
Unubakka 18-20  I  Þorlákshöfn

Sími 483 3900  I  Fax 483 3901

fagus@fagus.is  I  www.fagus.is

Við smíðum þínar innréttingar

Er komin tími á að 
endurnýja eða lagfæra? 

Við smíðum allar        
innréttingar, fataskápa 
og innihurðir. 

Hönnum, teiknum og 
gerum tilboð.

www.fagus.is l Sími 483 3900

Við smíðum 
þínar innréttingar

Bæjarlíf
2. tbl. . 11. árg. . janúar 2011

Íþróttamiðstöð Þorlákshafnar
Íþróttahús, sundlaug, 

tækjasalur og spa

Sími 483 3807

Sími 483 3801

Verið velkomin 

SKÁLINN
Breyttur opnunartími:
Mánudaga–Föstudaga  08:00-22:00

Laugardaga 09:00-22:00

Sunnudaga 10:00-22:00

Þórsarar í úrvalsdeild

Suðurlands
Menningarráð

safariferð, spilakvöld, 
vinateppi, tónleikar, 

sögustund, listasmiðja,
matreiðslunámskeið,

karókí,
...og margt fleira

DAGSKRÁIN  VERÐUR SEND Í HÚS OG 
FYRIRTÆKI OG BIRT Á WWW.OLFUS.IS

Síðastliðinn föstudag tryggðu Þórsarar sér öruggt sæti meðal þeirra bestu í Iceland Express deildinni í 
körfuknattleik.
Þórsarar tóku á móti Val og voru fyrir leikinn búnir að sigra alla leiki sína í deildinni og með sigrinum á 
föstudaginn unnu þeir sinn fjórtánda leik í röð og þar með var úrvalsdeildarsætið tryggt. Þrátt fyrir að 
liðið eigi enn eftir að leika fjóra leiki á þessu tímabili þá er ekkert lið sem getur náð Þórsurum að stigum. 
Stefnan er auðvitað sett á að vinna alla þá leiki sem eftir eru en liðið ætlar sér taplaust í gegnum tímabilið.

Áfram Þór!



Bæjarlíf – óháð blað frá 2001

Ritstjórn og ábyrgð:  
Róbert Karl Ingimundarson; robert@baejarlif.net 

Stefán Þorleifsson; stebbi@baejarlif.net

Útgefandi: RS-útgáfan
Heimasíða: www.baejarlif.net 
Netfang: postur@baejarlif.net 

Blaðinu er dreift ókeypis á öll heimili   
Sveitar  félagsins Ölfuss.  Upplag:  1000 eintök. 

Bæjarlíf
brosandi blað!

Febrúar tvenna fjórtán ber.

Hvað kemur upp í hugann þegar á 
að skrifa t.d leiðara.  Um hvað á að 
skrifa? Ja ekki vitum við það enda 
getur verið fjandanum erfiðara 
að finna efni sem hæfir góðum 
leiðara.  

Látum því fylgja með uppskrift af 
köku:

Frönsk súkkulaðikaka
Uppskrift:

200 g súkkulaði 
200 g smjör 
4 egg 
250 g Dansukker-sykur 
70 g Kornax-hveiti

Aðferð:

Egg og sykur þeytt vel saman. 
Súkku laði og smjör sett í pott 
og brætt. Kælt og sett saman við 
eggja hræruna. Hveiti blandað 
varlega saman við. Sett í form 
og bakað við 170°C í 30-35 mín.  
Borið fram með rjóma eða ís.

Mmmmmm.

Þar sem við höfum ekki próf-
að uppskriftina óskum við eftir 
góðhjörtuðum lesanda til að prufa 
og segja okkur frá.

Róbert Karl & Stefán

Frá útgefendum
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 Þorláks-

       h
afnar-

   prestakall

Sóknarprestur: Baldur Kristjánsson
Símar: 483 3771 og 898 0971
Netfang: bk@baldur.is (www.baldur.is)
Viðtalstími:  Eftir samkomulagi
Organisti: Hannes Baldursson

ÞOrlákSkirkjA,  sími: 483 3616
kirkjuvörður: Halla Kjartansdóttir,  
símar: 483 3661 og 864 2386

HjAllAkirkjA, sími: 483 4509
kirkjuvörður: Sigurður Hermannsson

Formaður sóknarnefndar Þorláks-               
og Hjallasóknar:  Ellen Ólafsdóttir

StrANdArkirkjA
Sóknarprestur svarar fyrir Strandarkirkju 
ásamt neðangreindum.
kirkjuvörður:  Silvía Ágústsdóttir, 
sími: 483 3910
Formaður sóknarnefndar Strandarsóknar:  
Guðrún Tómasdóttir

Skilafrestur í næsta blað: föstud. 25. feb. 

