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Íþróttamiðstöð Þorlákshafnar
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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

Sunnudaginn 2. janúar efndi Lúðra
sveit Þorlákshafnar til glæsilegra tón
leika í Ráðhúsi Ölfuss. Sem fyrr var 
það Róbert Darling sem sveiflaði tón
sprotanum, en í sveitinni voru að mér 
sýndist nokkuð yfir 30 einstaklingar 
á mjög svo misjöfnum aldri. Nokkrir 
rosknir karlar en einnig ungar stúlkur 
úr efsta bekk grunnskólans. Það var 
ekki síður ánægjulegt að salurinn var 
troðfullur, já svo sannarlega troðfullur 
í orðsins fyllstu merkingu. Það verður 
ekki annað sagt en að  Þorlákshafnar

búar og íbúar víðar úr sveitarfélaginu 
Ölfusi hafi mætt, þarna sáust einnig 
kunn andlit frá Árborg og Hveragerði.

Í tveimur lögum mætti sópransöng
konan Margrét Stefánsdóttir sem tók 
hressilega undir með hljómsveitinni. 
Félagar úr Leikfélaginu frömdu tvisvar 
skemmtilega gerninga sem kettir og 
trúðar. Ungur dansari var reiðubúinn 
til að taka sporin en því miður meidd
ist stúlkan sem er dansfélaginn kvöldið 
áður, vonandi ekki alvarlega. Þetta 

atriði hefði því fallið brott en þegar 
neyðin er stærst er hjálpin næst. Móðir 
þessa unga dansara hljóp í skarðið og í 
vals og polkatakti svifu þau mæðginin 
um gólfið eftir öruggum takti Lúðra
sveitar Þorlákshafnar.

Bestu þakkir til allra sem lögðu sitt 
af mörkum, ekki má gleyma Bar
böru í Bókasafninu sem leiddi þessa 
skemmti legu tónleika með styrkri 
kynningu.

Sigurður Grétar Guðmundsson

Glæsilegir tónleikar Lúðrasveitar Þorláks hafnar í Versölum

Ljósmynd:  Stefán Þorleifsson

Jónas Sigurðsson og Ritvélar framtíðarinnar

Þjóðlagasveitin Narodna Musika

Músíkmaraþon

Söngleikur

Suðurlands
Menningarráð

FRAMUNDAN:



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!

Nýár!
Neitum því sem vert er að neita
og byrjum að breyta.
Gleðilegt nýár!
Við skulum varpa því versta
og virkja okkar besta
Gleðilegt nýár!

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. 4. feb. 

Útgáfudagur: miðvikud. 9. febrúar

postur@baejarlif.net

Raflagnateikningar og tölvuviðgerðir

Sími 483 3993

Tölvu-
viðgerðir

Yndislegu 
viðskiptavinir!

Nú eru breytingar framundan en mér hefur boðist starf sem gefur mér 
tækifæri sem fagmanni að njóta kennslu og þekkingar frá besta og fær-
asta fagfólki í dag. Ég hef tekið starfinu en það felur jafnframt  í sér að ég 
sé mér ekki fært að halda Hárnýjung opinni öllu lengur.

Ég hætti rekstrinum með miklum trega. Ég hef átt margar ánægjustundir 
með viðskiptavinum mínum og samstarfsfólki síðastliðin 22 ár.

Elsku bestu  viðskiptaVINIR mínir og fyrrverandi samstarfsfólk. Ég þakka 
ykkur fyrir viðskiptin, vinskapinn og allar góðu stundirnar  sem við höfum 
átt saman.  Með tár á hvarmi kveð ég ykkur að sinni.

Ég óska ykkur öllum velfarnaðar á komandi árum og þakka ykkur enn og 
aftur fyrir allt og allt.

Knús til ykkar allra

Hlíf Ragnarsdóttir
Hársnyrtimeistari

Tekjumörk afslátts af fasteignaskatti
hjá elli- og örorkulífeyrisþegum

í Sveitarfélaginu Ölfusi 2011

tekjur einstaklinga árið 2010 tekjur hjóna árið 2010 Niðurfelling

Allt að 1.973.000  Allt að 2.763.000  100%

Milli 1.973.001–2.263.000 Milli 2763.001–3.150.000 75%

Milli 2.263.001–2.634.000 Milli 3.150.001–3.634.000 50%

Milli 2.634.001–3.021.000 Milli 3.634.001–4.171.000 25%

Nánari upplýsingar má fá á  heimasíðu sveitafélagsins www.olfus.is

Bæjarstjóri

Sveitarfélagið Ölfus

Hækkun gjaldskrár Bæjarbókasafns Ölfuss

Frá og með 1. febrúar hækkar ár
gjald bókasafnsins úr 1.000 krónum 
í 1.300 krónur. Einnig hækkar gjald 
sem greiða þarf fyrir ljósrit og út
prentun lítillega og árgjaldið í tölvur. 
Að öðru leiti helst þjónusta bóka
safnsins óskert, opnunartímar verða 
þeir sömu, dagmömmumorgnar og 
ungbarnamorgnar á sínum stað og 
eru íbúar Ölfuss hvattir til að nýta 
þjónustuna líkt og þeir hafa verið 
dug legir að gera hingað til.

