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10. bekkur Grunnskólans í Þorlákshöfn

Íþróttamiðstöð Þorlákshafnar
Íþróttahús, sundlaug,
tækjasalur og spa

Sími 483 3807

Við skólaslitin 31. maí 2011 útskrif
aðist þessi föngulegi hópur nemenda
úr 10. bekk Grunnskólans í Þorláks
höfn. Framtíðin bíður þessa unga
fólks, björt og spennandi. Tækifæri
til farsæls lífs eru alls staðar. Ýmsar
flóknar tilfinningar bærast sjálfsagt í

brjóstum margra. Það er söknuður,
annars vegar eftir grunnskólanum
þar sem fast er haldið utan um hvern
og einn og hins vegar óvissan um
framtíðina og það sem bíður þar.
Oft skilja leiðir vina á þessum tíma
mótum þar sem áhugasviðið fer

ekki saman og mismunandi leiðir
eru valdar. Starfsfólk Grunnskólans
í Þorlákshöfn óskar nemendum 10.
bekkjar gæfu og gengis í framtíðinni
hvort sem það er á menntaveginum
eða skóla lífsins.

Við smíðum þínar innréttingar
Er komin tími á að
endurnýja eða lagfæra?
Við smíðum allar
innréttingar, fataskápa
og innihurðir.

Við smíðum
þínar innréttingar

Hönnum, teiknum og
gerum tilboð.

Unubakka 18-20 I Þorlákshöfn

www.fagus.is lSímiSími
483
483 3900
I Fax3900
483 3901
fagus@fagus.is I www.fagus.is

BÓKASAFNIÐ ÞITT
Sögusýning á safninu í sumar:
FRÁ VERSTÖÐ TIL ÞÉTTBÝLIS
Sumaropnun
frá 1. júní - 31. ágúst
OPNUNARTÍMI:
Mánudaga - miðvikudaga 11-18
Fimmtudaga 11-19
Föstudaga 11-17

Laugardaga 11-14

Bæjarbókasafn Ölfuss, Hafnarbergi 1
Sími 480 3830
www.olfus.is/bokasafn
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Frá útgefendum
Kæru lesendur.
Til hamingju með afmælið. Njótið
nú Hafnardaga sem aldrei fyrr.
Brosið framan í heiminn, nágranna,
gesti og gangandi.
Kyssið konuna og/eða karlinn.
Knúsið ömmu og afa. Kætið krak
kana!
Gleðilegt sumar, við erum farnir í frí,
Róbert Karl & Stefán

Bæjarlíf
brosandi blað!
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 
Sveitarfélagsins Ölfuss. Upplag: 1000 eintök.

Skilafrestur í næsta blað: fös. 2. sept.
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postur@baejarlif.net

Skemmtileg dagskrá verður fyrir alla
krakka á bókasafninu valda daga í júní
og júlí þar sem krakkarnir fræðast um
það hvernig var að vera barn í Þorláks
höfn við 15 byggðar. Farið verður í
heimsókn í fyrirtæki og í ratleik um
minjar Þorlákshafnar. Lokadaginn
í júlí verður dregið úr lukkukass
anum þar sem þrír heppnir krakkar
fá verðlaun, auk þess sem þeir sem

hafa lesið flestar blaðsíðurnar og lesið
flestar bækur fá sérstök verðlaun.
Eftir verðlauna afhendinguna hjálpast
krakkarnir að við að búa til risastórt
búnt af afmælisblöðrum úr mið
unum í íþróttamiðstöðinni þar sem
árangur sumarsins verður til sýnis.
Að sjálfsögðu fá svo allir krakkarnir
viðurkenningarskjal þar sem árangur
sumarsins kemur fram.
Sumarlesturinn er mjög hjálplegur
fyrir krakka sem eru að byrja að læra
að lesa og hjálpar þeim að viðhalda
kunnáttu sem þau hafa nú þegar áður
en skóli hefst að nýju. Því hvetjum við
alla krakka til að taka þátt og óskum
ykkur gleðilegs lestrarsumars.
Júlíana Ármannsdóttir starfsmaður
Bæjarbókasafns Ölfuss.

Endurfundir

Aftari röð f.v.: Erlingur, Friðrik, Þorvaldur, Sigmar, Eyþór, Sæmundur, Jón Davíð, Hólmar,
Ármann, Páll, Sveinbjörn og Samúel Örn.
Fremri röð f.v.: Eiríkur, Guðmundur, Hannes, Ármann, Sigurður, Róbert Karl, Ásberg, Gunnar og
Ingólfur.

Þorlákskirkja, sími: 483 3616
Kirkjuvörður: Halla Kjartansdóttir,
símar: 483 3661 og 864 2386
Hjallakirkja, sími: 483 4509
Kirkjuvörður: Sigurður Hermannsson
Formaður sóknarnefndar Þorláksog Hjallasóknar: Ellen Ólafsdóttir
Strandarkirkja
Sóknarprestur svarar fyrir Strandarkirkju
ásamt neðangreindum.
Kirkjuvörður: Silvía Ágústsdóttir,
sími: 483 3910
Formaður sóknarnefndar Strandarsóknar:
Guðrún Tómasdóttir

Útgáfudagur: miðvikud. 7. sept.

Sumarlestur bókasafnsins

Bæjarbókasafn Ölfuss býður öllum
börnum á grunnskólaaldri að taka
þátt í sumarlestri eins og undanfar
in ár. Þemað í sumar verður 60 ára
afmæli Þorlákshafnar. Allir geta tekið
þátt og það eina sem þarf að gera er að
fá bók á bókasafninu og að lestri lok
num, þegar bókinni er skilað fær þátt
takandi sérstakan miða til að fylla út
og setja í lukkukassa. Hægt er að lesa
eins margar bækur og hentar hverjum
og einum.

