsaldur hjá Grindavíkurbæ.

Kennararnir Stefanía Ólafsdóttir, sem nú er
aðstoðarskólastjóri, og Bjarnfríður J. Jónsdóttir, sem nú starfar sem sérkennsluráðgjafi, eiga það sameiginlegt að hafa
lengstan starfsaldur hjá Grindavíkurbæ ef
tekið er með í reikninginn að grunnskólinn
hafi ávallt heyrt undir bæjarfélagið.
Bjarnfríður hefur unnið við skólann síðan
haustið 1973 en Stefanía síðan haustið 1975.
Þær hafa upplifað ýmsar breytingar í
skólastarfinu í gegnum tíðina.
Þegar Bjarnfríður hóf störf við Grunnskóla
Grindavíkur var hann tvísetinn. Sumir voru í
skólanum fyrir hádegi og aðrir eftir hádegi. Þá
var líka kennt á laugardögum en á móti kom að
í hverjum mánuði var einn frídagur svokallað
mánaðarfrí. Fimm daga kennsluvika var síðan
tekin upp í kringum 1975 þegar Stefanía hóf
störf við skólann.
Bjarnfríður: „Ég hafði kennt í fjögur ár í Keflavík
þar sem ég hlaut mína eldskírn í kennslu. Starfsfólk við skólann haustið 1973 var nánast
eingöngu kennaranir. Þeim tilviðbótar var bara
húsvörðurinn hann Valdi gamli sem svo var
kallaður, hann bæði gætti húss og barna auk þess
sem hann hellti uppá könnuna fyrir kennarana.
Það var ekki bruðlað á þeim bæ. Ef einhver lögg
var eftir í könnunni að kvöldi dags, var það hitað
upp í hraðsuðukatli daginn eftir.“
Stefanía: „Þegar ég byrjaði kenndu karlar unglingunum en konur aðallega yngri krökkunum en ég
kom inn í karlahópinn og kenndi ensku í landsprófi og í 8.bekk þennan fyrsta vetur.“

Einsetinn grunnskóli bylting

Þær stöllur eru sammála um að mesta breytingin á skólastarfinu öll þessi ár sé hversu skóladagurinn hefur lengst. Bjarnfríður bendir á að
tími til samstarfs og samvinnu á milli kennara er
orðin miklu meiri og svo samvinna við heimilin.
Þegar þær hófu kennslu var kennsluskylda kennara í fullu starfi 36 tímar á viku.
Kennarar kenndu a.m.k. tveimur bekkjum yfir
daginn og mættu svo til vinnu næsta dag og
héldu áfram. Enginn tími var ætlaður til
undirbúnings. Kennslubækurnar sjálfar leiddu
kennsluna áfram. Með lengri skóladegi hefur
námsgreinum fjölgað og síðast en ekki síst hefur
uppeldishlutverk skólanna aukist.
Stefanía segir að mesta breytingin hafi átt sér
stað á skólaárinu 2000 - 2001 þegar hann varð
einsetinn. Þá var tekin í notkun síðasta viðbyggingin við skólann, álman þar sem unglingastigið,
list- og verkgreinastofurnar, mötuneytið, samkomusalurinn og stjórnunin eru . Eftir það áttu
allir bekkir sínar stofur og gátu haft sitt dót og
sín gögn fyrir sig. Það sama ár var Skólasel starfrækt í fyrsta sinn. Þá var farið að selja mat í
skólanum í hádeginu. Fyrir þennan tíma fóru allir
heim í hádegismat. Þetta sama ár var skólaárið
lengt um 10 daga.

„Þegar ég byrjaði voru kennarar bara í
skólanum þann tíma sem þeir kenndu og gátu
síðan farið heim og jafnvel farið í aðra vinnu. En
þá áttu þeir eftir allan undirbúning og yfirferð
verkefna og var maður gjarnan með bunkana á
eldhúsborðinu að fara yfir fram á nótt, sérstaklega á prófatíma eins og rétt fyrir jól. Þetta er nú
allt breytt, nú hafa kennarar viðveru í skólanum
miklu lengur og vinna alla sína vinnu þar auk
þess sem þeir eiga að taka þátt í faglegu starfi
undir stjórn skólastjóra. Mikil áhersla er lögð á
samvinnu og gerir það vinnuna skemmtilegri og
samheldni hópsins meiri,“ segir Stefanía.
En hvað er eftirminnislegast úr skólastarfinu?
Það er að sjálfsögðu ansi persónubundið.
Bjarnfríður: „Ég á erfitt með að taka einn þátt úr
sem er eftirminnilegri en aðrir. Þó má segja að
vinna með nemendum í sérdeild, þar sem
hefðbundnar kennsluaðferðir gögnuðust ekki,
standi svolítið upp úr. T.d. að leggja alveg til
hliðar hefðbundna lestrarkennslu og hlusta
virkilega á áhugamál og þarfir nemendanna og
vinna út frá því. Má þar nefna vinnu sem ég vann
með nemanda þar sem við kortlögðum allar
styrjaldir síðustu aldar og settum upp myndrænt
ásamt fleiru áhugaverðu. Að sjá hvaða áhrif
þessar breytingar höfðu á námsgleðina og námsáhugann var mér lærdómsríkt.“
Stefanía: „Það er nú af svo mörgu skemmtilegu
að taka. Aðrir starfsmenn en kennarar voru
engir nema Valdimar Einarsson, Valdi í Felli, sem
var húsvörður og keyrði skólabílinn. Hann var
líka hálfgerður gangavörður og læsti samviskusamlega útidyrum í frímínútum og allir nemendur áttu að vera úti. Þennan vetur var nýr
íþróttakennari við skólann ung stúlka, lítil og
grönn, Margrét Gunnarsdóttir. Hún var að
koma úr íþróttakennslu og ætlaði inn í skólann
en Valdi henti henni miskunnarlaust út og sagði

að enginn krakki kæmi inn fyrr en hringt hefði
verið. Hún ætlaði aldrei að koma honum í skilning um að hún væri kennari.“

Fengist við ýmis störf

Bjarnfríður var umsjónarkennari á yngsta stigi
fyrstu árin. Árið 1981 var síðan stofnað
svokallað lesver, þar sem sérkennsla fór fram.
Bjarnfríður sinnti nánast eingöngu sérkennslu
upp frá því. Þetta var fyrst og fremst
lestrarkennsla. Smiðjan var síðan tímamótaverkefni sem hún tók þátt í að þróa með styrk
frá Verkefna-og námsstyrkjasjóði Kennarsambands Íslands. Þarna var unnið starf með nemendum sem fannst skólinn of bóklegur og
fjarlægur daglegu lífi. En 1998 fór hún í 30%
starf sem sérkennsluráðgjafi og var þar með
orðin starfssmaður skólaskrifstofu að hluta.
Meðfram því stýrði hún og kenndi í sérdeild fyrir
fatlaða. Ráðgjafastarfið jókst síðan og í mars
2007 var það orðið að fullu starfi, fyrst með
aðsetur í skólanum en fluttist síðan á bæjarskrifstofurnar. Skólaárið 2001 sinnti hún bekkjarkennslu með ráðgjöfinni og fann þá á eigin
skinni hversu starf umsjónarkennarans var orðið
viðamikið. Var það dýrmæt reynsla.
Stefanía kenndi unglingunum íslensku og var
umsjónarkennari á unglingastigi til ársins 1987.
Þá varð hún yfirkennari, sem nú heitir aðstoðarskólastjóri, en hélt áram að kenna með.
Eftir því sem nemendum fjölgaði í skólanum þá
fækkaði þeim stundum sem Stefanía mátti kenna
og síðustu 8 árin hefur hún ekkert kennt. Í
nokkur ár hefur hún jafnframt verið deildarstjóri
á miðstigi (5.-7.bekkur) og nú síðastliðið haust
bættist 4.bekkur við hennar umsjón. Núna snýst
vinna Stefaníu um stjórnunarstörf, ýmislegt er
varðar nemendur og samskipti við foreldra,

Starfslið við Grunnskóla Grindavíkur 1992: Aftari röð: Kristbjörn Árnason, Svava Hjaltalín, Hanna Petra Guðmundsdóttir, Kristín Mogensen, Gunnlaugur Dan Ólafsson,
Eiríkur Benediktsson, Jón Gröndal, Ingibjörg Sveinsdóttir, Kristín Eyþórsdóttir, Bjarnfríður Jónsdóttir, Þórunn Gísladóttir, Kristín Pálsdóttir, María Eir Magnúsdóttir,
Matthías Guðmundssson. Neðri röð: Guðrún Einarsdóttir, Ólöf Bolladóttir, Dagný
Reynisdóttir, Valdís Kristinsdóttir, Ellert Magnússon, Pálmi Ingólfsson, Hildur Rögnvaldsdóttir, Frímann Ólafsson, María Jóhannesardóttir, Stefanía Ólafsdóttir og Bjarný
Sigmarsdóttir.
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Bjarnfríður og Stefanía.

innkaup á námsefni ásamt því að sjá um forföll
og ýmis konar skýrslugerð svo eitthvað sé nefnt.
Hún á í miklum samskiptum við nemendur og
líkar það vel en segist sakna kennslunnar, það
þótti henni skemmtilegt og gefandi.