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

www.baejarlif.net 
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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

Öl
l v

er
ð 

er
u 

bi
rt 

m
eð

 fy
rir

va
ra

 u
m

 p
re

nt
vi

llu
r o

g/
eð

a 
m

yn
da

br
en

gl AB mjólk
og AB mjólk létt

199 kr.
stk.

FP blandaður
brjóstsykur249kr.

pk.

Pólarbrauð249 kr.
pk.

Goða súpukjöt,
frosið

kr./kg
698

kr./kg

229
20%
afsláttur

50%
afsláttur

Kellogg’s
Corn Flakes

589 kr.
pk.

kr./pk.

698
Goða hamborgarar
með brauði, 4 stk.

verð áður 291

185 kr.
kg

Perur

verð áður 369

SS 
kindabjúgu 

398kr.
stk.

Kjarna blandaður
ávaxtagrautur
og sveskjugrautur
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Fréttir frá VISS 
Unubakka 4
Föstudaginn 10. desember 2010 var 
opið hús á vinnustofunni, var boðið 
upp á kaffi og meðlæti í boði Kjar
vals og viljum við þakka Kjarval fyrir 
veitt an stuðning og hlýhug í okkar 
garð.

Bæjarbúar og velunnarar voru 
dugleg ir að líta við og veitti það mikla 
gleði starfsmanna.  Kiwanis menn 
mættu á staðinn færandi hendi og 
gáfu vinnu stofunni Sony hljómflutn
ingstæki sem veitti mikla lukku og 
hefur það verið í stanslausri notkun 
síðan.

Einnig færðu þeir okkur dýrindis 
bandsög sem búið er að þrá í langan 
tíma, enda fjölgar þá verkefnum með 
þessari gjöf.

Viljum við færa þeim okkar einlægu 
þakkir fyrir þessar rausnarlegu gjafir.

17. desember sl. komu tveir burðar
menn með rausnarlega gjöf frá ónafn
greindum aðila og var það afskaplega 
fallegt jólatré. Viljum við færa þeim 
velunnara okkar bestu þakkir.

Gallerý VISS er opið alla virka daga 
frá kl 913

Að lokum óskum við bæjarbúum og 
velunnurum gleðilegs nýs árs og gæf
u ríkrar framtíðar með þökk fyrir all
an þann stuðning sem okkur hefur 
verið veittur á árinu.

Kveðja, leiðbeinendur og starfsfólk 
VISS

Aðspurður hvernig það kom til að 
hann gerði merki fyrir Zemaitijos 
Dragunas þá svaraði Rafn því til að 
snemma árs 2009 þá hafi hann orðið 
að hætta að vinna sökum sjúkdóms 
og því farið að huga að því hvað hann 
gæti gert sér til dægrastyttingar. 

Fljótlega fór hann að eiga við 
lógógerð í tölvunni.  Hann hafi 
alltaf haft áhuga á lógóum og þá 
sérstaklega félagsmerkjum íþrótta
liða.  Einnig hefur hann haft það 
sem áhugamál að rissa upp sínar 
eigin hugmyndir að lógóum þegar 
þær skutu upp kollinum.  Í lok 
árs 2009 eignaðist Rafn fullkomið 
teikniforrit sem hann kunni ekkert 
á og fóru fyrstu vikurnar í að læra 
á forritið. 

Þegar hér var komið þá sendi 
hann tölvupóst til nokkurra félaga 
sem hann valdi að handahófi, en 
þó eink um fél ög sem áttu ekkert 
félagsmerki.  Hann segir að það 
hafi verið misjafnt hvernig þes
sari umleitan hans hafi verið tekið, 
en flestir hafi þó brugðist vel við. 
Þetta leiddi til þess að hann han
naði fljótlega merki fyrir knattspyr
nufélagið Draupni á Akureyri og var 
það merki tekið í notkun strax um 
vorið 2010.  Það var fyrsta merkið 
sem hann hannaði sem formlega var 
gert að félagsmerki íþróttahreyfingar. 
Rafn sagði:  "Á sama tíma og ég var að 
gera merki Draupnis þá sá ég í frétta
blaðinu að félagsskapur Litháa hér á 
Íslandi hefði stofnað íþróttafélag og 
var þar í forsvari Algirdas Slapikas. Ég 
setti mig strax í samband við Algir
das og bauð honum að gera fyrir þá 
félagsmerki og tók hann því mjög vel 
og í framhaldinu gerði ég félagsmerki 
íþróttafélagsins Lituanica. Nafn þess 

félags var síðar breytt í Stál úlf, þegar 
þeir Litháar gengu til liðs við ÍSÍ. Varð 
þá úr að ég gerði annað merki fyrir það 
félag og er það merki nú í notkun hjá 
þeim. Það var svo nú í endaðan ágúst 
að Algirdas kom í heimsókn til mín til 

Þorlákshafnar og sagði mér þá að hann 
vissi af liði í Litháen sem hugsanlega 
hefði áhuga á að fá mig til að gera nýtt 
merki fyrir liðið.  Ég  ákvað að gera 
nokkur sýnishorn og senda til þeirra 
og láta á það reyna hvort áhugi væri 
fyrir hendi hjá þeim. Voru þeir mil
ligöngumenn í þessu fyrir mig,  þeir 
Algirdas og Romualdas Gecas."