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

Þann 3. júní nk. er eitt ár síðan Hend
ur í höfn listasmiðja- glervinnustofa
opnaði í Þorlákshöfn. Á þeim tíma
punkti í ár eru Hafnardagar og 60 ára
afmælishátíð Þorlákshafnar. Af því
tilefni verður opið alla daga meðan á
afmælishátíð stendur eða frá fimm
tud. uppstigningardegi, 2. júní til og
með sunnudegi 5. júní frá kl. 14.00–
18.00 og verða ýmsar uppákomur þá
daga. Mikið úrval af handunninni og
vandaðri gjafavöru við flest tækifæri.
10% afsláttur verður af öllum vörum
og ýmis önnur tilboð verða í gangi.
20% afsláttur er af öllum matarstell
um, þótt einungis sé keyptur hluti úr
þeim hverju sinni. Hvert stell er skráð
niður og er því alltaf hægt að panta inn
í stellið. Brúðagjafaleikurinn verður
aftur í gangi í frá júní–sept. Fara þá öll
nöfn allra brúðhjóna sem fengið hafa
gjöf frá Hendur í höfn í lukkupott.
Ein heppin brúðhjón verða dregin út
í lok september og hljóta þau gjafabréf
í verðlaun.
Það er skemmst frá því að segja að
starfsemin hefur blómstrað þetta
ár sem opið hefur verið og þá helst í
námskeiðum en þau hafa öll verið
fullbókuð frá opnun. Námskeiðsgestir
og viðskiptavinir hafa verið ánægðir
og afköst og listfengi þeirra með ólík
indum mikil. Sérstaklega var gaman
að fylgjast með börnunum síðastliðið
sumar og í vetur, en þau sýndu mikinn

Það var sól í sinni drengjanna í Þor
lákshöfn sl. laugardag 28.maí er fyrr
verandi knattspyrnumenn áranna
1974-1984 söfnuðust þar saman sér

frumleika og áhuga við alla sína vinnu.
Vel hefur verið tekið í tækifærisnám
skeiðin og hafa margar fjölskyldur,
vina- og vinnustaðahópar ásamt
gæsahópum og saumaklúbbum átt
góðar og skemmtilegar stundir saman
sem skilja eitthvað áþreifanlegt eftir
sig. Handavinnukaffið hefur líka verið
sérlega skemmtilegt, en þar kemur
saman fólk með alls kyns handavinnu;
spjallar, vinnur, miðlar þekkingu og
uppskriftum en nýtur fyrst og fremst
samverunnar yfir handavinnu góðum
kaffibolla. Verður áfram boðið upp
á barnanámskeið nú í sumar og
er skráning á staðnum á afmælis
hátíðinni.
Að lokum langar mig að þakka Sunn
lendingum fyrir frábærar móttökur og
hvet ykkur til að kíkja á heimasíðuna
eða hringja til að fá nánari upplýs
ingar.
Opnunartími júní- ágúst er mánudaga
til föstudaga frá 14.00-18.00. Ekki
er föst opnun um helgar og því er
viðskiptavinum velkomið að hringja
í mig ef ég er ekki við. Hlakka til að
taka á móti góðum gestum í fram
tíðinni.
Dagný Magnúsdóttir, Hendur í höfn,
Unubakka 10, Þorlákshöfn
hendurihofn@hendurihofn.is,
Sími 848-3389

til yndisauka. Auk upphitunnar, æf
inga og leiks var sameiginleg máltíð,
minnst látinna félaga og upprifjun á
árangri liðsins ásamt myndasýningu.
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Lambalæri
frosið

kr./kg

20%

20%

afsláttur

Goða grillborgari
með brauði

798

afsláttur

2498
SS kryddlegnar
lærissneiðar

1498
SS Mexikólegnar
grísakótilettur

kr./kg

kr./pk.

kr./kg

verð áður 3118

verð áður 1878

Ora
grillsósur

Jack Daniel´s
BBQ sósur

399

kr.
stk.

298

494

Dala fetaostur

kr./stk.

kr.
stk.

Emmess Skafís
m/ Daim, 1,5 l

599

kr.
stk.

Bakað
á staðnum!

149

368

Myllu kanilsnúðar

Baguette

kr.
stk.

kr.
pk.

415

Klaustur: Sími: 487 4616 Vík: Sími: 487 1325 Hvolsvöllur: Sími: 585 7590

1359
Lýsi og kalk

Prins Polo

kr.
pk.

Þorlákshöfn: Sími: 585 7595

kr.
pk.

Hella: Sími: 585-7585
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Flatbökugerð Friðborgar - Viking Pizza

Tapað/fundið

í sama húsi lagði niður starfsemi, Við hátíðleg tækifæri verður hópum
var ákveðið að auka fjölbreytni í boðið upp á akstur að og frá Flat
rekstrinum og opna veitingastað bökugerðinni og geta gestir valið sér
í nánast sömu mynd og áður hafði amerískan eða enskan glæsivagn af
flottustu gerð, sem búnir
verið. Allt gerðist þetta mjög
eru til flutninga fyrir
hratt og lögðust allir á eitt, ná
Opnunar
fatlaða.
Breiðtjaldi
grannar, sveitarfélag og opin
tími
Mán-fim
verður komið fyrir svo
berar stofnanir; til þess að
. kl. 17-2
1
Fös. kl. 1
bæjarbúar geti safnast
geta opnað sem fyrst og hefur
7-23
Lau. kl. 1
saman, hver yfir sínu
óstaðfest íslandsmet í hraða
2-23
áhugamáli,
formúlu,
á afgreiðslu veitingaleyfa
Sun. kl.
12-21
boltanum eða erotískum
verið slegið og vill Friðborg
gamanmyndum!
þakka þeim sem að því stóðu fyrir
frábært starf.
Opnað var föstudaginn 13. maí und
ir nafninu Flatbökugerð Friðborgar
en til að taka af allan vafa var erlent
heiti matarbitans einnig notað í
bland við ættarnafn fjölskyldunnar,
Viking Pizza.
Nú í miðri kreppu sem tröllríður
samfélagi okkar, og hvert fyritækið á
eftir öðru leggur upp laupana, hefur
athafnakonan Friðborg Hauksdóttir
lagst í útrás, en þó ekki farið út úr húsi.
Rekur hún bakaríið á staðnum og
þegar veitingastaður sem rekinn var

Ætlunin er að vera með einfaldan
matseðil ásamt pizzum af bestu gerð,
léttvín og bjór.
Einnig er hægt að hringja og láta opna
fyrir sig ef um hópa er að ræða.