Go; starf unnið hér

Grunnskólinn starfar eftir Uppbyggingarstefnunni. Að sögn Stefaníu hefur öll orðræða við
nemendur breyst mikið í kjölfarið.
„Við gerum okkur far um að ræða við nemendur og hlusta á þá. Allir eiga að fá sitt tækifæri,
það gera allir mistök og við hjálpumst að við að
laga það sem aflaga fer. Mjög margir innan
skólans, bæði börn og fullorðnir, eru orðnir
flinkir í þessu en auðvitað gerum við stundum
mistök en af þeim lærum við. Samskipti eru
annað meginviðfangsefni okkar, það er mikilvægt að öllum líði vel, ef svo er ekki fer ekkert
nám fram,” segir Stefanía. Bjarnfríður tekur
undir þetta.
En hvernig meta þær gæði starfsins í grunnskólanum?
Bjarnfríður bendir á að árin 1994- 1996 tóku
kennarar skólans þátt í starfsleikninámi sem
unnið var í samstarfi Fræðsluskrifstofu Reykjaness og Endurmenntunardeild Kennaraháskólans. Námið fór fram í skólanum og byggði á
vikulegum tveggja stunda fundum og kennarar
unnu verkefni á milli funda, annaðhvort einstaklingslega eða í samstarfi við aðra.
„Mér finnst að þarna hafi orðið tímamót hvað
varðar gæði skólastarfsins. Skólanámskrá var
skrifuð og kennarar gerðu bekkjarnámskrár, allir
kennarar skólans áttu þátt í að skapa og orða
Leiðarljós skólans, sem enn stendur. Í framhaldi
af þessu varð allt starf í skólanum faglegra. Mér
finnst að skólinn búi enn að þessu þó að miklar
breytingar hafi orðið á starfsliðinu síðan þá.
Vinnubrögðin hafa haldið,“ segir Bjarnfríður.
Stefanía segir að skólinn sé með mjög góðan
og samhentan starfsmannahóp. Hún telur að
starfið sé gott.
„Markmiðið er alltaf að gera betur, stefna upp
á við. Við höfum verið að bæta okkur í samræmdum prófum og við höfum í mörg ár verið

með sérlega góðan árangur í stærðfræðikeppninni. En mér þykir þó mest um vert að í skólanum líði nemendum vel og fái notið hæfileika
sinna og fari frá okkur sem sjálfsöruggir einstaklingar sem eru tilbúnir til að takast á við
lífið,” segir Stefanía.
Hún tekur undir með Bjarnfríði að Starfsleikninámið 1994 til 1996 hafi markað þáttaskil í
skólastarfinu skólaárin 1994 til 1996.
,,Síðan þá hefur ætíð verið í gangi einhver vinna
sem miðar að því að bæta skólastarfið. Þetta
skólaár erum við m.a. að vinna að fjölbreyttum
kennsluháttum undir leiðsögn Ingvars Sigurgeirssonar, tökum þátt í Comeníusarverkefni
með nokkrum evrópskum skólum og við vinnum áfram með uppbyggingarstefnuna svo eitthvað sé nefnt,“ segir Stefanía.
Innan veggja skólans verða oft skemmtilegt
atvik. Þær voru beðnir um að rifja upp sitt hvort
atvikið:
Bjarnfríður: „Það fer ekki alltaf eins og ætlað er
þegar maður heldur að maður sé að hjálpa. Ég
var að aðstoða mjög lesblindan nemanda þegar
hann var að byrja að læra ensku, sem reyndist
honum erfitt. Hann var læra tölurnar upp í 10 en
strandaði alltaf við töluna sjö. Svo ég tók á það
ráð að tengja hana við eitthvað sem ég taldi að
hann þekkti og væri myndrænt. Notaði þá gosdrykkinn Seven up til að minna hann á. Síðan
kom að prófi þar sem ég aðstoði hann líka við að
lesa spurningarnar. Kom þá upp spurning sem
var sett upp svona three + four =____. Drengurinn var búinn að hugsa sig lengi um þegar ég
ákvað að leiða hann aðeins áfram með svarið og
sagði við hann: ,,Manstu ekki gosdrykkinn?”. Þá
lifnaði aðeins yfir honum og hann brosti og
svaraði: ,,Já, það var Fanta.”
Stefanía: „Spurningunni ,,Hver urðu ævilok
Þórðar Ingunnarsonar annars eiginmanns
Guðrúnar Ósvífursdóttur?“ svaraði nemandi
eitt sinn svona: ,, Ævilok hans gengu vel í byrjun en svo drukknaði hann.“
- Hvernig er að vinna 34 ár á sama vinnustað?
Stefanía: „Ég held að það séu forréttindi að vera
á sama stað svona lengi. Þetta hefur verið
skemmtilegur tími, það er ótrúlegt að árin skuli

vera orðin svona mörg. Upp úr standa svo
margar góðar minningar. Það er svo skrýtið að
það sem hefur verið neikvætt og gengið illa
gleymist fljótt en hitt situr eftir.“
Bjarnfríður: „ Ég kenndi við skólann frá árinu
1973 til 2008 að undanteknum þremur árum
sem ég var heima með lítil börn. 2008 fluttist
starf mitt upp á Víkurbraut 62. Mér hefur alltaf
liðið vel í vinnunni en tel það hafa hjálpað mikið
til að hafa ekki alltaf verið að fást við það sama,
hafa haft tækifæri á að þróa vinnuna í þær áttir
sem hugur minn hefur staðið til.“

Ævistarfið

Þegar kreppir að í samfélaginu segjast þessar
miklu skólakonur finna á börnunum að það er
víða erfiðara heima. Stefanía segir að þráðurinn
sé stuttur og meira um pústra og árekstra. „En
þetta á nú sjálfsagt við okkur fullorðna fólkið
líka, ef fólk er áhyggjufullt um afkomu sína þá
líður því ekki vel,“ bendir hún á.
Bjarnfríður bendir á að allt aðhald í starfinu sé
orðið meira. Var kannski ekki vanþörf á.
Stefanía og Bjarnfríður hafa gert kennsluna að
ævistarfi þótt þær hafi farið hvor sína leiðina.
Stefanía: „Það var tilviljun ein sem réði því að
ævistarfið mitt varð kennsla, ég tók BA próf í
íslensku og vissi svo sem ekki hvert það myndi
leiða mig. Friðbjörn skólastjóri bað mig um að
koma og taka forfallakennslu og það varð til
þess að ég fór að kenna. Seinna fór ég og náði
mér í kennsluréttindi og ekki varð aftur snúið.
Ég er afar ánægð með þetta og held að ég hefði
ekki getað fundið mér betra og skemmtilegra
starf.“
Bjarnfríður: „Vinnan mín hefur í gegnum árin
verið mjög fjölbreytt þó að vinnustaðurinn hafi
verið sá sami. Þessi fjölbreytileiki tel ég að hafi
gagnast mér í að staðna ekki í starfi. Tilfinning
mín er sú að ég hafi lært svo miklu meira af
nemendum mínum en þeir af mér. Þeir hafa
verið mér endalaus hvatning til að takast á við
nýja hluti og fara nýjar leiðir í kennslunni. Fyrir
það er ég þakklát.“
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Steiktu 4575 kleinur

Það var líf og fjör í bílskúrunum í Fornuvör
og á Litluvöllum fyrir skömmu þegar bakaðar voru 4575 kærleikskleinur fyrir Fjölskylduhjálp Íslands. Það eru nærri helmingi
fleiri kleinur en stefnt var að í upphafi. Fjölmargir bæjarbúar réttu hjálparhönd en alls
mættu 30 manns í Fornuvör til Birnu
Óladóttur og 8 manns á Litluvelli til
Pálmeyju Jakobsdóttur og fjölskyldu.
Alls fóru um 65 kg af hveiti í kleinurnar en
bakstrinum lauk upp úr átta um kvöldið
eftir 12 tíma törn. Fanný Laustsen starfsmaður í sundlauginni sem fékk þessa
hugmynd segist hrærð yfir því hversu vel
tókst til og Grindvíkingar hafi sannarlega
sýnt samtakamátt sinn í verki.
Fanný vildi koma á framfæri kæru þakklæti
til allra þeirra sem lögðu hönd á plóginn.