Eftir nokkrar vikur kom svo svar 
frá þeim í Litháen þar sem þeir lýstu 
yfir   áhuga á samstarfi.  Það varð því 
úr að Rafn sendi fleiri merki út og í 
þetta skiptið fundu þeir merki sem 
þeim leist vel á.  Merkið var svo kynnt 

sem nýtt félagsmerki 14. október 
síðastliðinn. 

Félagsliðið Zemaitios Dragúnas er 
núverandi meistarar í handbolta í 
Litháen og er liðið eitt af stærstu 
handboltaliðum landsins. Liðið er 

þátttakandi í Evrópukeppninni 
í handbolta í ár og keppir einnig 
í Balt ic Handball League og si
tur þar nú í efsta sæti eftir fjóra 
leiki. Rafn segir ennfremur að 
honum fyndist  að sér  hafi verið 
sýndur mikil heiður með því að 
hafa fengið að hanna merki þessa 
félags og er þetta óneitanlega há
punkturinn á lógógerð hans fram 
til þessa. Það má svo geta þess að 
einnig hefur Rafn gert félagsmerki 
fyrir Draupni á Akureyri, Litua
nica og Stálúlf, Knattspyrnufélag 
SÁÁ, UMFG á Grundarfirði, og 
Knattspyrnufélagið Markaregn. 
Einn ig hefur hann gert merki fyrir 
Hrútavinafélagið Örvar á Suður
landi og merki Íslendingafélag
sins í Kronoberg í Svíþjóð  ásamt 
merki fyrir hljóm sveitina Drauga
banar og nú nýlega fyrir Íslenska 

Cadillac klúbbinn.  Fleiri merki er svo 
verið að vinna að þessa stundina sem 
verða tekin í notkun fljótlega. Þeir sem 
vilja kynna sér betur það sem hann  er 
að fást geta litið við á Facebooksíðu 
hans: R.Gislason. LOGO gerð.

Rafn Gíslason teiknaði lógó fyrir íþróttaliðið  
Zemaitijos Dragunas í Litháen

 Beveik prieš metus, Þórlákshöfn miestelyje gyvenantis Rafn Gíslason,  spaudoje sužinojęs apie naujai ękurtę sporto 
klubę „Stál úlfur“ (liet. „Plieninis vilkas“) bei Islandijos 2 lygos ęempionate žaidusię šio klubo krepšinio komandę 
„Lituanica“, nedvejodamas susisiekę su sporto klubo vadovu A.Šlapiku, pasięlydamas sukurti krepšinio komandai bei 
paęiam sporto klubui logo neimant užmokesęio už tai. Nemažai laiko užęmęs darbas kuriant logo davę puikię vaisię, o 
dalykinis bendradarbiavimas  peraugo ę šiltus ir gerus santykius.To pasekoje sporto klubo tarybos narys R.Geęas, 
vasarę atostogavęs Lietuvoje, papasakojo savo buvusiam rankinio treneriui, A.Juškęnui, apie neseniai ękurtę sporto 
klubę Islandijoje, jo veiklę bei klubo logo atsiradimę.Praęjusię metę Lietuvos ęempionę, Klaipędos „Dragęno“ rankinio 
komandos treneris, susipažinęs su Rafn logo darbais, nusprendę susisiekti su juo. Komandai, atstovaujanęiai Lietuvę, 
ęvairaus rango varžybose, buvo aktualu atnaujinti klubo ženklę. Po beveik męnesę trukusio intensyvaus darbo buvo 
oficialiai pristatytas Klaipędos Dragęno logotipas, kuriuo didžiuojasi ne tik klaipędieęiai, bet ir daugelis lietuvię, 
gyvenanęię Islandijoje. Nuoširdžiai dękojame Rafn Gislason už profesionaliai atliktę darbę bei tikimęs išvysti dar ne 
vienę jo sukurtę logo užsienio sporto klubams.  

Rafn með lógó Zemaitijos 
Dragunas

2010

www.baejarlif.net 
Raflagnateikningar og tölvuviðgerðir

Sími 483 3993
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Sumarið 2010 var samþykkt 
skólastefna fyrir fræðslu
stofnanir Sveitarfélagsins 
Ölfuss. Að mótun stefnunnar kom 
starfshópur skipaður fulltrúum frá 
skólunum, foreldrum og nemendum 
auk skólastjórum  grunnog leik
skólans og formanni fræðslunefndar. 
Sérstakur ráðgjafi var Ólafur Helgi 
Jóhannesson, lektor á menntavísinda
sviði Háskóla Íslands. Við gerð stefn
unnar var leitað eftir sjónarmiðum 
ýmissa hópa í samfélaginu svo sem frá 
atvinnulífinu, dreifbýlinu, eldri borg
urum, félagsmiðstöðinni, íþrótta og 
æskulýðsstarfi og nýbúum.

Starfshópurinn vann einnig með 
hugmyndir um skólastarf sem höfðu 
komið fram á opnu skólaþingi sem 
haldið var í Þorlákshöfn árið 2009.

Stefnan í hnotskurn
Að skólar séu griðastaður nemenda.