Þorlákshöfn fyrr og nú
Hér fyrir neðan má sjá tvær ljósmyndir sem báðar eru teknar á svipuðum stað
en með 50 ára millibili. Efri myndina tók Helgi Angantýsson árið 1961. Neðri
myndina tók Róbert Karl Ingimundarson árið 2011.

Viking pizza
Símar: 483-5950 / 774-0101

Fótboltamark sem var við Gissurar
búð 7 er horfið. Markið var tekið fyrir
5 -6 vikum. Ef einhver hefur hjá sér
mark sem hann kannast ekki við þá
vinsamlegast látið okkur vita.

Það var mikil sorg þegar markið var
horfið af lóðinni en ungi prinsinn á
heimilinu hafði safnað sér fyrir því.
Anna Berglind S: 862-3351

Bæjarskrifstofur Ölfuss

Þjónustumiðstöð Ölfuss

Hafnarbergi 1, sími 480 3800,
olfus@olfus.is
Opið: 9-12 og 13-16

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

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

Grunnskólinn

Bókasafn

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

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

Íþróttamiðstöð Ölfuss

Íbúðir aldraðra

Hafnarvogin

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

Sími 483 3807
Ragnar Sigurðsson íþrótta- og
æskulýðsfulltrúi,
ragnar@olfus.is
Sími 480 3601
Indriði Kristinsson hafnarstjóri,
hafnarvog@olfus.is

www.olfus.is

Sorp- og endurvinnsluflokkar á gámasvæðinu eru:
Blöð, tímarit, sléttur pappi, skrifstofupappír, bylgjupappír,
raftæki smá, raftæki stór, tölvur, tölvuskjáir, flatskjáir, ljós
aperur, kælitæki, föt og klæði, garðaúrgangur, hjólbarðar,
rafhlöður, spilliefni, steinefni (gler, postulín, flísar, múrbrot
og fl.), málmar, ómálað timbur, málað timbur og grófurúr
gangur s.s. dýnur, sófar, gólfteppi og fl. sem erfitt er að pressa.

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.

Gámasvæðið
við Hafnarskeið
Opnunartímar:
Mán. – fös. : 13:00 - 18:00
Lau.: 13:00 - 16:00
Sun.: Lokað
Á gámasvæði er tekið á móti
flokkuðum úrgangi.
Vinsamlega gangið vel um og
losið ekki úrgang af neinu tagi
utan gámasvæðis.

Sími 483 3817
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Kóramót í Þorlákskirkju.

20:00

Miðvikudagur 1. júní

Sundlaugarpartý fyrir börn á aldrinum 10-13 ára.

Opnun útiljósmyndasýningar við Selvogsbraut. Börn úr leikskólanum Bergheimum syngja við opnun.

19:00 - 21:00

10:30

Þriðjudagur 31. maí

Útsending hefst í Útvarpi Hafnardagar.		Fm 106,1.

10:00

Mánudagur 30. maí

Leiðsögn í rútu um bæinn. Lagt af stað frá bryggju.
Félagar í Fornbílaklúbbi Íslands rúnta með eldri borgara um bæinn.									
Rúnturinn endar við bryggju.
Skemmtisigling í boði Útvegsmannafélags Þorlákshafnar.

15 og 16
12:30
13:00

13:00-17:00 Skemmtidagskrá á bryggju. Kynnir er Svavar Knútur.
Keppni um Sterkasta mann Íslands – ratleikur – markaðsstemning –		kappróður – ljósmyndaratleikur – furðufiskasýning
– koddaslagur – kassaklifur – Big Splash – leiktæki – pönnukökukeppni – reiptog – hljómsveitin My Sweet Baklava – danssýning
– matreiðslukeppni – fimleikasýning - flugvél dreifir sælgæti yfir
hátíðarsvæðið.

(Lagt frá bryggju stundvíslega kl. 13:00)

Kvennahlaupið. Sjá: www.hafnardagar.is
11:00

11:00-12:00 Dorgveiðikeppni á Suðurgarði í umsjón Stangveiðifélagsins Árbliks.

Laugardagur 4. júní

Lifandi sveitarfélag

ÖLFUS

SVEITARFÉLAGIÐ

Sveitarfélagið Ölfus . Járnkarlinn . Lýsi
Skálinn . ÁMG bókhaldsþjónusta . Bíliðjan
Promens . Fiskmark . Landsbankinn . Frostfiskur
Hafnarnes/Ver . Trésmiðja Heimis . Eldhestar
Jarðefnaiðnaðurinn . Hrímgrund . Eimskip
Rammi hf . Icelandic Water Holdings
Reginn ÁR . AK flutningar . Svartasker . Ísfélagið
Hársnyrtistofan ARS . Hafnarsjóður . Humarvinnslan
Sveitarfélagið Árborg . Kiwanisklúbburinn Ölver		
Menningarráð . RDB hljóðkerfi . Hrafntinna
Ráðhúskaffi . Útvegsmannafélag Þorlákshafnar
Íslandsbanki . Allt og ekkert . Flügger

Við óskum Þorlákshöfn
til hamingju með afmælið:

FM 106,1

Músíkmaraþon Tóna við hafið í Versölum, Ráðhúsinu.

21:00

Sjómannadansleikur í Versölum Ráðhúsi Ölfuss. Hljómsveitin
Pass. Aldurstakmark 18 ára. Miðverð 2000 kr.

18:00

Dagskrárlok – útvarpsútsendingu lýkur.

15:00-17:00 Kaffihlaðborð Slysavarnarfélagsins Mannbjargar í Versölum,
Ráðhúsi Ölfuss.

14:00-18:00 Myndlistasýning Gylfa Ægissonar að Selvogsbraut 4.
Lista- og handverksmarkaður, Unubakka 3a.
Hendur í höfn, glervinnustofa, Unubakka 10-12. Listmunauppboð.

Fylgstu nánar með á www.hafnardagar.is

Birt með fyrirvara um breytingar. Sjá breytingar á: www.hafnardagar.is

21:00-00.00 Boðið upp á siglingu frá smábátahöfn með áraskipinu Hreggviði.

20:30-00:00 Skemmtidagskrá við Svartaskersbryggju.
Humarsúpa Kiwanismanna – danssýningar –		atriði frá hverfum
– fimleikasýning – Gylfi Ægisson –		Hafnardagalagið –
Stuðlabandið.