Þrefaldur Ólympíufari í heimsókn á forvarnardeginum

Þann 3. nóvember var haldinn sérstakur
forvarnardagur á landsvísu. Hann er
haldinn að frumkvæði forseta Íslands í
samstarfi við Samband íslenskra sveitarfélaga, Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, Bandalag íslenskra skáta,
Ungmennafélag Íslands, auk Reykjavíkurborgar, Háskóla Íslands og Háskólans í
Reykjavík.
Að venju var dagskráin miðuð við nemendur
í 9. bekk.
Hér í Grindavík hófst dagurinn á því að
unglingarnar horfðu á myndband með ávarpi
forseta Íslands og einnig með mikilvægum
skilaboðum frá nokkrum þjóðþekktum einstaklingum, m.a. frá Páli Óskari, Magna Ásgeirssyni og Alfreð Finnboga knattspyrnukappa.
Að því loknu fengu unglingarnir heimsókn
frá þreföldum Ólympíufara, Þóreyju Eddu
Elísdóttur sem m.a. sagði þeim frá íþróttaferli
sínum og hversu mikilvægt það er að hafa
stuðning foreldra sinna við íþróttaiðkun sína.
Með Þórey Eddu í för var maðurinn hennar
Guðmundur Hólmar Jónsson spjótkastari en
hann reynir nú við ólympíulágmörk fyrir
leikana í London 2012.
Því næst var skipt í hópa þar sem eftirfarandi atriði
voru rædd:
1) Verjum sem mestum tíma saman, samvera
foreldra og barna getur ráðið úrslitum.
2) Hvetjum börn og unglinga til þátttöku í
íþrótta- og æskulýðsstarfi. Stuðningur okkar
skiptir sköpum.
3) Því lengur sem unglingar sniðganga áfengi
því ólíklegra er að þeir ánetjist fíkniefnum.
Hvert ár skiptir máli.
4) Íþrótta- og æskulýðsstarf í Grindavík.
Fulltrúar frá deildum UMFG og lögreglu sáu
um að stýra umræðum ásamt kennurum.
Einnig gáfu Þórey Edda og Guðmundur

Hólmar sér tíma til að setjast niður með nemendum og spjalla við þau.
Að loknum umræðum fóru krakkarnir í það
að útbúa veggspjöld með skilaboðum/heilræðum út frá því sem þau höfðu verið að
ræða.
Dagskrá dagsins endaði svo með því að safnast var saman í íþróttahúsinu þar sem nemendur fengu m.a. kynningu á júdó- og
taekwondó.

Gamlar kempur í B-liði Grindavíkur í
kvennakörfunni taka þátt í B-deild Íslandsmótsins í körfubolta annað árið í röð.
Grindavík teflir því fram tveimur kvennaliðum í körfunni. B-liðið hefur staðið sig
með prýði í B-deildinni. Um 20 leikmenn
mæta á æfingar undir stjórn Jóhanns
Ólafssonar sem einnig þjálfar A-liðið.
Mörg kunnugleg nöfn eru í B-liðinu eins og
Stefanía S. Jónsdóttir, Rósa Ragnarsdóttir,

Bryndís Gunnlaugsdóttir, Helga Arnberg,
Sandra Dögg Guðlaugsdóttir, Kristbjörg
Eyjólfsdóttir og Rut Ragnarsdóttir og fleiri. Í
leik gegn Val á dögunum mættu þrenn systrapör til leiks í Grindavíkurliðinu.
,,Þetta er rosalega skemmtilegt. Við æfum
tvisvar í viku og erum það margar að Jóhann
þjálfari á í vandræðum með að velja á milli
okkar í hóp í leikina,” segir Stefanía.
Myndir: karfan.is

Flo;ar stelpur í körfubolta

Frábært framtak

Fyrir skömmu tóku starfsmenn TG raf sig
til og ákváðu að setja á fót söfnun til handa
Mæðrastyrksnefnd. Að sögn Péturs Reynissonar tókst þetta vonum framar. Grindvíkingar gáfu fullan sendibíl af fatnaði og
mat en sem dæmi kom fiskverkandi í
bænum með tvo freyðiplastkassa af saltfiski,
fjölskylda bakaði 50 skonsur og pakkaði inn,
fólk kom með frosinn fisk og mikið af
dósa- og pakkamat. Þá gaf ung stúlka
bangsana sína þegar hún heyrði af söfnuninni.
Þessir kraftmiklu iðnaðarmenn ætla að
endurtaka þetta 6. desember kl 20:00 og
vera með móttöku fyrir Mæðrastyrksnefnd á
sama stað.

Gagnlegur og skemmtilegur
íbúafundur um hjarta Grindavíkur

JÁRNGERÐUR
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Um 55 Grindvíkingar mættu í Hópsskóla
laugardaginn 30. október síðastliðinn á
hugmyndasmiðju íbúa þar sem velt var
upp þeirri spurningu hvar sé hjarta
Grindavíkur og hvernig miðbæ viljum
við? Óhætt er að segja að þessi hugmyndasmiðja hafi tekist vonum framar
því þarna komu fram margar skemmtilegar hugmyndir sem unnið verður úr á
næstunni. Góður andi var á fundinum.
Fyrirkomulag fundarins var svokallað heimskaffi þar sem 4-5 fundargestir sátu við hvert
borð. Eftir ákveðinn tíma fóru allir nema
einn frá borðinu út í heim til að ræða málin
þar líka og í lok fundar komu fundargestir
aftur í upphaflegu hópana og tóku saman
niðurstöður. Að síðustu fór hver hópur yfir
sínar hugmyndir fyrir framan alla. Fundarformið bauð upp á að allir gátu á auðveldan
og skemmtilegan hátt tekið þátt og komið
sjónarmiðum sínum á framfæri.
Fundargestir voru á öllum aldri, frá 13 ára
og upp í eldri borgara. Umsjón með fundinum var í höndum ráðgjafarfyrirtækisins Alta
sem tók saman skýrslu með helstu
niðurstöðum sem má lesa hér á næstu 3
síðum. Grindavíkurbær þakkar þeim sem
mættu og tóku þátt.

Skýrsla frá fundinum í næstu opnu.
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Bættar tengingar

Í huga nær allra þátttakenda var lykillinn að
bættum miðbæ fólginn í að tengja þjónustukjarnann og höfnina betur saman. Í því sambandi var talað um breytingar á umferðþunga
með bættum Suðurstrandarvegi. Rætt var um
að bæta umhverfi á nokkrum götum þannig
að aukið svæði færi í gróður og bætta aðstöðu
fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur.

Ránargata

Mikil áhersla var lögð á hlutverk Ránargötu
sem tengingar milli hafnar og miðbæjar. Þátttakendur voru sammála um að fegra ætti
göt-una með því að þrengja að umferðinni,
gróðursetja götutré og setja upp fallega
ljósastaura. Eins var lögð áhersla á að við
gatnamót Ránargötu og Víkurbrautar yrði
umferð beint niður Ránargötu. Þannig
yrði hún að augljósari aðalgötu miðbæjarins.

Hafnargata

Í huga flestra þátttakenda er Hafnargata mikilvæg gata fyrir ferðaþjónustuna og því
nauðsynlegt að gera tenginguna við Ránargötu sýnilegri og bæta yfirbragð götunnar.
Nokkrir vildu sjá Hafnargötu sem umgjörð
um gott mannlíf, götusölur og ýmsar uppákomur.

Víkurbraut

Margir vildu að frá gatnamótum við Ránargötu yrði Víkurbraut þrengd og gerð að
rólegri íbúagötu með hægri umferð og
aukinni áherslu á gangandi og hjólandi.
Nefnt var að sú þróun myndi bæta almennt
yfirbragð götunnar og gæti stuðlað að því að
íbúar myndu dytta betur að húsum sínum.