Að nám og kennsla taki mið af þörf
um allra nemenda.

Að skólahúsnæði taki mið af fjöl
breytt um þörfum nemenda og starfs
fólks.

Að í öllu skólastarfi séu sjónarmið um 
lýðheilsu í fyrirrúmi.

Að samstarf stofnana sveitarfélagsins 
sé öflugt og áhersla sé á samnýtingu 
og samvinnu stofnana sem og ein
staklinga.

Að í skólum starfi hæft og vel menntað 
starfsfólk.

Að nemendur eigi kost á samfelldum 
vinnudegi þar sem skólastarf og tóm
stundir mynda samfellda heild.

Að samvinna milli heimila og skóla 

einkennist af gagnkvæmri virðingu.

Að niðurstöður mats á skólastarfi 
nýtist til  umbóta í skólunum.

Að hlúð verði að jákvæðum og góðum 
skólabrag með því að setja hugtök eins 
og jafnrétti, lýðræði, samvinnu, um
burðarlyndi, gagnkvæma virðingu, 
réttindi og skyldur í öndvegi.

Skólinn er vinnustaður og býr ungt 
fólk undir framtíð sem er í örri þróun. 
Það skal því haft að leiðarljósi að hlut
verk skólans er að leiða samfélagið en 
ekki að endurspegla það.           

Allir foreldrar og forráðamenn 
fengu  spurningalista á foreldra
degi í Grunnskólanum þar sem þeir 
voru beðnir um að svara nokkr
um spurning um um skólann og 
skólastarfið og einnig var beðið um 
hugmyndir að einkunnarorðum 
fyrir skólann. Þar mátti finna ýmis
legt skemmtilegt en fyrir valinu urðu 
orðin:

Vinátta - virðing – velgengni  
Þessi einkunnarorð eru  einnig yfir
skrift skólastefnunnar.

Ágústa Ragnarsdóttir, sem hannaði 
merki skólans fyrir nokkrum árum, 
hefur verið fengin til þess að gera 
veggspjald með einkunnarorðunum 
sem verður hengt upp í glerskála 
skólans en þar mun það blasa við öll
um sem koma inn í skólann.

Guðrún Sigríks Sigurðardóttir, 
grunnskólakennari

Skólalíf

Gjaldskrár
Bæjarstjórn samþykkt á fundi sínum 30. desember sl. álagningu gjalda svo og 
þjónustugjaldskrár sem gilda eiga fyrir árið 2011.

Álagning gjalda

Heiti    2010  2011
Útsvar    13,28%  13,28 

Fasteignaskattur íbúðarhús A 0,36%  0,40% 

Fasteignaskattur B, opinbert húsnæði 1,32%  1,32%

Fasteignaskattur atvinnuhúsnæðis C 1,40%  1,50%

Vatnsskattur   0,12%  0,12%

Vatnsskattur skv. mæli  kr. 7,00 pr/m3 kr. 9,00 pr/m3

Holræsagjald   0,20%  0,25%

Lóðarleiga Aflokkur  0,50%  0,70%

Lóðarleiga Bflokkur  0,50%  0,70%

Lóðarleiga Cflokkur  0,50%  0,70%

Lóðarleiga Dflokkur   Skv. lóðarsamningi Skv. lóðarsamningi

Gjalddagar fasteignagjalda verða 8, 1. febrúar – 1. september.

Gjaldskrá frístundaheimilis hækkar um 5%, gjaldskrár fyrir mat í leikskóla, 
grunnskóla, frístundaheimili og íbúðum eldri borgara um 13%.  Breytin
gar verða á leikskólagjöldum þannig að afsláttartímar frá 810 fækka um 1, 
tímagjald hækkar ekki, matur hækki um 13% og tímagjald milli 1617 hækki 
og verði kr. 4.500.

Gjaldskrár fyrir hunda og kattahald hækka um 6% og gjaldskrá sorphirðug
jalda um 5%.

Nánari upplýsingar um gjaldskrár fást á 

heimasíðu sveitafélagsins www.olfus.is

Bæjarstjóri

Sveitarfélagið Ölfus

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.



6 Bæjarlíf, brosandi blað – 1. tölublað 2011

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

Veturinn fór vel af stað hjá okkur í 
badmintoninu. Iðkenndur voru 19 tal
sins á aldrinum 915 ára. Krakkarnir 
kepptu á nokkrum mótum og stóðu 
sig með prýði.

Axel Örn Sæmundsson lenti í 2. sæti 
á Unglingamóti KR og Unglingamóti 
HSK. Á Sparisjóðsmóti Keflavíkur 
komst hann í undanúrslit. Guðbjörg 
Ragna Vilhelmsdóttir lenti í 2. sæti á 
Unglingamóti KR. Eins komust Jenný 
Karen Aðalsteinsdóttir og Elva Karen 
Júlíusdóttir í undanúrslit á Unglin
gamóti KR og Þóra Björg Þórðardót
tir og Stefanía Ásta Davíðsdóttir í un
danúrslit á Unglingamóti HSK.

Síðasta æfingin í desember var með 
breyttu sniði en gleði og glaumur voru 
allsráðandi.  Iðkenndur mættu ásamt 
foreldrum og systkinum sínum og hal
dið var lítið innanfélagsmót. Hart var 
barist en sigurvegarar voru þau Elva 
Karen og Júlíus, faðir hennar og hlutu 
þau titilinn Jólamótsmeistarar 2010.