14:00-17:00 Sögusýning Byggðasafns Ölfuss í Ráðhúsinu.

13:30-15:00 Pylsupartý, leikir og fjör á íþróttaleikvangi við íþróttarhús.
Blak – pokahlaup – stígvélakast – hornabolti.

Litrík skrúðganga sem endar við Svartaskersbryggju.
Fornbílaklúbburinn býður eldri borgurum far. Áhugasamir hringi í
síma 483 3614.

20:00

Fjöruhlaup Frjálsíþróttadeildar Þórs. Sjá: www.hlaup.is
13:00

Útsýnisskífa á hafnargarði vígð.
11:30

Götugrill og skemmtilegheit í hverfum – gestir velkomnir.

Sjómannadagsmessa í Þorlákskirkju - blómsveigður lagður að
minnisvarða um drukknaða.
10:30

Sunnudagur 5. júní

22:00

Aðgangur 500 kr. fyrir 17 ára og eldri.
Snæfríður og Stubbarnir – Jónas Sigurðsson og Valdimar
– Júlí Heiðar og Óskar Axel – Ingó og Veðurguðirnir.

20:00-00:00 Fjölskyldukvöldvaka við Svartaskersbryggju. Verum góðar
fyrirmyndir!

20:00-23:00 Harmonikkuball í húsi eldri borgara að Egilsbraut 9.

14:00-18:00 Myndlistasýning Gylfa Ægissonar að Selvogsbraut 4.
Lista- og handverksmarkaður, Unubakka 3a.
Hendur í höfn, glervinnustofa, Unubakka 10-12. Listmunauppboð.

14:00-17:00 Listasmiðja Leikfélags Ölfuss í Herjólfshúsinu, fyrir börn fædd
2004 og fyrr. Mæting milli kl. 14-15. Karaktervinna og skrúðganga.
Börnin sótt kl. 17.
Sögusýning Byggðasafns Ölfuss í Ráðhúsinu.
60 ára saga Þorláskhafnar fyrr og nú. Ljósmyndasýning eldri
borgara að Egilsbraut 9.

14:00-15:30 Andlitsmálun í Herjólfshúsi. Kostar 200 kr.

Boðið upp á siglingu frá smábátahöfn með áraskipinu Hreggviði.

18:00

14:00-18:00 Myndlistasýning Gylfa Ægissonar að Selvogsbraut 4.
Lista- og handverksmarkaður, Unubakka 3a.
Hendur í höfn, glervinnustofa, Unubakka 10-12. Listmunauppboð.

11:00-17:00 Sögusýning Byggðasafns Ölfuss í Ráðhúsinu.

09:00-13:00 Opið hús í VISS, Vinnu og hæfingarstöð. Unubakka 4, 2. hæð.

Föstudagur 3. júní

20:00-23:00 Sundlaugarpartý fyrir ungmenni 14 ára og eldri.

14:00-18:00 Opnun sögusýningar Byggðasafns Ölfuss í Ráðhúsinu.
Lista- og handverksmarkaður, Unubakka 3a.
Hendur í höfn, glervinnustofa, Unubakka 10-12. Listmuna-								
uppboð til styrktar Slysavarnarfélaginu Mannbjörgu.
16:00
Körfuboltamót við Ráðhús Ölfuss.

13:00-16:00 Firmakeppni Hestamannafélagsins Háfeta og húsdýrasýning								
í og við Reiðhöll Guðmundar.

Fimmtudagur 2. júní

Setning 60 ára afmælishátíðar Þorlákshafnar á ráðhústorgi.
Lúðrasveit Þorlákshafnar. Svanur Kristjánsson rifjar upp uppbyggingu á sveitarstjóraárum sínum. Frumflutningur á Hafnardagalaginu
2011. Afhending menningarverðlauna Ölfuss. Ólafur Örn Ólafsson,
bæjarstjóri flytur ávarp. Boðið upp á afmælistertu.

20:00

09:00-13:00 Opið hús í VISS, Vinnu og hæfingarstöð. Unubakka 4, 2. hæð.

argh! 2011
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Þorlákshafnaróður
fyrr og nú
Þorlákshöfn eitt sinn var örfoka land
með átaki tókst því að snúa.
Við fjallanna fegurð og fjörunnar sand
finnst öllum gott hér að búa.
Á ströndinni börnin bregða á leik
bláskeljar, glerbrot og kuðunga tína.
Til ömmu og afa á kvöldin svo keik
koma með dýmætu gripina sína.
Sjómannastéttin er ötul og iðin
afla þeir sækja á bestu miðin.
Lífið er saltfiskur sagði skáldið
sannleikskorn tel ég í því dáldið.
Við bryggjuna stóð hann Benni hress
forstjórinn sjálfur laus við allt stress.
Meitillinn var aðal verkunar staður
vann þar nánast hver starfsfær maður.
Konurnar aflann verka og vinna
vel þurfa börnunum líka að sinna.
Á uppeldi öllu þær ábyrgð bera
alltaf er heima nóg að gera.
Ei lengur við hafið Latur liggur
hann lúrir við Níuna gamall og tryggur.
Hljóðnuð nú eru öll áratogin
áður fyrr heyrðust þau út í voginn.
Selvogsingar og sólstrandargæinn
settu hér aldeilis svip á bæinn.
Bergþóra söng við gítargripin
glaðbeittur Jonny var King á svipinn.
Á kvöldin var safnast í sjoppu til Fralla
sungið og hlegið og margir að tralla.
Eitt sinn gleðin úr böndunum brast
er brjálæðisgengið hóf eggjakast.