Göngustígar

Kallað var eftir bættum göngu- og hjólreiðastígum og merkingu gönguleiða ásamt
upplýsingum um mögulegar gönguleiðir. Í
þessu sambandi var nefnt; gönguleiðanet með
miðpunkti við Festi og tengingar við höfn,
tjaldsvæðið, púttvöll, Þórkötlustaðarhverfið,
Þorbjörn, Árnastíg og Bótina. Margir nefndu
einnig að bæta þyrfti göngustíga á hafnarsvæðinu milli Saltfisksetursins og Seljabótar.

Hjarta Grindav

Hugmyndasmiðjuna só;u tæplega 60 manns og voru umræður :örlegar. Þá;takendur sátu við borð, yfirlei; 4-5 saman og ræddu
spurninguna: „Hvar er hjarta Grindavíkur og hvernig miðbæ viljum við?”
Ákveðinn samhljómur var í hugmyndum um að hjarta Grindavíkur
væri tvískipt og mikilvægt væri að ná góðri tengingu milli svæðanna
beggja til að fá heildrænt yfirbragð. Einnig bárust tillögur af ýmsum
toga um eiginleika og uppbyggingu svæðanna.

Þjónustukjarninn

Allir vildu styrkja þjónustusvæðið og gera það eftirsóknaverðara fyrir bæjarbúa. Festi er ofarlega í huga íbúa og mjög margir vilja auka hlutverk þess
með því að færa starfsemi í Festi og byggja þar við enda væri um að ræða
góða miðlæga staðsetningu í göngufæri fyrir nær alla bæjarbúa.

Sumir vildu draga mörk um miðbæinn frá Festi að bæjarskrifstofum og
framtíðar miðbæjaruppbygging ætti að vera innan þeirra marka. Í því
samhengi var nefnt að loka mætti götunni milli Festis og bæjarskrifstofa.
Aðrir töldu að miðbærinn ætti að vaxa norður í hraun eins og appelsínuguli
reiturinn hér fyrir neðan sýnir.

víkur er tvískipt
JÁRNGERÐUR

Ei1 hjarta – tvö hólf
Þá;takendur í hugmyndasmiðjunni voru sammála um að tvö mikilvæg svæði skilgreini hjarta og miðbæ Grindavíkur. Annars vegar er
það höfnin, lífæð bæjarins og þar sem gestir koma til að upplifa
Grindavík. Hins vegar er það þjónustukjarninn milli Festis og stjórnsýsluhúss ásamt íþró;asvæðinu. Þar hi;ast Grindvíkingar í dagsins
önn og sækja sér andlega og líkamlega næringu.

Hafnarsvæðið

Hjartað slær við höfnina í sjávarplássinu Grindavík og hafnarsvæðið hefur
aðdráttarafl. Þátttakendur vildu nýta það í auknum mæli og ýta undir uppbyggingu sem styrkir ferðaþjónustu. Vestari hluti Hafnargötunnar var
nefndur sérstaklega í því sambandi. Einnig vildu margir sjá hóteluppbyggingu á eða við hafnarsvæðið.

Þær raddir heyrðust einnig að varlega þyrfti að fara í stórtæka uppbyggingu
ferðaþjónustu við höfnina því það þyrfti að vera rými fyrir hafnsækna starfsemi til framtíðar. Uppbygging smá- og skemmtibátahafnar var nefnd og að
æskileg staðsetning væri þar sem guli hringurinn er í kortinu að neðan. Þá
var rætt um hlutverk Saltfisksetursins en þar eru ýmsir möguleikar fyrir
hendi.
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Bætt útiveruaðstaða

Blómlegt mannlíf í líflegum bæ!
Mikil áhersla var lögð á bætta aðstöðu til
ýmisskonar útiveru. Í því samhengi var rætt
um skrúðgarð, torg, leiksvæði og aðra tómstundaaðstöðu.

Skrúðgarður

Tvær staðsetningar voru einkum nefndar í
tengslum við skrúðgarð. Flestir vildu að sjómannagarðurinn yrði fullkláraður og þar yrði
aðstaða til að njóta fallegs garðaumhverfis og
það svæði gæti stutt við ferðaþjónustu við
Hafnargötu sem vettvang fyrir menningarviðburði og markaðsstarfsemi s.s. jólaþorps.
Nokkrir vildu sjá skrúðgarð sunnan við Festi
og að sjómannastyttan yrði færð þangað til að
fólk fengið notið hennar.

Torg

Nokkrir nefndu að gera þyrfti fjölnota torg
við Festi, þar væri miðpunktur bæjarins og
gott að setja fram upplýsingar um hvað
bærinn hefur að bjóða. Þar væri einnig
möguleiki að vera með markaðstorg og litlar
samkomur.

Leiksvæði

Margir vildu að sleðabrekkunni neðan
Mánagötu væri haldið óbreyttri sem
leikvangur barna. Einnig vildu nokkrir sjá
náttúruleiksvæði við Sólarvé.

Höfnin

Nokkrar hugmyndir komu upp um bætta
tómstundaaðstöðu við höfnina. Aðstaða fyrir
skemmtibáta inn af Hópinu, ylströnd í rásina
og veiðikofi fyrir bryggjudorgara.

Fjölbrey1 starfsemi á næstu grösum
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Í hugmyndasmiðjunni um miðbæ Grindavíkur var mikið ræ0 um þá starfsemi sem þegar er fyrir hendi í
Grindavík. Bæði kom fram að þá0takendur höfðu eindreginn vilja að halda ákveðinni starfsemi á sínum stað en
einnig var kallað eftir aukinni starfssemi í þjónustukjarnann. Þessar hugmyndir eru gróﬄokkaðar og tengdar þeim
húsum sem hýsa eiga þá starfsemi sem hugmyndirnar beindust að.

Stjórnsýsluhúsið

margir sjá ýmsa menningarstarfsemi í
Festi; tónlistarskóla, bókasafn, GRALleikhús, bíó og kaffihús. Einnig komu
fram hugmyndir um að framhaldsskóli
eða fiskvinnsluskóli gæti verið í Festi.
Þau sjónarmið heyrðust einnig að rífa
bæri húsið og byggja ætti annað sem
hentaði þeirri starfsemi sem þar eigi að
vera, eða úthluta lóðinni til áhugasamra
aðila.

Margir nefndu að bæjarskrifstofan ætti
að vera áfram á sínum stað. Nefnt var að
bæjarskrifstofurnar gætu fengið auki
rými ef bókasafnið væri flutt í betra húsnæði.

Festi

Mikil umræða var um Festi og langflestir
á því að húsið skipaði það stóran sess í
huga Grindvíkinga að það yrði að
viðhalda því og byggja við það. Fram
kom að finna þyrfti Festi fast hlutverk
þannig að framtíð þess yrði tryggð.
Nefnt var að Festi væri vel staðsett og
starfsemi þar yrði miðlæg í bænum. Þátttakendum var tíðrætt um hlutverk Festis
sem félagsheimilis og að í bæ eins og
Grindavík yrði að vera félagsheimili sem
gæti hýst stórar samkomur. Eins vildu

Saltfisksetrið

Rætt var að byggja mætti við Saltfisksetrið. Nokkrir þátttakendur vildu sjá
þar veitingastað og nefnt var að með
sérhæfingu í fiskréttum myndi það
styrkja aðra starfsemi í setrinu. Einnig
komu fram hugmyndir um að menningarstarf ætti heima í Saltfisksetrinu og
sameinað bókasafn.

Bær með mikla vaxtarmöguleika

Þá0takendur í hugmyndasmiðjunni kölluðu eftir aukinni uppbyggingu innan miðsvæðis Grindavíkur.
Margar hugmyndir snerust um hótel eða gistiaðstöðu fyrir ferðamenn en einnig var /allað um íbúðasvæði,
íþró0asvæði og verslun og þjónustu.
Hótel / Gistihús

Nauðsyn á hóteluppbyggingu var mjög oft
nefnd. Flestir vildu sjá hótel rísa við
hafnarsvæðið og var þá helst bent á svæði
þar sem bræðslan var. Einnig var bent á opna
svæðið með Ránargötunni í tengslum við
skrúðgarðinn. Nokkrir vildu sjá hóteluppbyggingu við Festi og bentu á að þannig væri
hægt að nýta samkomusalina betur.
Bent var á að lítil gistihús gætu risið á svæði
fyrir neðan tjaldsvæðið.