Hið árlega Unglingameistaramót Þórs 
verður haldið í íþróttahúsinu í febrúar. 
Á það mót mæta um 100 krakkar á 

aldrinum 619 ára. Fyrir mótið ætlum 
við að láta útbúa keppnistreyjur fyrir 
krakkana svo þau geti verið merkt fé
laginu þegar allur fjöldinn verður sa
mankominn í íþróttahúsinu. Frábært 
væri að sjá sem flesta mæta og styðja 
krakkana til dáða. Á döfinni eru ein
nig Íslandsmeistaramót unglinga í 
mars og Meistaramót HSK í apríl þar 
sem keppendur eru á bilinu 6 ára til 
50+.  

Æfingar munu byrja aftur eftir jólafrí 
mánudaginn 10. janúar og verður 
örlítil breyting á. Nú munu vera 3 
æfingar á viku fyrir 18 ára og yngri, 
á mánudögum, fimmtudögum og 
sunnudögum en sérstakar æfingar 
fyrir eldri spilara falla niður. Áhugas
amir geta þó mætt á æfingar á sun
nudögum. Við hvetjum eldri spilara 
til að rifja upp gamla takta, sem og þá 
sem aldrei hafa prófað að láta verða af 
því að mæta á æfingu.

Með von um að sjá sem flesta á nýju 
ári

Stjórn Badmintondeildar UMF Þórs.

Badmintonlíf

Stútungasaga

Föstudaginn  14. janúar kl. 20
Laugardaginn 15. janúar kl. 20

Forsala miða í síma 898-4368 (Gróa) og 845-7795 (Hulda) 
og einnig í apótekinu.

Miðasala opnar í Versölum klukkustund fyrir hverja sýningu. 
Missið ekki af frábærri skemmtun!

Atvinnulífsfundur í 
Ölfusi

Atvinnuþróunarfélag Suðurlands í samvinnu við Sveitarfélagið 
Ölfus mun standa fyrir kynningarfundi á stoðkerfi atvinnulífsins 
á Suðurlandi. Fundurinn verður haldinn föstudaginn 14. janúar 
2011 í Ráðhúsinu kl. 14. 16.

Eftirtaldir aðilar kynna starfsemi sína:

    * Atvinnuþróunarfélag Suðurlands

    * Vaxtasamningur Suðurlands

    * Háskólafélag Suðurlands

    * Menningarráð Suðurlands

    * Markaðsstofa Suðurlands

Að auki kynnir Þorbjörn Jónsson verkefnastjóri Atvinnuþróunarfélags 
Suðurlands verkefnið Slegist um slógið: Nýting á slógi frá fiskvinnslum.Gefinn 
verður kostur á spurningum og umræðum.

Rekstraraðilar, sveitarstjórnarmenn, atvinnumálanefndir, menningar
málanefndir, einstaklingar með hugmyndir og að sjálfsögðu allir áhugasamir 
íbúar sveitarfélaganna eru hvattir til að mæta og kynna sér starfsemi stoðkerf
sins á Suðurlandi.

grafísk hönnun

Auglýsingar    Bæklingar    Heimasíður
Vörumerkjahönnun    Myndskreytingar

Símar 897 5818 & 864 3710

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 

Elsku dagbjört Heiða
Hjartanlega til hamingju með 13 

ára afmælið þann 24.janúar
 Kveðja, mamma,pabbi, Gabríel Hugi 

og Guðbjörg María



7Bæjarlíf, brosandi blað – 1. tölublað 2011

Tónar og Trix héldu sína árlegu jóla
stund fyrir fullu húsi á Egilsbraut 
9, við sungum við aðventustund í 
Þorlákskirkju ásamt fleiru skemmti
legu. Starfið heldur áfram í vetur og 
mun Ása Berglind halda áfram sem 
kórstjórnandi. Það er alltaf pláss fyrir 
nýja meðlimi og hvetjum við bæði 
karla og konur til að mæta því þetta 
er mjög skemmtilegur og gefandi fé
lagsskapur.

Leshópurinn byrjar mánudaginn 17. 
janúar kl. 15:30. Þar komum við sam
an einu sinni í viku og lesum upp úr 
bókum eða blöðum. Við höfum hugs
að okkur að lesa efni í tengslum við 
fyrirætlaða ferð eldri borgara vestur á 
Patreksfjörð ásamt öðru skemmtilegu 
efni sem við veljum hverju sinni.  Fé
lag eldri borgara hvetur nýja jafnt sem 
gamla meðlimi að koma og taka þátt í 
skemmtilegu starfi með okkur í vetur.

Ástæðan fyrir því að ég ákvað að skrifa 
þessa grein er að ég hef verið að hitta 
mikið af fólki og þá sérstaklega konur  
sem hafa sett samasem merki á milli 
lóðalyftinga og kraftlyftingamanna og  
eða vaxtarræktarmanna, þær virðast  
halda að með því að snerta lyftingalóð 
þá verði þær ofvaxnar kraftakonur 
.Það er mikill misskilingur. Svo er an
nað sem ég hef tekið eftir að þeir sem 
eru að lyfta lóðum þó aðallega konur 
eru líka hræddar við þyngdir en það 
er frekar tilgangslaust að lyfta lét
tum lóðum endalaust hvort sem það 
er til grenningar eða vaxtarmótunar,  
það bara virkar ekki því miður því 
vöðvarnir þurfa visst mikla örvun til 
að stækka.