Þorlákshöfn 60 ára
Á þessu ári höldum við upp á 60 ára
afmæli þéttbýlis í Þorlákshöfn. Ákveðið
var að nýta Hafnardaga til hátíða
halda og hefur menningarnefnd ásamt
menningarfulltrúa og framkvæmda
stjóra annast undirbúninginn. Einnig
hafa fjölmargir íbúar, félagasamtök
og fyrirtæki tekið þátt í undirbúning
num og er öllum þakkað kærlega fyrir
samstarfið sem heldur áfram þar til
hátíðin er yfirstaðin. Ákveðið var að
vekja athygli á sérstöðu svæðisins og
kostum, m.a. hafnarsvæðinu, sög
unni, sandströndinni, hrossaræktinni,
humarútgerðinni og öflugu tónlistar
lífinu. Tónlistin hefur þegar fengið
notið sín, en allir kórar sem starfræktir
eru í Ölfusinu héldu glæsilega tónleika
í Þorlákskirkju síðastliðinn mánudag
og á miðvikudagskvöldi er efnt til
músíkmaraþons Tóna við hafið. Hald
in verður dýrasýning og firmakeppni
á reiðhallarsvæðinu á fimmtudaginn,
á bókasafninu er sögusýning, gam
lar ljósmyndir eru á sýningu bæði á
Egilsbraut 9 og úti á Selvogsbraut
inni, á sunnudaginn endurvekur
frjálsíþróttadeild Þórs fjöruhlaup
ið vinsæla og einn af dagskrárliðum
laugardagsins er matreiðslukeppni þar
sem eldað verður úr humri. Áhuga
samir eru hvattir til að skrá sig í bæði

Sjávarilmur og selta á kinn
svona er Þorlákshöfn, bærinn minn.
Hér vil ég lifa, leika og búa
léttur í sinni á almætti trúa.
Auður Helga Jónsdóttir
G. Erna Halldórsdóttir

Um leið og ég óska okkur öllum til
hamingju með afmælið, hvet ég alla til
að taka virkan þátt í þeirri dagskrá sem
framundan er.
Barbara Guðnadóttir,
menningarfulltrúi Ölfuss

er færður öllum
börnum og ung
lingum að gjöf
sem æfa knatt
spyrnu og eru 16
ára og yngri.

Allt er breytingum undirorpið
ei köllum staðinn lengur þorpið.
Kynslóðir koma og kynslóðir fara
tilskipun stjórnar er nú skal spara.

Búðirnar heita nú biskupanöfnum
blær strýkur vanga og sól á stöfnum
Gulur er litur gleði og hlýju
hittumst hér saman hress að nýju.

Útvarp Hafnardagar hóf útsendingu
á mánudaginn og hefur heilmikið
efni verið unnið fyrir útvarpið. Meðal
þess sem sent verður út eru viðtöl sem
Jóhann Davíðsson hefur tekið við
frumbyggja þorpsins, þar sem þeir
rifjaupp hvernig lífið var í Þorlákshöfn
við upphaf byggðar. Fólk hjálpaðist að
við byggingavinnu og barnagæslu og
efni sem oft var erfitt að nálgast gekk
manna á milli eftir því sem kostur
var. Íbúarnir voru duglegir að rækta
upp garða og nærumhverfi sitt þrátt

fyrir að sérfræðingar töldu fátt geta
þrifist hér á sandinum og í seltunni.
Við njótum nú öll afraksturs þraut
seigjunnar og þeirrar miklu vinnu sem
lögð hefur verið í að byggja upp bæinn
í gegnum árin.

Ægiskrökkum afhentur Tækniskóli KSÍ

Helgi okkar læknir er ljúfur og klár
lagar og græðir flest öll sár.
Doktorinn aldrei neitt okkar svíkur
þó í rannókn sendi til Reykjavíkur.

Ýmislegt vantar hér upp að telja
á Níunni aldraðir nú hér dvelja.
Sundlaug, skóli og sóknarprestur
sífellt er Lýsi veittur frestur.

pönnukökukeppni og matreiðslu
keppnina og skora á aðra að skrá sig.

Tækniskóli KSÍ er DVD diskur sem
KSÍ gefur út í 20.000 eintökum og

Mánudaginn 23.
maí komu þeir
Guðjón
Bald
vinsson og Skúli
Jón Friðgeirsson
landsliðsmenn og
afhentu öllum iðkendum yngri flokka

Vöruflutningar
Þorlákshöfn - Reykjavík- Þorlákshöfn

Ódýr og góð þjónusta alla daga
Marteinn Óli
Lýsubergi 10, Þorlákshöfn
sími: 893-0870

Ægis diskinn. Rúmlega 80 krakkar
mættu og eins og gefur að skilja var
mikið fjör. Eftir afhendinguna grill
uðu síðan Oldboys fyrir alla og eiga
þeir miklar þakkir skilið.

Íslandsmótin farin af stað
Eins og undanfarin ár er fjöldi flokka
frá Ægi að taka þátt í Íslandsmótum
KSÍ. Mótin eru þegar farin af stað og
ekki er hægt að segja annað en liðin
byrji ágætlega. Hægt er að skoða
hvaða leikir eru framundan með því
að fara á heimasíðu Ægis, aegirfc.is og
skoða þar liðinn „Næstu leikir“. Svo er
bara að skella sér á völlinn og hvetja
Ægismenn til sigurs hvort sem um
er að ræða stráka, stelpur, já eða bara
Oldboys.
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Sveitarfélagið Ölfus