Verslun og þjónusta

Fram kom að verslun og þjónustu ætti að
byggja upp við þjónustukjarnann. Flestir

vildu þétta uppbyggingu milli Festis og
bæjarskrifstofa.
Nokkrir töldu að rífa ætti Festi, þannig
gæfist færi á að byggja upp eftir þörfum
samfélagsins.

Íbúðir

Nefnt var að fjölga ætti íbúðum í og við
þjónustukjarnann, t.d. með blandaðri byggð
íbúða og verslunar/þjónustu.
Einnig kom fram hugmynd um að byggja ætti
lítil leiguhús við minnisvarða um drukknaða.

Íþró;ir

Nefnt var að klára ætti uppbyggingu við

íþróttasvæðið í samræmi við framkomnar
áætlanir og að setja ætti stækkun íþróttahúss
og félagsaðstöðu í forgang.

Úrvinnsla

Bæjarstjórn Grindavíkur hefur nú fengið
þessa skýrslu í hendurnar og vísað henni til
skipulags- og bygginganefndar. Þar verður
áfram unnið með hana þar sem ákveðið
verður í hvaða farveg málið verður sett.
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JÁRNGERÐUR

MSS fær frábærar viðtökur

Að sögn Guðrúnar Jónu Magnúsdóttur,
verkefnisstjóra hjá Grindavíkurútibúi
Miðstöðvar símenntunar á Suðurnesjum,
hafa námskeið MSS í haust fengið
frábærar viðtökur hjá Grindvíkingum.
Boðið hefur verið upp á ýmis námskeið
og aðsókn framar vonum.
Myndirnar sem hér fylgja eru frá námskeiði í
silfursmíði og fluguhnýtinga- og kastnámskeiðinu.
Vífill Valgeirsson var með silfursmíðina og
Guðlaugur Steinarsson kenndi fluguhnýtingarnar og köstin.
Þá er námskeið í konfektgerð í gangi og
ýmislegt fleira áhugavert á boðstólum hjá
MSS.
Nánari upplýsingar um námskeið MSS má
finna á vefnum www.mss.is og eru Grindvíkingar hvattir til þess að kynna sér hvað er í
boði. Ljóst er að tilkoma MSS hefur haft
gríðarlega jákvæð áhrif á menntunarmöguleika Grindvíkinga.

Hæ1ir eftir hálfrar aldar starf hjá Póstinum

Þann 29. október sl. var síðasti vinnudagur Kolbrúnar Einarsdóttur stöðvarstjóra Íslandspósts í Grindavík þar sem
hún er komin á eftirlaun. Kolbrún hóf
fyrst störf hjá Pósti og síma 1959 og hefur
með smá hléum unnið í rúma hálfa öld
við póstafgreiðslu í bænum. Hún segir að
það hafi verið tilhlökkun á hverjum
einasta degi að mæta í vinnuna.
Þegar Kolbrún hóf fyrst störf hjá Pósti og
síma var sjálfvirka símkerfið ekki komið til
sögunnar og því vann hún m.a. við skiptiborðið þar sem hún sá um að tengja símnotendur saman. En nokkrum árum síðar var
Kolbrúnu sagt upp þegar sjálfvirka símkerfið
var tekið í notkun.
Eftir barneignir og fleira stúss hóf Kolbrún
aftur störf hjá Pósti og síma 1973. Kolbrún
segir að á þessum tíma hafi verið nóg að gera
og stundum opið lengur á stöðinni á hávertíð
svo sjómennirnir gætu komið og hringt heim
til sín enda engir farsímar í þá daga. Þetta eru
breyttir tímar.
En 1997 varð stærsta breytingin þegar Pósti
og síma var skipt upp og Kolbrún varð starfsmaður Íslandspósts þar sem hún hefur verið
stöðvarstjóri mörg undanfarin ár. Þá bar Kolbrún út Morgunblaðið í 30 ár og var umboðs-

Starfsmenn Íslandspóstsins í Grindavík á síðasta vinnudegi
Kolbrúnar; Dóra Birna Jónsdó7ir, Kolbrún Einarsdó7ir og Lára Marelsdó7ir.

maður blaðsins í ein 13 ár auk annarrar
vinnu.
„Ég hef hugsað um pósthúsið eins og
barnið mitt. Þetta hefur verið skemmtilegur
tími og alltaf gaman í vinnunni," segir Kolbrún .

En fram undan eru töluverðar breytingar hjá
Íslandspósti í Grindavík því um miðjan
janúar flyst afgreiðslan í Landsbankann.
Tveimur starfsmönnum Íslandspósts hefur
verið sagt upp störfum en póstútburðarfólkið
heldur störfum sínum.

Hvarflaði aldrei að okkur
að gefast upp
12

- Christine Buchholz og Anna
Sigríður Sigurjónsdó0ir
náðu frábærum árangri í
ofurmaraþonhlaupi á Spáni.

Tvær grindvískar hlaupakonur, Christine
Buchholz og Anna Sigríður Sigurjónsdóttir
náðu frábærum árangri í ofurmaraþonhlaupi á Spáni sem fram fór í byrjun október. Vegalengdin sem þær hlupu er hvorki
meira né minna en 100 km og tókst þeim
báðum að klára hlaupið sem er mikið
afrek út af fyrir sig. Járngerður ræddi við
Christine og Önnu Sigríði um þetta
ótrúlega afrek. Christine hljóp vegalengdina á fjórtán og hálfri klukkustund og
Anna Sigríður á tæpri sextán og hálfri.
Hlaupið nefnist Madrid-Segovia hlaupið og
er á milli samnefndra borga. Þær voru á meðal
tíu efstu í kvennaflokki sem sýnir hversu
góður árangur þetta er.
Anna og Christine ákváðu fljótlega upp úr
áramótum að takast á við þetta ofurmaraþon
og voru meðal þeirra fyrstu sem skráðu sig í
hlaupið enda fengu þær númerin 5 og 6, þar
með hófst undirbúningurinn. Þær voru með
fjarþjálfara sem heitir Daníel Smári Guðmundsson en hann sendi þeim vikulega prógramm. Daníel Smári nefndi að eina
vandamálið við þær stöllur væri að bremsa þær
af.
Anna: „Síðastliðið vor byrjuðum við að lengja
hlaupin, við fórum meðal annars hluta af
Reykjaveginum í nokkrum áföngum. Í raun og
veru var það ekki fyrr en eftir mitt sumar sem
ég fór verulega að bæta við, þ.e.a.s. lengja
löngu rólegu hlaupin. Tók þátt í nokkrum
utanvegahlaupum eins og Jökulsárhlaupinu og
Barðsneshlaupinu. Einnig hljóp ég Reykjavíkurmaraþon og hjólaði Bláa lóns hjólreiðakeppnina, hjólið hef ég notað töluvert
með hlaupunum vegna þess að mér finns mjög
gaman að hjóla og góð leið til að dreifa álaginu. Það gengur ágætlega að smita Christine af
hjólabakteríunni. Ég notaði skráningu í 100
km hlaupið sem gulrót til að byggja mig upp
eftir erfiða krabbameinsmeðferð."
Christine: „Ég var skráð í Laugavegshlaupið
(55km), æfði markvisst fyrir það, ca. 60-80 km
á viku á ca. 4 æfingum, (3 æfingar ca.1 tími og
1 æfing 3-4 tímar). Allar þessar æfingar voru
utan vega eins og við Þorbjörn og þessa
frábæru stíga og slóða í kringum Grindavík og
nágrenni. Eins og Anna tók ég þátt í nokkrum
löngum keppnishlaupum sem æfingu eins og 7
tinda hlaupið, Jökulsárhlaupið og Reykjavíkurmaraþon."
Þær æfðu samviskusamlega að hlaupa með
bakpoka og gott nesti.
- Þið fóruð út hálfum mánuði fyrir hlaupið. Hvernig
undirbjugguð þið þennan lokasprett fyrir hlaupið?
„Í sjálfu sér var undirbúningi lokið fyrir
hlaupið og í raun hefðum við átt að hvíla. En
við freistuðumst til að skrá okkur í fjallaæfingabúðir einnig með það fyrir augum að