Það er margt meira sem lóðalyfting
ar gera fyrir okkur.  Með því að lyfta 
lóðum þá styrkjast líka sinar og bein, 
ekki er það nú slæmt fyrir okkur kon
urnar, því margar konur fara að þjást 
af beinþynningu með aldrinum  en 
beinþéttnin  eykst með lóðalyftingum.

Vöðvarnir stækka já,  en það góða er 
að þeir stækka á kostnað fitu og þar 
sem 1 kg af fitu tekur meira pláss en 1 
kg af vöðvum þá ætti það ekki að hafa 
slæm áhrif á vöxtinn ef maður vill 
grennast , og þeir eru  orkufrekir,  því 
stærri vöðvar því meiri  grunnbrenns
la er í líkamanum.

Eftir vissan aldur þá byrja  vöðvarnir 
að rýrna en hægt er að koma í veg fyrir 
það með lyftingum.

Lóðalyftingar hjálpa líka við að losna 
við vöðvabólgu,bakverki  og ýmis 
stoðkerfavandamál.

Þeir einstaklingar sem hafa áhyggjur 
að verða of stórir þurfa þess  alls ekki. 
Viðmiðið er oftar en ekki fólk sem 
keppir í vaxtarækt og kraftlyftingum. 
Það íþróttafólk hefur það að markmiði 
að verða stórt og sterkt og hafa lagt 
margra ára þjálfun og tíma í sölurnar 
fyrir þann árangur.

Hver er ég sem skrifa?
Ég er Sigurbjörg Kristinsdóttir  Íak 
einkaþjálfari  38 ára gift 3 barna móðir.
Við fjölskyldan mín fluttum til Þorlák
shafnar í ágúst. Maðurinn minn vann 
sem  kokkur á sjó  í 11 ár og  ákvað 
að hætta á sjónum og fara að vinna 
í landi, já ég veit kannski ekki rétti 
tíminn í kreppunni. Okkur langaði að 
flytja nær höfuðborginni og vera nær 

fjölskyldunni okkar en þá átti bara 
eftir að ákveða staðsetninguna.

Ég er lærður ÍAKeinkaþjálfari  og 
maðurinn minn ketilbjölluþjálfari við 
ákváðum að flytja til Þorláks hafnar.  
Hvers  vegna Þorlákshöfn? þekkið þið 
einhvern þar? spurðu marg ir  vinir og 
ættingjar.  Jú eins og ég minntist á er 
maðurinn minn búinn að vera á sjó 
og landað í mörgum höfn um.  Hann 
hefur alltaf reynt að komast í lóðin á 
þeim viðkomustöðum. Það má segja 
að hann hefur  sjaldan séð eins flotta 
aðstöðu til íþrótta  og er í Þorlákshöfn 
sem státar af  flottri  íþróttamiðstöð  
sem samanstendur af íþróttahúsi, 
sund laug með heitum pottum, renni
brautum,  innileiktækjasundsvæði 
fyrir börnin, fullbúin heilsuræk
tarstöð  og spa. Það eru sko  ekki 
margir bæir sem eru með svona flott 
íþróttamann virki. Mega bæjarbúar 
vera stoltir af þessari frábæru aðstöðu 
til íþrótta iðkunar bæði inni sem úti.  
Ekki skemmdi nú fyrir hvað vel var 
tekið á móti okkur þegar við komum 
að skoða bæinn.  Hann fékk strax 
vinnu í Frostfiski sem handflakari  og  
á kvöldin þjálfar hann fólk með ketil
bjöllur.

Ég sjálf hef sinnt ketilbjölluþjálfun 
fyrir mjög svo fræknar konur og karla 
og gengið vonum framar. Ég hef  einn
ig   boðið upp á markvissa einkaþjálf
un þar sem ég get nýtt námið mitt sem 
allra best í þágu fólks sem á þarf að 
halda.

Viljum við fjölskyldan óska ykkur 
gleðilegs árs, farsældar og friðar á 
kom andi ári.  

Sjáumst í ræktinni, bestu kveðjur,  
Sibba

facebook: ÍakGottForm

OFVAXIN KRAFTAKONA9-u fréttir

Fréttir frá félagi eldri borgara

Spennandi ár framundan

Stundatafla sem send var í hús veturinn 
2010 verður að mestu eins fram á vorið 
2011. Glerið verður á þriðjudögum og 
miðvikudögum  frá kl. 13:00 16:00 
og byrjar fyrsti tíminn þriðjudaginn 
18.janúar.  Skartgripagerð dettur út 
í bili. Unnið er að því að fá kennara 
til að kenna tréútskurð og verður það 
auglýst síðar.