Frá formanni félagsmálaráðs
Nú er um ár liðið frá því að nýtt félagsmálaráð hér í
Ölfusi hóf störf líkt og aðrar nefndir á vegum sveitar
félagsins í kjölfar kosninga og því ekki úr vegi að greina
stuttlega frá því sem gerst hefur og hægt er að fjalla um
á því sviði. Þetta ár hefur ferið frekar viðburðarríkt á
félagsmálasviðinu en eins og gefur að skilja oft á tíðum
ekki skemmtileg eða auðveld verkefni við að glíma.
Félagsmálaráðið hefur fundað að jafnaði mánaðarlega
síðastliðið ár og því miður hefur tími nefndarinnar í að
fara yfir fjárhagsaðstoðarmál aukist til muna. Þess ber
að geta að velflest sveitarfélög landsins eru að upplifa
það sama og staðan ekkert verri eða betri hér.
Málefni fatlaðra fluttust yfir til sveitarfélaga um síðustu
áramót og hefur mikill tími farið í þessi mál hjá frá
farandi félagsmálastjóra undanfarið ár í undirbúning og
yfirfærsluna sjálfa í samstarfi við aðra félagsmálastjóra
hér á Suðurlandi. Öll sveitarfélög Suðurlands að
frátöldum Vestmannaeyjum og Hornafirði eru í sam
starfi um þetta verkefni og SASS sér um yfirstjórn þessa
málaflokks frá Selvogi og austur í Skaftárhrepp. Ekki er
komin mikil reynsla á þessa yfirfærslu en eðlilega hafa
komið upp vandamál eða verkefni sem viðkomandi
starfsmenn sveitarfélagsins hér sem annars staðar hafa
þurft að leysa. Það er hins vegar mín trú að til framtíðar
þá muni þetta skila betri og skilvirkari þjónustu við þá
fötluðu einstaklinga sem hér búa.
Önnur veigamikil breyting hefur átt sér stað á á fé
lagsmálasviðinu í þessu sveitarfélagi en það er nýhafið
samstarf okkar við önnur sveitarfélög í Árnessýslu að
Árborg slepptri. Um er að ræða samstarf þriggja fé
lagsþjónustusvæða hér í Ölfusi, Hveragerði og í upp
sveitum Árnessýslu. Uppsveitirnar samanstanda af
Bláskógabyggð, Flóahreppi, Grímsnes- og Grafnings
hreppi, Hrunamannahreppi og Skeiða- og Gnúpverja
hreppi. Þreifingar hófust í fyrrahaust og kjölfarið var
skipaður starfshópur með formönnum viðkomandi
þriggja félags- og velferðarnefnda og starfsmönnum
þeirra, þ.e. félagsmálastjórunum. Fljótlega komu að
starfinu oddvitar og/eða sveitastjórar svæðisins en fé
lagsmálastjórarnir höfðu litla aðkomu að viðkomandi
nefndarstarfi þaðan í frá. Niðurstaða þessa starfshóps
lá síðan fyrir fljótlega eftir áramót og var hún samþykkt
í fyrrnefndum sveitarfélögum í aprílmánuði síðastliðn
um. Samstarfið á félagsmálasviðinu felst í að ráðinn
verður félagsmálastjóri fyrir allt svæðið og munu störf
hans, launakostnaður og annar kostnaður vegna hans
skiptast hlutfallslega á milli félagsþjónustusvæðanna
eftir íbúafjölda þeirra. Í Árnessýslu án Árborgar voru
um síðustu áramót um 7.500 íbúar og þar af rúmir
1.900 í Sveitarfélaginu Ölfus eða tæplega ¼ íbúa svæðis
ins. Gróflega skilgreint þá mun nýr félagsmálastjóri því
hafa viðveru og starfa hér í Ölfusi samkvæmt því, í um
25% starfi. Um mánaðarmótin apríl/maí var gengið
frá starfslokum yfirmanna félagsþjónustusvæðanna
þriggja en þeim um leið boðið að sækja um nýja stöðu

www.olfus.is

félagsmálastjóra. Ég vil nota
tækifærið og þakka Kristni G.
Kristinssyni fyrir hans störf í
þágu sveitarfélagsins undan
farin 15 ár og fyrir gott sam
starf síðastliðið ár. Nú er verið
að ganga frá ráðningu nýs félagsmálastjóra en staðan
var auglýst um miðjan maímánuð. Í kjölfar þeirrar
ráðningar þá verður auglýst eftir félagsráðgjafa til starfa
hér í Ölfusi. Í því millibilsástandi sem nú er hefur
verið ráðinn starfsmaður í afleysingu í sumar. Eyrún
Hafþórsdóttir mun starfa á vegum sveitarfélagsins
og fráfarandi félagsmálaráðs en hún lauk B.A. námi í
félagsráðgjöf núna í vor.
Hinn meginþátturinn í nýju samstarfi sveitarfélaganna
er sameiginleg velferðarnefnd en hún mun hefja störf í
ágúst og nefndir svæðanna þriggja um leið lagðar niður.
Sveitarfélögin í uppsveitunum verða með tvo fulltrúa í
nýrri nefnd en Ölfus og Hveragerði með þrjá, þ.e. einn
fulltrúi færist á milli þessara sveitarfélaga við hverjar
kosningar.
Megintilgangur þessa samstarfs er að efla samvinnu
milli sveitarfélaganna á svæðinu á sviði félagsþjónustu
með það að markmiði að minnka faglega einangrun
starfsmanna sem var án efa til staðar áður. Með þessu
verður skapað teymi starfsmanna sem samstíga vinn
ur að því að efla og bæta þjónustu við íbúa sveitarfél
aganna. Einn meginkostur þess að hafa sameiginlega
velferðarnefnd er fjarlægðin sem skapast við oft á tíðum
erfið mál á sviði barnaverndar eða fjárhagsaðstoðar.
Erfiðara er að eiga við þau í litlum samfélögum þar sem
allir þekka alla og nándin mikil. Ekki var lagt af stað í
þessa vinnu um aukið samstarf á félagsþjónustusviðinu
undir þeim formerkjum að spara en niðurstaðan verður
án efa aukin og bætt þjónusta sem ekki krefst frekari
fjárútláta en nú er. Það er von mín og trú að þetta sam
starf eigi eftir að leiða af sér aukna samvinnu á fleiri
sviðum viðkomandi sveitarfélaga til hagsbóta fyrir íbúa
þeirra.
Ég vil að síðustu hvetja alla til að leita til starfsmanna
sveitarfélagsins á félagsþjónustusviðinu ef þörf er á og/
eða til undirritaðs. Ekki síst þegar kemur að barna
verndarmálum, okkur er öllum skylt að tilkynna vit
neskju um mál barna sem búa við óviðunandi aðstæður
eða er brotið á með einhverjum hætti. Einnig er okk
ur öllum sem komum að félagsþjónustumálunum
mikilvægt að fá ábendingar núna við þessar umtals
verðu breytingar sem greint hefur verið frá hér að fram
an. Allar athugasemdir eru vel þegnar og geta aðeins
bætt félagsþjónustustarfið hér í Sveitarfélaginu Ölfusi.
Jón Páll Kristófersson, formaður félagsmálaráðs
Sveitarfélagsins Ölfuss
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Tölvuviðgerðir
Sími 483

3993

Raflagnateikningar og tölvuviðgerðir

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

Unubakka 34
sími 483 3545
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BERGVERK

Vélsmiðja I Nýsmíði I Viðgerðir
Unubakki 10-12 . Sími 893 0187

Sími 483 3993

Raflagnateikningar og tölvuviðgerðir

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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Áheitaganga Lúðrasveitar Þorlákshafnar