Útgáfudagur: miðvikud. 2. mars

postur@baejarlif.net

Raflagnateikningar og tölvuviðgerðir

Sími 483 3993

Tölvu-
viðgerðir

Jólaskraut
Þeir aðstandendur, sem skreyta leiði ástvina sinna um 
jól og áramót, eru beðnir um að taka skrautið niður 
fyrir 1. mars.  Einnig er hægt að fá þessa þjónustu gegn 
gjaldi og skal þá haft samband við kirkjugarðsstjóra.

Billjardborð til sölu
Stórt og mikið Riley 
Club billjardborð til sölu. 
Dúkur er rifinn og það 
vantar kjuða og kúlur.  Er 
á Selfossi.  Verðhugmynd 
kr. 90.000.- Nánari upplýs-
ingar hjá Stefáni 615-2920 
& stebbi@tonlist.net

Þvottahús Ölfuss
Unubakka 4 Þorlákshöfn s. 483-3530

Opið 9-12 og 14-17 virka daga

 

 Fatahreinsun 
 Fataviðgerðir 
 Saumaskapur 
 Rennilásar 
 Borðdúkar til leigu 
 Söluhorn 
 Prjónalopi - ýmsir litir

Verið velkomin

Munum að nota hjálm!
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Klaustur: Sími: 487 4616 Vík: Sími: 487 1325 Hvolsvöllur: Sími: 585 7590 Þorlákshöfn: Sími: 585 7595 Hella: Sími: 585-7585

SJÁ OPNUNARTÍMA Á WWW.KJARVAL.IS
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Bautabúr
ungnautahakk

kr./kg
989

Allra fljótandi 
þvottaefni798 kr.

stk.339 kr.
pk.

Epli pink lady
3 stk. í pakka

198kr.
stk.

Pepsi og Pepsi
Max, 2 l

549 kr.
pk.

Ristorante pizzur
4 tegundir

kr./pk.

358
Myllu kanilsnúðar
25% meira

verð áður 1.648

kr./kg

498
KEA bjúgu
stór pakki

Egils þykkni, 
5 tegundir, 1 l499kr.

stk.

kr./pk.

1098
Frosnir hamborgarar,
80 g, 10 stk.

40þvottar 

20%
afsláttur

1318 kr.
stk.

Skólaostur
í sneiðum

25 % meira magn
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Við Grunnskólann í Þor-
lákshöfn er starfandi öflugt 
starfsmannafélag.  Aðalfund-
ur er alltaf haldinn í janúar ár hvert. 

Starfsemi félagsins er af ýmsum toga,  
svo sem hið sígilda að færa starfsfólki 
gjafir á merkum tímamótum. Félagið 
hefur einnig á sinni 

könnu að 
skipu leggja upplyftingu 
fyrir starfsmenn og eru 
engin takmörk á hug-
myndaflugi þar á.  Það 
eru höfð kaffisamsæti 
nokkrum sinnum yfir 
veturinn, farið út að 
borða síðasta vetrardag, 
grillveisla höfð að vori, 
jólaföndur, myndakvöld eftir náms-
ferðir til útlanda, jólapakka leikur með 
söng og snittum á kertadegi svo fátt 
eitt sé nefnt. 

Litadagar eru hafðir daginn fyrir 
vetrar frí og nú varð appelsínugulur 
litur fyrir valinu en vetrarfrí verður 
dagana  24., 25. og 28. febrúar. Þá eru 
það ekki bara starfsmenn sem koma í 
einhverri appelsínugulri flík heldur og 
líka nemendur. Þetta skapar ákaflega 
skemmtilega stemmingu í skólanum.  