Leikfimi, boccia, keramik, kortagerð 
og bridge  er komið í gang og ekki 
má gleyma bíóinu á föstudögum.  
Prjónakaffi byrjar 18. janúar, félags
vistin með skólakrökkunum byrjar 
20. janúar kl. 13:00 og Anna Berglind 

byrjar með línudansinn 27. janúar kl. 
13:20. Leikskólabörnin komu í heim
sókn 10. janúar, börnin koma næst í 
heimsókn 21. janúar. 11. janúar fara 
eldri borgarar í heimsókn í Bergheima 
og lesa fyrir börnin.

Við viljum vekja athygli á auglýsinga
töflunni í forstofu á Egilsbraut 9, þar 
eru flestir viðburðir auglýstir.  Ein
nig eru upplýsingar um félagsstarfið á 
www.olfus.is. Hægt er að nálgast nýja 
stundatöflu á Egilsbraut 9. Hlökkum 
til að hitta ykkur og gaman væri að sjá 
ný andlit í vetur.

Kær kveðja, starfsfólk 9-unnar

Þá er árið 2011 hafið og margt í pípu
num hjá menningarnefnd. Nefndin 
var fengin til að annast undirbúning 
afmælishátíðar Þorlákshafnar sem 
haldin verður um Hafnardagahelgina, 
fyrstu helgi í júní. Líkt og á síðasta 
ári eru allir íbúar Ölfuss hvattir til 
að taka virkan þátt í undirbúningi 
og hátíðahöldunum, einnig íbúar í 
dreifbýli, þannig verður hátíðin enn 
skemmtilegri og allir eiga stóran þátt 
í henni.

En fleira er framundan á árinu, da
gana 27. febrúar til 5. mars verður 
efnt til fjölmenningarviku í sveitar
félaginu Ölfusi. Margvísleg verkefni 
og dagskrárliðir verða skipulagðir, en 
skorað er á fyrirtæki, einstaklinga, fé
lög og þjónustustofnanir að halda upp 
á vikuna á einhvern hátt, brjóta upp 
hversdagsleikann og gera eitthvað sem 
eflir samkennd, fræðir okkur og virk
jar allt það jákvæða sem tengist því að 
búa í fjölmenningarlegu samfélagi.

Einnig eru framundan fjölbreyt
tir tónleikar á Tónum við hafið. Jó
nas Sigurðsson er væntanlegur með 
tónlistina sem slegið hefur rækilega 
í gegn undanfarið, þá mætir þjóðl
agasveit skipuð bæði íslenskum og 

austurevrpópskum tónlistarmönnum 
til Þorlákshafnar og síðan verður í 
annað skipti efnt til músíkmaraþons. 
Tónum við hafið lýkur á hefbundinn 
hátt með söngleik í samstarfi við kóra 
Grunnskólans og nemendur í tón
listarnámi.

Menningarnefnd og menningarfull
trúi Ölfuss óskar öllum íbúum farsæls 
afmælisárs og hlakkar til að vinna að 
þeim verkefnum sem framundan eru.

Barbara Guðnadóttir

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
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Starfsmannamál
Sjöfn Ísaksdóttir útskrifaðist sem leik
skólaliði frá Borgarholtsskóla 18. des
ember sl. og óskum við henni innilega 
til hamingju með þennan áfanga.

Ingibjörg Aðalsteins er komin í veik
indafrí en hún  fer í fæðingarorlof 
í febrúar og verður fram að næstu 
áramótum. Kim leysir Ingibjörgu af 
í 90% vinnu og Guðrún Ísfold leysir 
Kim af  í 50 % vinnu meðan Ingibjörg 
er í fæðingarorlofinu.

Heimsókn úr tónlistarskólanum
Desember heimsóknin frá tón
listarskólanum var þannig að Gest
ur Áskelsson bauð Hulduheimum á 
lúðrasveitaæfingu hjá yngri lúðrasveit
inni og tóku börnin þátt í henni með 
því að slá í takt og fl.

Á  jólaballinu spiluðu nemendur úr 
tónlistarskólanum og kom þá Gest
ur tónlistarkennari með þau Sunnu 
Ýr, Sigrúnu Sól, Daníel Orra, Mörtu 
Maríu, Jennýju Lovísu, Kalmann 
Breka, Dagbjart og Guðjón Axel sem 
spiluðu og sungu undir á jólaballinu.  
Það var mjög hátíðlegt og þökkum við 
þeim kærlega fyrir.

Brunaæfing
Þann 10. janúar var brunaæfing en 
þá var brunabjallan sett í gang og all
ir bæði börn og kennara,  fóru út um 
næstu útgönguleið. Tímataka var á 
æfingunni og hver deild á sitt svæði 
í lóðinni og eiga allir að ganga mjög 
rösklega þangað. Mikilvægt er að 
börnin séu í inniskóm en við höfum 
það fyrir reglu að þegar brunabjalla 
hringir þá hlaupa allir út eins og þeir 
standa, ekki er stoppað til að klæða 
alla í skó og úlpur. Það tekur ótrú
lega stuttan tíma að koma öllum út. 
Hulduheimar fylgja eftir brunaæfing
um grunnskólans.