Vorferð 10. bekkjar

Haldið var af stað í árlega 10.bekkj
ar ferð Grunnskólans í Þorlákshöfn
Þriðjudaginn 24.maí sl. og var ferð
inni heitið í Varmahlíð í Skagafirði.
Lagt var af stað frá skólanum um
morguninn og var komið þangað rétt
eftir hádegi, komið sér fyrir og haldið
af stað í flúðasiglingu á vestari Jökulsá
sem tók tvo tíma og allir skemmtu sér
vel. Boðið var uppá heita súpu og heitt
súkkulaði að lokinni siglingu. Eftir
siglingu var komið uppí Varmahlíð og
farið í sund. Um kvöldið voru grillaðar
pylsur og hamborgarar og um kvöldið
sungu menn undir gítarleik og skelltu
sér í pottinn, sem var við bústaðina.
Á miðvikudeginum var ansi þétt
skipuð dagskrá og byrjað var á að fara
í paintball, síðan var farið í klettasig í
Hegranesi rétt utan við Sauðárkrók.
Farið var í leirdúfuskotfimi hjá Skot
félaginu Ósmann á Sauðárkróki og
við fengum að skjóta af boga, hagla
byssu og riffli, ásamt því að farið var
yfir sögu skotfélaga og skotfæra á
Íslandi. Á rifflavellinum fengu all
ir viðurkenningu og í lokin fengu

allir merkt byssuskot í verðlaun. Á
Sauðárkróki var borðað á Ólafshúsi
en þar sem var pantað pizzuhlaðborð.
Næst var ferðinni haldið á Hófsós, þar
sem farið var í sund, áður en farið var
aftur á Krókinn og gefið okkur lausan
tauminn, sem margir nýttu í sjoppu
ferð.

Aftur var farið í bústaðina og skemmt
sér fram á nótt, ýmist í leikjum,
gönguferðum inní Varmahlíð og spj
alli. Síðustu voru farnir í rúmið um
morguninn. Heimferð var á fimmtu
deginum, fyrst var stoppað á Blöndu
ósi og enn og aftur var farið í sundferð,
næst var haldið í Borganes, þar sem
var stoppað og fengið sér að borða í
Hyrnunni, áður en haldið var heim á
leið.
Ferðin heppnaðist vel, og allir ánægður
og þreyttir þegar heim var komið.
Fyrir hönd 10.bekkjar GÞ,
Hákon Svavarsson

Laugardaginn 21. maí, gekk Lúðra
sveit
Þorlákshafnar
áheitagöngu
frá
Þorlákshöfn til Hvera
gerðis. Alla leiðina
voru hljóðfærin á lofti
og ýmis góð göngulög
spiluð til að halda uppi
hraðanum. Lagt var af
stað frá Grunnskóla Þor
lákshafnar um klukkan
tíu og var ekkert stoppað
fyrr en komið var að Læk
í Ölfusi. Þar tóku heiðurs
hjónin Jón Hjartarson og Sigurhanna
Gunnarsdóttir á móti sveitinni með
glæsilegum veitingum í fallega garð
inum sínum. Veðurspáin hafði valdið
meðlimum sveitarinnar töluverðum
áhyggjum þar sem útlit var fyrir
mikinn kulda og rok. Veðurguðirnir
voru hins vegar með í för því það var
glampandi sól alla leið, þó svo það hafi
blásið hressilega á köflum. Lúðrasveit
in endaði göngu sína í sundlauginni í
Laugaskarði þar sem Jóhanna Hjart
ardóttir tók á móti göngugörpunum.
Á sundlaugarbakkanum lék Lúðra
sveitin nokkur lög og fór svo í pottinn
þar sem heita vatnið lék við lúna fætur.
Eftir sundið var borðað á Hoflands
setrinu þrátt fyrir mikið át allan dag
inn en í miðju Ölfusinu kom Víking
pizza færandi hendi með pizzur handa

öllum og Rán okkar bakaði kleinur
ofan í allan mannskapinn. Nóg var
af vatni frá Icelandic Water Holdings
sem og orkudrykkjum frá Vífilfelli.
Gangan gekk eins og í sögu og voru
gengnir um 23 kílómetrar á 4,5
klukkutímum. Þátttakendur í göng
unni voru rúmlega 30 og skemmtu
göngugarpar sér konunglega við spila
mennskuna. Þórður Njálsson fylgdi
sveitinni á rútu frá Guðmundi Tyrf
ingssyni og fá þeir sérstakar þakkir
fyrir framlag sitt. Að lokum vilja með
limir sveitarinnar þakka öllum þeim
sem studdu við bakið á lúðrasveitinni
með einum eða öðrum hætti. Bæjar
búar, vinir, fyrirtæki, ættingjar og allir
hinir, takk kærlega fyrir stuðninginn.
Kær kveðja frá
Lúðrasveit Þorlákshafnar :)

Við óskum sjómönnum
og fjölskyldum þeirra
til hamingju með sjómannadaginn.
Hafnarsjóður
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ÞORLÁKSHÖFN

1951 – 2011
Elstu húsin í þéttbýlinu Þorlákshöfn. Þau voru við B-götu, reyndar sem
nú heitir Oddabraut. Myndin er tekin frá grunni húss í byggingu á A-götu
eða Egilsbraut.

Mynd tekin á árunum 1955-1960. Fyrstu göturnar komnar (A-, B- og C-gata) og bátar við ból.

Sjór var sóttur frá Þorlákshöfn svo lengi sem heimildir greina. Í upphafi 20. aldar var mikið um
að vera í Þorlákshöfn, blómleg útgerð, landbúnaður og verslun. Í árslok 1915 voru íbúar 31
talsins og 31 áraskip var gert út á næstu vertíð. Í áhöfnum voru 458 manns, ólgandi mannlíf
og sjóbúðir út um allt.
Smám saman fór þó að halla undan fæti, skipum fækkaði og vertíðina 1934 var aðeins einn
vélbátur gerður út frá Þorlákshöfn. Kaupfélag Árnesinga hóf þá markvissa uppbyggingu með
fiskvinnsluhúsi og aukningu mótorbáta. Með stríðsárunum og aukinni atvinnu annars staðar
lagðist útgerð af í Þorlákshöfn.