Nýliðin er leynivinavika á meðal 

starfsmanna. Allir drógu nafn ein hvers 
starfsmanns úr potti og var uppá-
lagt að gera þeim hin sama eitthvað 
gott alla vikuna.  Sumir fengu óvænt 
ávaxtakörfu inn á borð til sín, falleg 

orð á korti eða 
skemmtilegt sms 
í símann. Ann-
ars eru engin 
takmörk fyrir 
því hvað fólki 
dettur í hug að 
gera fyrir vininn 
sinn. Í lok vik-
unnar var svo 
uppljóstrað um 
leynivininn og 

urðu margir hissa á því hver var vin-
urinn  því þeir höfðu giskað á ein-
hvern allt annan. 

Toppurinn á starfi starfsmannafélags-
ins er hin óviðjafnanlega óvissuferð 
að hausti.  Farið hefur verið á hina 
ótrúleg ustu staði á Suðurlandi , í Kjós-
ina og á Reykjanesið. Öllum er skipt í 
hópa og eitthvert þema er alltaf í gangi 
sem mikil leynd hvílir yfir þar til á 
brottfarardegi. 

Guðrún Sigríks Sigurðardóttir, 
grunnskólakennari

SkólalífFjölmenningarvika í Ölfusi
Stefnt hefur verið 
að því um nokk-
urn tíma að halda 
fjölmenningar viku í 
Ölfusi og er nú loksins 
farið að draga til tíðin-
da. Fjölmenningar vika 
verður haldin dagana 
27. febrúar til 5. mars. 
Ólíkt þjóðahátíð-
unum, er nú reynt 
að virkja alla íbúa til 
þátttöku og allir hvatt ir 
til að brjóta upp hefð-
bundinn vinnu dag og 
virkja þann fjölbreytta 
mannauð sem býr í 
þessu samfélagi okkar.  
Síðustu samantektir 
benda til að í Ölfusi 
séu um 14,4% íbúa af 
erlendum upp runa 
og er það mun stærra 

hlutfall en þegar síðast var efnt til þjóðahátíðar árið 2008. Upprunalönd íbúa 
eru 23 (með Íslandi) og hlýtur það að bjóða upp á margbreytilegt og spennandi 
mannlíf.

Menningarnefnd Ölfuss stendur fyrir vikunni og býður upp á margvísleg verk-
efni og dagskrárliði sem styrktir hafa verið af Menningarráði Suðurlands. Skorað 
er á fyrirtæki, einstaklinga, félög og þjónustustofnanir að halda upp á vikuna á 
einhvern hátt, brjóta upp hversdagsleikann og gera eitthvað sem eflir samkennd, 
fræðir, skemmtir og virkjar allt það jákvæða sem tengist því að búa í fjölmenn-
ingarlegu samfélagi.

Meðal þess sem boðið verður upp á eru sýningar, martreiðslunámskeið, sögu-
stundir, gerð vinateppis, safaríferð, karókí, listasmiðja, tónleikar og spilakvöld. 
Nemendur í Grunnskóla Þorlákshafnar og í leikskólanum Bergheimum vinna 
að ýmsum verkefnum í tengslum við vikuna og verður afrakstur þeirra til sýnis 
á lokadegi vikunnar.

Barbara Guðnadóttir 
Menningarfulltrúi Ölfuss

Vöruflutningar
Þorlákshöfn - reykjavík- Þorlákshöfn

Ódýr og góð þjónusta alla daga

Marteinn Óli
Lýsubergi 10,
Þorlákshöfn
sími: 893-0870

Á gámasvæði er tekið á móti 
flokkuðum úrgangi.

Vinsamlega gangið vel um og 
losið ekki úrgang af neinu tagi 
utan gámasvæðis.

Gámasvæðið 
við Hafnarskeið

Sími 483 3817

Opnunartímar:
Mán. – fös. : 13:00 - 18:00
Lau.: 13:00 - 16:00
Sun.: Lokað

Bylgjupappi
Nú er einnig tekið við bylgjupappa í sér 
gám á gámasvæðinu. Í þann flokk má 
setja umbúðir úr pappa sem hafa bylgjur í 
brúnum þess. Pizzakassar eru dæmi um 
bylgjupappa.