venjast hitanum. Þetta var ógleymanleg vika í
stórkostlegu landslagi með frábæru fólki."
- Lýsið hlaupinu sjálfu, hvernig það gekk fyrir sig?
„Snemma morguns vorum við mættar á
torgið Plaza Castillla, með Ester mömmu
Christine, og Sólveigu. Þar sem þetta er hluti
af Jakobsveginum fræga vorum við með
Jakobsvegabréf og fengum við þar fyrsta
stimpilinn af 13. Mjög mikilvægt var að fá
stimplana á öllum drykkjarstöðvum, í lok
hlaups varð maður að sýna vegabréfið sem
sönnun fyrir því að þú lykir öllum áföngum.
Öll hersýningin gekk rösklega (nema Ester og
Sólveig þurftu að hlaupa við fót) fyrstu 4 km í
lögreglufylgd að borgarmörkum, þar sem hið
eiginlega 100 km hlaup var ræst. Við pössuðum okkur á að byrja rólega, dagurinn leið
áfram eins og í draumi, stöðugt nýtt að upplifa
varðandi landslag og dýralíf. Meðal annars
nautgripi með bjöllur og geitur á beit, falleg
þorp, skóga og fjöll.
Hitinn var um 30 gráður yfir daginn og 15
um nóttina og leið okkur vel með það, hvorki
of heitt né of kalt. Af því að við byrjum
rólega og áttum nóg inni, tókum við eftir því
að síðustu 40 km fórum við fram úr mjög
mörgum en enginn fram úr okkur. Flestir
hlaupararnir voru Spánverjar og fáir töluðu
ensku en allir voru þeir afslappaðir og elskulegir eins og þeim einum er lagið. Drykkjarstöðvar til fyrirmyndar, nóg að bíta og brenna,
heitur matur meðal annars á tveimur stöðum,
bakpokinn þar af leiðandi of þungur með
óþarfa mat. Starfsfólk og sjálfboðaliðar mjög
elskulegir og hjálpsamir. Það var mikil upplifun að hlaupa einn í myrkrinu, það var oft
langt á milli hlaupara. Gaman var að horfa upp
í stjörnubjartan himinn og heyra í skordýrunum og kúabjöllunum. Christine sá rándýrsaugu og þegar nær var komið var þetta

eitthvert kattadýr."
- Hvað var erfiðast í hlaupinu?
„Okkar upplifun var langt frá því að þetta væri
erfitt."
- Kom eitthvað upp á í hlaupinu?
Anna: „Smá núningssár sem varla tekur að
nefna."
Christine: „Blöðrur á fótum sem ég hefði
auðveldlega getað fyrirbyggt."
- Voruð þið á einhverjum tímapunkti komnar að því
að gefast upp?
„Næsta spurning takk, grínlaust það hvarflaði
aldrei að okkur."
- Hvernig var svo að komast í mark?
„Algjört æði, gaman að sjá Sólveigu, Ester og
Kidda við markið og fagnaðarlæti áhorfenda.
Og ekki leiðinlegt að fá koss og faðmlag frá
aðalskipuleggjanda hlaupsins."
- Hvað tekur svo við hjá ykkur, hvað er næsta markmið?
„Við stefnum á fimm daga hlaup, 216 km á
Spáni í júlí næsta sumar. Fyrir áhugasama þá
heitir hlaupið Al Andalus Ultra Trail, þar
vorum við í æfingabúðunum og hlupum við
þar hluta af þeirri leið. En við eigum örugglega eftir að gera ýmislegt á næstu mánuðum."
- Eitthvað að lokum?
Christine: „Mig langar að þakka mínum nánustu
stuðninginn og sérstaklega Pálma fyrir skilning
á svona tímafreku áhugamáli því oft hefur
þetta forgang fyrir ýmsu, annars næði maður
ekki þessum árangri. Þetta væri vonlaust með
fúlan maka."
Anna: „Mig langar að þakka Sólveigu minni
fyrir stuðninginn og áhugann, ómetanlegt að
hafa hana með í ferðinni. Og ekki síst vil ég
þakka mínum hlaupavinkonum allan móralskan stuðning, þær biðu eftir mér þegar ég
silaðist áfram fyrstu skrefin. Að klára þetta
hlaup var stórkostlegur sigur fyrir mig. „Yes".

Foreldrarölt endurvakið
JÁRNGERÐUR

Forvarnarnefnd Grindavíkur hefur endurvakið foreldrarölt í bænum. Tilgangurinn
með foreldrarölti er að varna því að
unglingar lendi í vanda og koma í veg
fyrir hópamyndanir eftir löglegan útivistartíma. Nærvera fullorðinna þar sem
unglingar hafa safnast saman hefur
róandi og fyrirbyggjandi áhrif.
Með þessu minnkum við líkurnar á að
unglingarnir lendi í aðstæðum sem ógna þeim
eða hræða. Slík nærvera gefur unglingunum
líka tækifæri til að leita aðstoðar fullorðinna
ef á þarf að halda.
Nærvera fullorðinna hefur áhrif:
• Ósætti milli einstaklinga eða hópa þróast
síður yfir í alvarlegt ofbeldi.
• Drykkja eða önnur vímuefnaneysla fer síður
fram þar sem fullorðnir eru nærstaddir.
• Þeir sem selja áfengi eða önnur vímuefni
láta síður sjá sig ef fullorðnir eru til staðar.
Langflestir foreldrar standa vel að sínum
unglingum og þeir eru ekki úti eftir að lögbundnum útivistartíma lýkur. Margir spyrja
því hvers vegna þeir eigi að fara út af heimilinu frá sínu barni til að passa annarra manna
börn? Með því að taka þátt í foreldrarölti
höfum við áhrif á bæjarbraginn og það
félagslega umhverfi sem við, og börnin okkar,
búum við. Því færri sem nota vímuefni, eru
lagðir í einelti eða beittir einhvers konar ofbeldi, því betra og öruggara er umhverfi
okkar. Við berum öll ábyrgð á okkar nánasta
umhverfi og eigum að sýna þeim sem eiga í
vanda að okkur er ekki sama. Auk þessa
kynnumst við fleiri foreldrum, við höfum
gott tækifæri til að ræða sameiginleg
áhugamál og, síðast en ekki síst, eigum við
saman ánægjulega stund í heilsubótargöngu
um bæinn okkar!
Að undanskildum tveimur föstudagskvöldum á þessu hausti er ekki annað að sjá en að
flest börn séu heima hjá sér og vonandi í
faðmi fjölskyldunnar. Samstaða foreldra

Eldri borgarar fengu
tölvur að gjöf

Solla, Alda og Rósa á foreldraröltinu.

skiptir miklu máli í að halda útivistartíma og
hvert foreldri ber ábyrgð á því að þess barn
skili sér heim. Hrós og jákvætt viðhorf til
barna og unglinga skiptir líka miklu máli og
ef við viljum að börnin okkar virði þau mörk
sem við setjum þeim megum við ekki gleyma
því að hrósa þeim fyrir að koma heim á réttum tíma. Foreldraröltið hefur mikið forvarnargildi og sendir þau skilaboð út í
samfélagið að við viljum að grindvísk börn
og ungmenni alist upp í öruggu samfélagi.
Fyrirkomulag foreldraröltsins hefur verið
með þeim hætti að foreldrar/forráðamenn
barna í 7. og 8. bekk hafa séð um rölt frá 1.
október og foreldrar/forráðamenn ungmenna í 9. og 10. bekk munu sjá um það eftir
áramót. Foreldraröltið fer fram á föstudagskvöldum og nýtur stuðnings lögreglunnar á
Suðurnesjum og er unnið í náinni samvinnu
við þá lögreglumenn sem eru á vakt hverju
sinni.
Ágætlega hefur tekist að manna foreldraröltið á haustmánuðum og er þeim foreldrum
sem tekið hafa þátt í því færðar bestu þakkir.