Foreldraviðtalsdagur
Foreldraviðtalsdagur verður í Berg
heimum þann 25. janúar, þá mæta 
foreldrar barnanna í viðtal hjá leik

skólakennara á deild barnsins síns. 
Deildarstjórar útdeila tímum til for
eldra og látið endilega vita ef ein hver 
tími hentar alls ekki þennan dag.  
Túlkar eru í boði fyrir þá sem þess 
þurfa. Börnin mæta ekki í leikskólann 
þennan dag. Gott væri ef foreldrar 
væru búnir að undirbúa sig undir þessi 
viðtöl ef þeir hafa einhverjar spurning
ar þá er gott að hafa þær skrifaðar 
niður til að muna eftir öllu því sem 
þeir vilja spyrja um. Viðhorfskönnun 
foreldra er einnig lögð fram og fá forel
dra hana afhenta í viðtalinu og eiga að 
klára að fylla hana út og setja í þar til 
gerðan kassa sem verður frammi í fata
klefum. Viljum  við  biðja foreldra að 
gefa sér tíma til að svara könnuninni 
en mikilvægt er fyrir leikskólann að fá 
svörin frá foreldrum um hvað má bet
ur fara og eins hvað við erum að gera 
vel.  Mikilvægt er að foreldrar virði 
þann tíma sem þeim er gefinn, því 
reynt er að klára öll viðtölin á þess um 
degi.

Þorrablót
Þorrablót verður haldið á bónda
daginn föstudaginn 21. janúar.  Börnin 
fá þá þorramat, reynt er að hafa hann 
sem fjölbreyttastan s.s. hákarl, harð

fisk, slátur bæði súrt og ferskt, lunda
bagga, saltkjöt og fl.  Börnin búa sér 
til þorrablótshatta sem þau eru með 
þenn an dag.

Vikan 10.-14. janúar
13. jan.  er leikfimi í íþróttahúsinu, passa þarf að 
hafa börnin í þægilegum fatnaði

14. jan. er rugldagur þá er opið á milli deil
da kl 1011 og fara þá börnin á milli að 
vild.

Vikan 17.-21. janúar
17. jan. tónlistaskólinn kemur í heimsókn.
20. jan. 200er leikfimi í íþróttahúsinu, passa 
þarf að hafa börnin í þægilegum fatnaði.
21. jan. er söngstund inn í sal þar sem allar 
deildir koma saman og syngja.
21. jan. er þorrablót í Bergheimum.  
Verður börnunum boðið upp á þorramat 
í hádeginu. Þau börn sem eru ekki í mat er 
boðið að borða þennan dag. Börnin búa sér 
til þorrablótshatt til að vera með þennan 
dag.

Vikan 24.-28. janúar
27. jan.  er leikfimi í íþróttahúsinu, passa 
þarf að hafa börnin í þægilegum fatnaði.
28. jan. er söngstund inn í sal þar sem allar 
deildar koma saman og syngja

Vikan 31. janúar.
31. jan. fer hópur af  Tröllaheimum í heim
sókn á 9una.

 Með áramótakveðju,   
Dagný aðstoðarleikskólastjóri

Bergheimafréttir Gleðilegt nýtt ár og takk fyrir það gamla.

Spinning – Hjólað við hressandi tónlist, kennari sóley.  

mánuður í spinning kostar kr. 6.000, stakur tími kr. 1.000. 

Eftirfarandi námskeið eru í 6 vikur og kosta kr. 17.900. innifalið 

í námskeiðum er aðgangur í tækjasal utan námskeiðs og frítt í 

morguntíma í spinning.

Jóga – liðkandi og styrkjandi æfingar fyrir líkamann, kennari  sóley. 

Konur – Fjölbreyttir tímar fyrir konur þar sem megináhersla er lögð 
á ketilbjölluþjálfun, kennari sibba. 

Karlar – Fjölbreyttir tímar fyrir karla á öllum aldri, kennari svein
björn. 

Fit pilates – Æfingakerfi sem gengur út á að styrkja djúpvöðva 
líkamans, hentar bæði konum og körlum,  kennari Dagga. 

Pilates power Æfingakerfi byggt að Fit pilates en með fleiri 
endur tekningum og erfiðari útfærslum, tilvalið fyrir bæði kynin, kenn
ari Dagga. 

Morguntímar – Fjölbreyttir tímar þar sem boðið verður upp á 
þrekhring, hjól, lóð, bolta ofl. Hentar báðum kynjum, kennari Dagga. 

Ketilbjöllur blandað – Tímar fyrir þá sem vilja taka vel á, kenn
ari eddi.

Átak – Nýtt námskeið þar sem kennt verður lágmark 3 í viku, 
námskeiðið er ætlað fyrir þá sem vilja taka sig á. mælingar verða gerðar 
vikulega. sá þátttakandi sem nær bestum árangri á námskeiðinu fær í 
verðlaun 6 mánaða kort í ræktina. Fjölbreyttar æfingar sem gerðar eru 
með púlsmæli þannig að fólk fái hámarks brennslu út út hverjum tíma.  
matardagbók og fræðsla undir leiðsögn hjúkrunafræðings.  Námskeiðið er í 
12. vikur og kostar kr. 39.000. 

Bjóðum upp á mælingar, einkaþjálfun, þjálfun fyrir minni hópa. 

 

Nýtt!  Einkaþjálfun fyrir  
knattspyrnuiðkendur. 

Nuddstofa Sólu tímapantanir  
í síma 862-8050