Sorp- og endurvinnsluflokkar á gámasvæðinu eru:

Blöð, tímarit, sléttur pappi, skrifstofupappír, bylgju-
pappír, raftæki smá, raftæki stór, tölvur, tölvuskjáir, 
flatskjáir, ljósaperur, kælitæki, föt og klæði, garðaúr-
gangur, hjólbarðar, rafhlöður, spilliefni, steinefni 
(gler, postulín, flísar, múrbrot og fl.), málmar, ómálað 
timbur, málað timbur og grófurúrgangur s.s. dýnur, 
sóf ar, gólfteppi og fl. sem erfitt er að pressa.
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Þorrablótið í myndum
Ljósmyndir: Davíð Þór
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Bæjarskrifstofur Ölfuss
Hafnarbergi 1, sími 480 3800, 
olfus@olfus.is
Opið: 9-12 og 13-16

Ólafur Örn Ólafsson bæjarstjóri,
oli@olfus.is
Guðni Pétursson bæjarritari, 
gudni@olfus.is
Sigurður Jónsson byggingarfulltrúi, 
sigurdur@olfus.is
Kristinn G. Kristinsson félagsmálastjóri,
kristinn@olfus.is

Bókasafn
Sími 480 3830, bokasafn@bokasafn.is
Barbara Guðnadóttir menningarfulltrúi, 
barbara@bokasafn.is
Opið mán. til mið. 11-18, fim. 14-20 
og fös. 11-17

Íbúðir aldraðra
Sími 483 3614
Sigrún Theódórsdóttir forstöðukona, 
sigrunth@olfus.is

Þjónustumiðstöð Ölfuss
Sími  483 3803
Gunnþór K. Guðfinnsson umhverfisstjóri,
gkg@olfus.is

Grunnskólinn
Sími 480 3850, skolinn@olfus.is
Halldór Sigurðsson skólastjóri, 
halldor@olfus.is

Leikskólinn Bergheimar
Sími 483 3808, leikskóli@olfus.is
G. Ásgerður Eiríksdóttir leikskólastjóri, 
asgerdur@olfus.is

Íþróttamiðstöð Ölfuss
Sími 483 3807
Ragnar Sigurðsson íþrótta- og 
æskulýðsfulltrúi, 
ragnar@olfus.is

Hafnarvogin
Sími 480 3601
Indriði Kristinsson hafnarstjóri, 
hafnarvog@olfus.is

www.olfus.is

Skólalúðrasveit Grunnskólans í Þor-
lákshöfn hefur verið starfrækt frá 
árinu 1991.  Róbert Darling stjórn-
aði sveitinni fyrstu árin en síðustu 
árin hefur Gestur Áskelsson stjórnað 
sveitinni.  Í lúðrasveitinni hefur verið 
lagður grunnur að kraftmiklu starfi 
Lúðrasveitar Þorlákshafnar og margt 
efnilegt tónlistarfólk fengið mikla 
reynslu. Hljómsveitin hefur komið 
fram á ýmsum skemmtunum á vegum 
Grunnskólans í Þorlákshöfn og Tón-
listarskóla Árnesinga. Í haust var hald-
inn foreldrafundur þar sem ákveðið 
var að stefna á að fara með eldri deild 
Skólalúðrasveitarinnar á lúðrasveita-
mót í Gautaborg í júní næstkomandi.  
Margar íslenskar skólalúðrasveitir 
hafa farið á þetta mót og reynslan 
verið mjög góð. Ljóst er  að slík ferð 
yrði mikil hvatning fyrir nemendur 
og myndi auka áhuga á tónlistarnámi 
til muna í bænum. Stefnt er að því 
að fara með nemendur á fjögurra ára 
fresti á slík lúðrasveitamót þannig að 
nemend ur geti stefnt að slíkri ferð á 
sínum námsferli.

Ferð sem þessi er mjög kostnaðarsöm 
og hafa nemendur og foreldrar nú í 
vetur staðið fyrir ýmsum uppákomum 
til þess að afla fjár til fararinnar. Við 
höfum selt flatkökur, jólakort, komið 

fram á jólaskemmtun og haldið bingó 
þar sem hin ýmsu fyrirtæki í bæn-
um styrktu okkur með rausnarlegum 
gjöfum. Við erum mjög þakklát þeim 
mikla stuðningi sem við höfum fundið 
fyrir hjá bæjarbúum í þessari fjáröflun 
okkar. 