Fróðlegur fyrirlestur Hugos

Aðalfundur Foreldrafélags Grunnskóla
Grindavíkur var haldinn 16. nóvember sl.
Að loknum venjulegum aðalfundarstörfum sem gengu hratt og vel fyrir sig var
boðið upp á fyrirlestur Hugos Þórissonar
sálfræðings sem fjallaði um áhrif kreppunnar á börnin. Aðsókn á aðalfundinn var
með miklum ágætum og var hlutfall feðra
á fundinum mun hærra en áður sem er
góðs viti.
Töluverðar breytingar urðu á stjórn foreldrafélagsins. Hrafnhildur Harpa Skúladóttir
hætti sem formaður eftir fimm ára starf fyrir
foreldrafélagið. Ný stjórn á eftir að skipta
með sér verkum.
Fyrirlestur Hugos var afar áhugaverður en
hann flettaði m.a. inn í hann reynslu Finna af
áhrif kreppunnar á börn og unglinga. Þrátt
fyrir að nýjustu rannsóknir hér á landi gefi til
kynna að kreppan hafi haft frekar lítil áhrif á
líðan unga fólksins er ljóst að við þurfum að
vera á varðbergi því áhrifin í Finnlandi komu
fram löngu eftir að kreppan skall á.
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Félagi eldri borgara á Suðurnesjum áskotnaðist á dögunum um 30 tölvur sem félagið
fékk að gjöf frá Landsspítalanum en spítalinn var að endurnýja tölvubúnað sinn.
Félagið hefur verið að koma þessum tölvum
í umferð á starfssvæði sínu og var Félagi
eldri borgara í Grindavík færðar þrjár tölvur
að gjöf. Tölvurnar verða staðsettar í félagsaðstöðunni í Víðihlíð gestum og gangandi til
afnota.
Það var Eyjólfur Eysteinsson formaður
Félags eldri borgara á Suðurnesjum sem
kom færandi hendi og stjórn Félags eldri
borgara í Grindavík veitti þeim viðtöku.
Fyrir hönd Grindvíkinga voru viðstödd
athöfnina þau Þóra Sigurjónsdóttir, Ólöf
Ólafsdóttir, Margrét Brynjólfsdóttir, Erla
Delberts og Pétur Vilbergsson.

Skóla- og félagsþjónustan flytur

Skóla- og félagsþjónusta Grindavíkurbæjar
er flutt af neðstu hæðinni á Víkurbraut 62
upp á þriðju og efstu hæð. Framkvæmdir
hafa staðið yfir undanfarna mánuði við að
innrétta þriðju hæðina í risinu en Grindavíkurbær hefur selt neðstu hæðina. Grindin
ehf. sá um framkvæmdirnar á efstu hæðinni
sem tókust í alla staði vel.
Undir skóla- og félagsþjónustuna heyra
skóla- og félagsmálastjóri, sérkennslufulltrúi,
þroskaþjálfi, félagsráðgjafi, sálfræðingur auk
frístunda- og menningarfulltrúa.
Aðalafgreiðsla Grindavíkurbæjar verður
ennþá á annarri hæðinni að Víkurbraut 62.
Sími afgreiðslunnar er 420 1100.

Aflakóngar vekja athygli
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Bjargvæ;urinn Snorri

Skondið atvik átti sér stað í leik Grindavíkur
og ÍR fyrir skömmu. Annar Bandaríkjamaðurinn í liði Grindavíkur, Ryan Pettinella,
tróð svo kröftuglega í körfuna um miðjan
þriðja leikhluta að önnur keðjan sem hélt
körfunni uppi slitnaði. Gera þurfti 10
mínútna hlé á leiknum á meðan gert var við
körfuna. Snorri Kristinsson, starfsmaður
íþróttahússins, var fljótur til að lagfæra
körfuna og gerði það á mettíma og var
honum klappað lof í lófa. Leikurinn gat því
haldið áfram öllum til mikillar gleði.

Dagný Kristjánsdó7ir prófessor.

Frænkurnar Guðlaug og Dagný.

Bræðurnir Aðalgeir og Kristinn
Jóhannssyni á kaffihúsinu
Bryggjunnir fara ótroðnar slóðir
við rekstur kaffihússins. Þeirra
ástríða er grindvískur sjávarútvegur og fyrir skömmu tóku þeir
sig til og grófu upp nöfn allra
aflakónga á vetrarvertíð í Grindavík frá því bátaútgerð hófst hér
fyrir alvöru og til ársins 1984
þegar kvótakerfið kom til sögunnar. Nöfnin settu þeir á stóran
skjöld sem prýðir nú kaffihúsið.
Fyrsti aflakóngurinn var Óskar
Gíslason árið 1945 en sá síðasti á
skildinum er Þórður Pálmason. Að
sögn Aðalgeirs urðu sumir þessara
skipstjóra afla-kóngar á landsvísu en
sá sem oftast varð aflakóngur í
Grindavíkurflot-anum var Þórarinn
Ólafsson eða sex sinnum. Allir þessir aflakóngar geyma að sjálfsögðu
mikla sögu en á þessum árum var
ekki slegið slöku við sjósókn og
farið á sjóinn þegar gaf.
Þeir bræður nutu liðsinnis Hjartar
Aðalgeir og Kristinn
Gíslasonar blaðamanns við heimJóhannssynir
ildaöflun en töluvert þurfti að hafa
fyrir því að grafa þessi nöfn upp.
Þeir kunna ýmar sögur af skipstjórunum, bátunum og útgerðarsögunni en á Sjónvarpi Grindavíkur
á heimasíðu Grindavíkurbæjar má
sjá frétt þar sem Aðalgeir fer
lauslega yfir aflakóngana og sögu
þeirra. Þar kemur ýmislegt fróðlegt
fram eins og t.d. 1970 þegar Björgvin Gunnarsson varð aflakóngur en
talið er hann hafi sett heimsmet í
Guðmundur Guðmundsson
aflabrögðum á þeirri vetrarvertíð.

Menningin blómstrar
var aflakóngur 1980.

Ýmislegt hefur verið um að vera í menningarlífi Grindavíkur að undanförnu.
Verkefnið Baðstofuvikur á Suðurnesjum
teygði anga sína til Grindavíkur og þar var
tvennt á boðstólum.
Annars vegar var sagnakvöld á Saltfisksetrinu
Kvöldið hófst á því að Ellert Grétarsson ljósmyndari leiddi gesti um stórbrotna náttúru
Krýsuvíkur með glæsilegri myndasýningu en
Á eftir honum fjallaði Ómar Smári Ármannsson um sögu brennisteinsvinnslu og byggðar
í Krýsuvík og var það erindi afar áhugavert

og fræðandi. Í lokin gerði Óskar Sævarsson
grein fyrir uppbyggingu þjónustumiðstöðvar í
Seltúni og þeim framkvæmdum sem
fyrirhugaðar eru á því svæði á næsta ári.
Hins vegar var dagskrá á Bókasafni Grindavíkur. Dagný Kristjánsdóttir, prófessor við
Háskóla Íslands flutti erindi sitt Bændadætur
á mölinni: um skáldsögur Ragnheiðar Jónsdóttur og sagnamennsku, á degi íslenskrar
tungu. Gestir skemmtu sér vel við flutninginn
og spjölluðu á eftir yfir kaffi og meðlæti.

Ómar Smári, Ellert og Óskar.

Ný1 þjónustuhús í Seltúni.

Dagur íslenskrar tungu
JÁRNGERÐUR

Dagur íslenskrar tungu var tileinkaður Sigvalda Kaldalóns og Halldóri Laxness í
Grunnskólanum. Það þótti við hæfi þar
sem þeir hafa báðir búið í Grindavík til
lengri eða skemmri tíma. Nemendur í 8.10. bekk Grunnskólans fengu það verkefni
að túlka á sinn hátt ljóð eða söngva sem
þessir tveir andans menn hafa samið.
Síðan komu hópar á sal skólans og fluttu
sínar útgáfur og salurinn gaf stig. Margir
stigu á stokk og sýndu hæfileika á sviði
dans, söngs og búningagerðar.
Eins og í öllum keppnum voru margir
kallaðir en fáir útvaldir. Leikar fóru svo að
hópur úr 10. P stóð uppi sem sigurvegari en
að mati þeirra sem á hlýddu voru allir keppendur sigurvegarar með því að taka þátt og
geta þeir verið stoltir af framlagi sínu.
Í 7. bekk lásu nemendur orðtök og málshætti sem tengjast íslensku veðri. Sumir sögðu
flökkusögur úr nútímanum en það eru sögur
sem við könnumst mörg við að hafa heyrt , í
saumklúbbum, í ræktinni, á kaffistofunni og
jafnvel í partýum. Þá voru lesin orð sem heilla!
Í lok stundarinnar stigu nokkrar dömur dans
með töfrandi tónum frá Páli Óskari og
fleirum. Foreldrar og aðrir vandamenn voru
sérlegir gestir á sal og fylgdust með af miklum
áhuga! Það er alltaf gott að staldra við, hitta
aðra foreldra og njóta þess að eiga heilbrigð og
dugleg börn.