Eftirtaldir aðilar gáfu vinninga í 
bingóið:  Ramminn,  Kuldaboli/Ísfél-
agið, Zentral pizza,  HJ húsverk,  Inga 
Pétursdóttir, Bakaríið,  Serrano veit-
ingastaður í Reykjavík,  Hárgreiðslu-
stofan Ars,  VISS, Jarðefnaiðnaður,  
Hárnýjung,  Kjarval,  Bergverk,  Þjón-
ustustöðin,  Járnkarlinn, Frostfiskur,  
Rafvör,  Lyf og heilsa,  Atlantshum-
ar,  Ísnet.  Sæný, Finnur og félagar, 
Dogma ,  Hendur í höfn,  Ræktin,  
Trésmiðja Heimis, Skálinn,  Allt og 
ekkert,  Blómastúdíó Brynju, Ráðhús-
kaffi,  Lúðrasveit Þorlákshafnar, 
Íþrótta miðstöðin,  Snyrtistofa Karen-
ar,  Félagsstarf aldraðra,  Rafgull, 
Sigrún Þorgilsdóttir,  Rauða húsið  
Eyrarbakka,  Olís,  Lýsi, Ágústa Ragn-
arsdóttir grafískur hönnuður.

F.h. stjórnar Skólalúðrasveitar 
Grunnskólans í Þorlákshöfn,  

Ólína Þorleifsdóttir

Fréttir frá skólalúðrasveit Grunnskólans í 
Þorlákshöfn

 Hettupeysur  
körfuknattleiksdeildar Þórs

Nú höfum við ákveðið að bjóða aftur til sölu hinar vinsælu svörtu 
hettupeys ur. Peysan er rennd og framan á henni er merki körfuknattleiks-
deildar og nafn eiganda ef viðkomandi óskar þess. Verð á peysu er 4500 
kr. Ef þið hafið áhuga þá vinsamlega hafið samband við Röggu 866-6667 

eða Dagný 8689339 fyrir 20. febrúar.  

Unglingaráð körfuknattleiksdeildar Þórs

c-100 m-26 y-0 k-0

c-0 m-0 y-0 k-99
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Febrúargátan 2011

1

2

3

4 5 6

7

8

9 10

11

12

13 14

15

16

Lárétt

2. Rafvör býður meðal annars upp á
3. Bæjarlíf er......blað
4. Þess vegna er mikilvægt að sem flestir kunni
7. Aðalfundur starfsmannafélags Grunnskólans í 
Þorlákshöfn er haldinn í 

8. Hvers konar vika stendur yfir í Sveitarfélaginu 
Ölfusi frá 27. febrúar til 5. mars?

9. Elsku vinkona okkar hún......varð 35 ára þann 
5. febrúar sl.

11. Grafísk hönnun
12. Kirkjuvörður Hjallakirkju heitir
13. Þorrablót eldri borgara var haldið á 
15. Stjórnandi Skólalúðrasveitar Grunnskólans í 

Þorlákshöfn heitir
16. Marteinn

Lóðrétt

1. Guðrún Sigríks Sigurðardóttir er
5. Hagkvæmt í heimabyggð
6. Prjóna og handavinnukaffi 9unnar er alltaf á 

10. Vinsamlega gangið vel um og losið ekki....af 
neinu tagi utan gámasvæðis.

14. Slóðin er www.baejarlif....

Febrúargátan 2011

Opið þri.-fös. kl.13–18
og lau. kl. 11–14

Unubakka 34 
sími 483 3545

BErGVErk
Vélsmiðja i Nýsmíði i Viðgerðir

Unubakki 10-12 . Sími 893 0187 Raflagnateikningar og tölvuviðgerðir

Sími 483 3993

Elsku jakob Unnar
Við óskum þér til hamingju með 10 ára 

afmælið þann 2.febrúar sl.  Bjarta framtíð!
Mamma, Pabbi, Ólöf Björk og Auður Magnea

kæra ágústa
Til hamingju með afmælið.
Þinn frændi, Stebbi og co.

Elsku mamma og amma
Til hamingju með afmælið þann 2. febrúar.

Með kveðju, Stebbi og fjölskylda.

Elsku vinkona okkar hún Kolbrún 
varð 35 ára þann 5. febrúar sl. 

Innilega til hamingju með daginn.
Afmæliskveðjur,

Anna, Beggi og strákarnir þrír.

Sirrý Fjóla
Til hamingju með 7 ára afmælið.