7. bekkingar lásu orðtök og málshæ7i.

Sigurvegararnir í 10. P

Á leikskólanum Laut sungu eldri börnin á leikskólanum nokkur lög fyrir foreldra sem fjölmenntu á leikskólann. Söngurinn var
glæsilegur og fóru börnin ótrúlega vel með
erfið ljóð og sungu líka svona fallega. Að
söngnum loknum var foreldrum boðið upp á
kaffi.

Líf og 6ör á leikskólanum Laut.

Birna hæ1ir sem
kirkjuvörður

Eftir messu í Grindavíkurkirkju þann 7.
nóvember sl. var Birna Bjarnadóttir kirkjuvörður kvödd en hún lætur nú af störfum
eftir að hafa unnið við kirkjuna síðan 1986.
Fjölmenni var við messu og fékk Birna
kveðjugjafir frá sóknarnefnd og kirkjukórnum. Var Birnu síðan klappað lof í lófa og
kirkjugestum boðið í veislukaffi.
Reyndar verður Birna áfram viðloðandi
kirkjustarfið en hún er nú formlega hætt sem
kirkjuvörður. Á myndinni er Birna með eiginmanni sínum, Daníel Jónssyni, og dóttur
þeirra hjóna, Runnýju Daníelsdóttur.

Kveikt á jólatrénu
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Kveikt verður á jólatré Grindavíkurbæjar við
hátíðlega athöfn á lóð Landsbankans
laugardaginn 4. desember kl. 18:00. Lagið
verður tekið og þá hafa jólasveinarnir
tilkynnt að þeir muni koma í heimsókn til
þess að gleðja ungviðið.
Grindvíkingar á öllum aldri eru hvattir til
þess að fjölmenna á Landsbankatúnið í
jólaskapi.

Jólamarkaður í Saltfisksetri

Jólamarkaður verður í Saltfisksetrinu 27.
nóvember og 4. og 5. desember. Þar verður
fjölbreytt handverk til sölu og eru bæjarbúar
hvattir til þess að koma við í Saltfisksetrinu
á opnunartíma þess, frá kl. 11-18.
Helgina 18. og 19. desember nk. verður
jóladagskrá í Saltfisksetrinu við allra hæfi. Sú
sýning verður nánar auglýst síðar.

Verslum heima um jólin

Mikið verður um að vera í Grindavíkurbæ á
aðventunni. Föstudaginn 17. des. og laugardaginn 18. des. verða verslanir og þjónustuaðilar með lengri opnunartíma og bjóða upp
á viðburði og tilboð. Veitt verða verðlaun
fyrir best skreytta húsið í bænum. Jafnframt
verður gefið út veglegt Jólablað Grindavíkur
þar sem verður m.a. jólaleikur Grindavík
Experience með glæsilegum vinningum.

Nýr félagsráðgjafi

Hildigunnur Árnadóttir
hefur tekið til starfa sem
félagsráðgjafi hjá Grindavíkurbæ. Hún tekur við
af Páli Ólafssyni.
Hildigunnur er
félagsráðgjafi með starfsréttindi frá Háskóla Íslands 2008. Hún hefur
unnið sem félagsráðgjafi á Þjónustumiðstöð
Árbæjar frá útskrift.
Hildigunnur hefur aðallega komið að
málum einstaklinga með fíknisjúkdóma,
endurhæfingu, stuðningsþjónustu og
fjárhagslegum stuðningi. Meðfram námi
vann hún við ýmislegt sem kemur að
félagslegri þjónustu. Hún sinnti félagslegri
heimaþjónustu, tilsjón með fötluðum einstaklingum og persónulegri ráðgjöf við
unglingsstúlkur í Hafnarfirði og Garðabæ.
,,Mitt helsta verkefni er að vera til taks fyrir
fólk í Grindavík sem þarf á stuðningi að
halda. Réttindi barna eru mér sérstaklega
hugleikin og barátta gegn kynferðislegu ofbeldi," segir Hildigunnur.

Teikningar óskast sóttar

Hjá Tæknideild Grindavíkurbæjar liggja
margar ósóttar samþykktar bygginganefndateikningar sem eru í eigu þeirra sem sótt
hafa um leyfi. Teikningarnar óskast sóttar af
eigendum innan fjögurra vikna, í síðasta lagi
mánudaginn 20. desember. Eftir þann tíma
verður þeim hent.
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Ferðamálaráðherra
í heimsókn

Katrín Júlíusdóttir iðnaðarráðherra sem
jafnframt er ráðherra ferðamála, heimsótti
Grindavík fyrir skömmu áður en hún hélt
í Bláa lónið á fund um heilsuferðaþjónustu. Róbert Ragnarsson bæjarstjóri
tók á móti ráðherranum.
Katrín skoðaði sýningu Saltfisksetursins, fór í
Stakkavík þar sem er að finna nýjung í ferðaþjónustu á Íslandi, heimsótti Fjórhjólaævintýri og settist þar undir stýri á einu hjólinu og
lauk svo heimsókninni í Flagghúsinu hjá Eldfjallaferðum en þetta eru nokkrir af öflugum
aðilum sem eru í ferðaþjónustunni í Grindavík.
Katrín var mjög hrifin af því kraftmikla
starfi sem hér fer fram og lofaði að koma
aftur í heimsókn til Grindavíkur og gefa sér
meiri tíma til þess að skoða það sem hér er
boðið upp á í ferðaþjónustu.

Ráðherra í heimsókn hjá feðgunum Jakobi
og Sigurði hjá Fjórhjólaævintýri.

Hvaða leið ferð
þú í skólann?

Bæjarfulltrúarnir Kristín María, Lovísa, Bryndís og Þórunn.

Konur í meirihluta bæjarstjórnar

Konur voru meirihluta bæjarfulltrúa á
fundi Bæjarstjórnar Grindavíkur þann 17.
nóvember sl.
Af sjö bæjarfulltrúum voru fjórar konur, þær
Kristín María Birgisdóttir, Lovísa Hilmarsdóttir, Bryndís Gunnlaugsdóttir og Þórunn
Erlingsdóttir.
Eftir því sem næst verður komist er þetta í
fyrsta skipti sem konur taka völdin með þess-

um hætti í Bæjarstjórn Grindavíkur en áður
hafa þær verið í meirihluta í bæjarráði. Athygli
vekur að allar fjórar eru á aldrinum 29 til 31
árs.
Lovísa Hilmarsdóttir, varabæjarfulltrúi
G-listans, sat fundinn í stað bæjarfulltrúans
Dagbjarts Willardssonar og því kom þessi
staða upp.

Róbert Ragnarsson bæjarstjóri bauð
nemendum í nokkrum bekkjum grunnskólans á nokkurs konar vinnufund á
bæjarskrifstofunum.
Þar voru nemendurnir beðnir að merkja og
skrá inn á kort hvernig þau fara í skólann, þ.e.
í bíl, gangandi eða hjólandi, hvaða leið þau
fara til og frá skólanum og hvar þau leika sér
helst eftir að skóla lýkur eða á sumrin.
Tilgangurinn með þessu er safna saman
upplýsingum til þess að efla umferðaröryggi í
Grindavík.
Berta fær viðurkenningarskjal frá Einari Lárussyni fyrir nafnið Greip.

Handverksfélagið fékk nafnið Greip

Vinna félagsmanna í handverksfélagi
Grindavíkur er hafin í húsnæði félagsins
að Skólabraut 8 (Gamla slökkvistöðin).
Félagsmönnum fjölgar óðfluga og er
spennandi starf framundan í félaginu.
Efnt var til samkeppni um nafn á félaginu
og á dögunum voru veitt verðlaun fyrir besta
nafnið. Nafnið sem varð fyrir valinu er

www.grindavik.is
www.visitgrindavik.is

GREIP en það var Berta Grétarsdóttir sem
kom með þetta skemmtilega nafn.
Þeir sem vilja vera með eða taka þátt í starfi
Greipar er bent á að hafa samband við Sigríði
G. Guðlaugsdóttir vegna félagsgjalda. Hægt
er að hringja í síma 897 5248.
Þess má geta að Greip er komið með síðu á
Fésbókinni.

grindavik@grindavik.is
Bæjarskrifstofur: Sími 420 1100