Kveðja, þínar frænkur
Daníela og Katrín

www.baejarlif.net 

grafísk hönnun

Auglýsingar    Bæklingar    Heimasíður
Vörumerkjahönnun    Myndskreytingar

Símar 897 5818 & 864 3710

Ljósmynd frá fyrirpartýi Þorrablóts!
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Starfsmannamál
Eins og sagt var í síðasta fréttablaði 
átti að leysa Ingibjargar fæðingar-
orlof inn anhúss verður það gert með 
að Kim leysir Ingibjörgu af í 90% 
vinnu  og Guðrún Ísfold leysir Kim  
af í 50% vinn u  á meðan að Ingi björg 
er í fæðingar orlofi. Elsa fer  í veik-
indafrí 1. febrúar og á meðan verður 
Guja  deildar stjóri  á Tröllaheim um 
og Daðey verður í 100% vinnu  inn á 
Tröllaheimum og Sjöfn verður  í 100% 
vinnu á Dvergaheimum

Heimsókn frá Félagi eldriborgara í 
Ölfusi
Í janúar heimsókninni komu þær 
Edda Laufey Pálsdóttir og Ragna Er-
lendsdóttir í heimsókn á Tröllaheima. 
Deildinni var skipt í tvo hópa og Edda 
Laufey las fyrir annan hópinn gamla 
útgáfu um Mjallhvít og dvergana sjö 
og  Ragna las bók sem heitir Lang-
amma.  Þökkum við þeim kærlega 
fyrir heimsóknina. 

Heimsókn úr tónlistarskólanum
Þann 17. janúar kom Sigríður Kjart-
ansdóttir með þær Þóreyju Kötlu, 
Dagrúnu Ingu, Kötlu Ýr og Ólafíu 
Sigur rós sem allar eru nemendur 
og spila á þverflautu. Að loknum 
frábærum flautuleik bauð Sigga börn-
unum upp á óvænt atriði.  Meðferðis 
höfðu þær þrjár gosflöskur með mis-
miklu vatni í og spiluðu stelpurnar lag 
á flöskurnar með því að blása í þær  
líkt og um þverflautu væri að ræða.

Dagur leikskólans
Þann 6. febrúar var Dagur leikskólans, 
það eru  hagsmunasamtök sem tengjast 
leikskólum, Menntamálaráðaneytið 
og Samband íslenskra sveitafélaga sem 
standa að þessum degi.  Markmiðið 
með þessum degi er að vekja athygli á 
þýðingu leikskóla fyrir börn og þeirri 
kennslu sem fram fer í leikskólum 
lands ins.  Á Bergheimum var haldið 
upp á daginn þann 4. febrúar með því 
að það var farið í skrúðgöngu inn í 
leikskól anum og bakaðar voru vöfflur 

sem all ir borðuðu saman inn á sal.

112 dagurinn
112 dagurinn verður haldinn víða um 
land föstudaginn 11. febrúar. Þema 
dagsins er aðkoma venjulegs fólks 
að vettvangi slysa, veikinda og áfal-
la.  Viðbragðsaðilar koma sjaldnast 
fyrstir á vettvang slíkra atburða. Oftast 
kem ur venjulegur borgari fyrst að, 
tilkynn ir um atburðinn og veitir fyrstu 
aðstoð. Þessi fyrstu viðbrögð geta 
skipt miklu um afdrif fólks og hvernig 
til tekst með björgun.  Þess vegna er 
mikilvægt að sem flestir kunni skyndi-
hjálp og treysti  sér til að veita hana 
þegar á reynir. Þennan dag förum við 
yfir með börnunum  símanúmerið 112 
og leggj um áherslu á að það er 1-1-2 
en ekki 112.

Fjölmenningarvika
Fjölmenningarvika stendur yfir  í 
Sveitarfélaginu Ölfusi frá 27. febrúar 
til 5. mars. Leikskólinn tekur þátt í 
Fjölmenningarvikunni.

Sumarfrí

Í viðhorfskönnuninni urðu þau leiðu 
mistök að sumarfrí  var skráð frá 12. 
júlí -9. ágúst en þar átti að standa 6. 
júlí – 9. ágúst. Leikskólinn er alltaf  
lok aður í 5 vikur.

Með kveðju ,  
Dagný aðstoðarleikskólastjóri

Bergheimafréttir

Vikan 7.-11. febrúar
10. febrúar er leikfimi í íþróttahúsinu, passa þarf að 
hafa börnin í þægilegum fatnaði 
11. febrúar er rugldagur þá er opið á milli deilda kl. 
10-11 og fara þá börnin á milli að vild.  
11. febrúar er 1-1-2 dagurinn. 

Vikan 14.-18. febrúar
14. febrúar fá Hulduheimar heimsókn frá tónlistar-
skólanum. 
17. febrúar er leikfimi í íþróttahúsinu, passa þarf að 
hafa börnin í þægilegum fatnaði. 
18. febrúar er söngstund inn í sal þar sem allar deildar 
koma saman og syngja 

Vikan 21.-25. febrúar
21. febrúar fara Tröllaheimar í heimsókn á 9-una. 
24. febrúar er leikfimi í íþróttahúsinu, passa þarf að 
hafa börnin í þægilegum fatnaði. 
25. febrúar er söngstund inn í sal þar sem allar deildar 
koma saman og syngja

Elsku Guðmundur Einar minn
Til hamingju með 2ja ára afmælið þann 13. 

feb. Hafðu það gott á afmælisdaginn litli 
prinsinn minn.  Kveðja, Talía Fönn.

Elsku Guðmundur Einar
Hjartanlegar hamingjuóskir með 2ja ára 

afmælið þann 13. feb.  Kveðja, amma og afi.

Hann pabbi okkar...
...hann Bergþór, átti afmæli 29. jan sl. og 

viljum við senda honum stórt knús.
Aron, Ægir Þór og litli ponsi.

Vöruflutningar
Þorlákshöfn - reykjavík-Þorlákshöfn 

Frá Þorlákshöfn  kl 10:00 
Frá Reykjavík  kl 13:00

Afhending fer fram samdægurs

 Upplýsingar í síma 
 Stefán   856-1581 
 Unnar   856-1580

Vörumóttaka í reykjavík 
Sími: 533-2211

SANNGJARNT VERÐ – GÓÐ ÞJÓNUSTA
 13 

 
Vöruflutningar 

Reykjavík—Árnessýsla 

Vörumóttaka Héðinsgata 1-3 

 
VÖNDULL ehf 

FLUTNINGAÞJÓNUSTA Í  
ÁRNESSÝSLU. 

Brottför frá Reykjavík, Héðins-
götu 1-3 sími: 533 2211. 

Mánudaga til föstudaga kl. 
13:00, Á Selfossi hjá Húsa-

smiðjunni og Byko kl. 14:00 .Einnig hjá öðrum fyrirtækjum 
eftir þörfum. 

Upplýsingar í síma: 856 1580 Unnar 
                                856 1581 Stefán 

9-u fréttir
Nú er félagsstarfið komið á fullt skrið

Prjóna  og  handavinnukaff-
ið  er  alltaf á  þriðjudögum  frá kl. 
13:00-16:00  og  eru  allir velkomn-
ir,  það  er  hress  og  skemmtileg-
ur hópur sem mætir í prjóna og handa-
vinnukaffi  og  mikið  spjallað  og 
hlegið,  það  er  alltaf  pláss  fyrir  nýtt 
fólk,  endilega  mæta  með  eitt hvað 
á  prjónunum  eða  hvaða  handa-
vinnu  sem er.    Krakkar  úr 
7.  bekk    grunnskólans  koma  ann-
an  hvern  fimmtudag  og  spi-
la  með  okkur félagsvist.  Félags-
vistin  byrjar kl. 13:00  og  eru  allir 
velkomnir, nánar auglýst á olfus.is.

Á  Bóndadaginn  var  þorra-
blót  og  var  það  vel sótt, um 
60  manns    komu  saman  og    blót-
uðu þorrann.    Það  var  mikið 
sungið,  t.d.  sungu  konur-
nar  fyrir  karl ana  hið  klass íska  sjó-
mannalag  Kátir  voru  karl-
ar  og  ekki  voru  karlarn-
ir  minni   og  sungu  fyrir  elskurnar 
sínar Fósturlandsins  Freyja.

Það er  fjölbreytt og gott  félagsstarfið 
á 9-unni  og  ættu  allir  að  get-
a   fundið eitt hvað við sitt hæfi. Endi-
lega láttu sjá þig.

Kær kveðja, starfsfólk 9-unnar

Brynja, Anna, Ási og Guðmunda

Þórir og Fjóla að skála í íslensku brennivíni

Menningar- viðburða- og veitingahús á besta stað í bænum
Heitur matur í hádeginu á fimmtudögum og föstudögum frá kl. 11:30 til 14:00 
Barinn opin frá kl. 22:00 á föstudags- og laugardagskvöldum Alhliða veitingaþjónusta  »«  Sími 483 1700