Humarvinnsla

Lúðrasveit Þorlákshafnar spilar við hátíðlegt tækifæri.

Árið 1946 byrjuðu framkvæmdir aftur með hafnargerð og árið 1950 hóf Meitillinn hf. útgerð.
Smám saman fjölgaði íbúum og fyrstu þrjú íbúðarhúsin voru byggð árið 1951 við B-götu sem
í dag heitir Oddabraut.
Mikil fólksfjölgun varð á 8. áratugnum eftir eldgosið í Heimaey. Með fjölgun fyrirtækja og
vaxandi byggð varð til fjölbreytt félagslíf og ýmis þjónusta. Barnakennsla hófst árið 1956.
Stjórnsýsla sveitarfélagsins fluttist til Þorlákshafnar árið 1970. Árið 1979 var hitaveita lögð til
Þorlákshafnar frá Bakka í Ölfusi og þá hófst líka bygging kirkju sem var vígð 1985. Sundlaug
var tekin í notkun 1981 og stórt íþróttahús 1991. Árið 2000 var síðan Ráðhúsið tekið í notkun.
Í kjölfarið tóku við uppbygging og endurbætur grunnskólans, bygging nýrra íþróttamannvirkja
og vigtarhúss.

Bestu hamingjuóskir í tilefni
60 ára afmælis Þorlákshafnar.

Í Skötubótinni er fínasta fjara.
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Bergheimafréttir
Heimsókn frá tónlistarskólanum

Sumarfrí

Síðasta heimsóknin í vetur frá tón
listarskólanum var 9. maí kom þá á
Hulduheima Sigríður Kjartansdótt
ir með þær Daníelu, Dagrúnu Ingu,
Kötlu Ýr, Þórey Kötlu og Sigurrós
(Lóu) En þær spila allar á þverflautu
einnig spiluðu þær á heimagerðar
flautur. Annað samstarf var við tón
listarskólann í maí en þá fluttu við
Dýravísur ásamt undirspili frá krökk
um úr tónlistarskólanum, þeim Örnu
Dögg, Kristrún, Bergrúnu og Sesselíu
Dan undir stjórn Gests Áskelssonar.
Dýravísur voru samstarfsverkefni
milli leikskóla í Árnessýslu og Tón
listarskóla Árnesinga. Þökkum við
þeim kærlega fyrir. Samstarfið hefst
svo aftur í haust á milli tónlistar
skólans og Bergheima.

Sumarfrí í leikskólanum er frá
miðvikudeginum 6. júlí til 10. ágúst.
Þann 10. ágúst verður starfsdagur og
börnin mæta ekki þann dag en á þess
um starfsdegi skipuleggja kennarar
vetrarstarfið. Þann 11. ágúst mæta
börnin í leikskólann.

Heimsókn frá Félagstarfi eldri borgara
Í maí komu þær Hólmfríður (Fríða)
Jónsdóttir og Ragnheiður (Agga)
Guðmundsdóttir og heimsóttu Álfa
heima og Dvergaheima. Þær lásu upp
úr barnabókum fyrir börnin. Þökkum
við þeim kærlega fyrir heimsóknina.
Þetta var síðasta heimsóknin í vetur
og verður þetta samstarf tekið upp að
nýju í haust.

Samstarf við vinnuskólann
Samstarfið við vinnuskólann verður
með svipuðum hætti og undanfarin
ár en þá hafa komið nokkrir unglingar
í vinnu í leikskólann. Þetta samstarf
hefur gengið vel en þau byrja að vinna
6. júní. Þau sem verða í sumar eru
Írena Björk, Sigrún Sól, Þorbergur og
Björgvin Már á Hulduheimum, Daníel
Heiðar og Auður Anna á Álfaheimum,
Katrín, Magnús Breki og Þorsteinn
Helgi á Tröllaheimum, Sesselía Dan
og Þórir á Dvergaheimum,

Grill og hjóladagur

Nýr hópferðabíll í Þorlákshöfn.
Smári Sveinsson hefur fengið nýjan Mercedes Bens Sunrider hópferðabíl árgerð
2011. Bíllinn er búinn öllu því besta sem gerist í dag. T.d. DVD, kæli og 3ja
punkta öryggisbelti. Bíllinn tekur 29 farþega. Síminn hjá Smára er 892-3622.

Starfsmannahald
Ásgerður leikskólastjóri hefur fengið
námsleyfi frá 1. ágúst til 31. desember.
Daðey Ingibjörg grunnskólakennari
hefur sagt upp störfum og kemur hún
ekki til starfa eftir sumarfrí. Guðrún
Ísfold hefur sagt sinni stöðu lausri inn
á deild en ætlar að halda áfram við
ræstingar í leikskólanum. Þökkum við
þeim fyrir gott samstarf og velfarn
aðar í nýju starfi. Einhverjar innan
húsbreytingar verða líklegar eftir
sumarfrí.
Kveðja, Dagný
aðstoðarleikskólastjóri

Vikan 1-3. júní

2. júní leikskólinn er lokaður vegna uppstign
ingardags
3. júní er komið að hverfa litadegi þá mæta allir
í sínum hverfislit rauðu, grænu, gulu eða bláu.
3. júní er söngstund þar sem allir mæta í sal og
syngja saman og hita upp fyrir Hafnardagana.

Vikan 6.-10. júní

6. fyrsti vinnudagur hjá vinnuskólaunglingum.
10. júní er rugldagur þá fara börnin á milli deilda
milli kl. 10-11

Íþróttamiðstöðin óskar íbúum
Þorlákshafnar til hamingju
með 60 ára afmæli bæjarins.
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í sundi!

Vikan 13.-17.júní

13. júní er 2. í hvítsunnu og leikskólinn er lok
aður.
16. júní er grill og hjóladagur þá mega börnin
koma með hjól og hjálma að heiman og grill
aðar verða pylsur í hádegismat.
17. júní er leikskólinn lokaður.

Vikan 20.-24. júní

24. júní er söngstund þar sem allir mæta inn í sal
og syngja saman.

Grill og hjóladagur verður 16. júní þá
mæta allir með hjólin sín og hjálma. Vikan 27.-30 júní
Reynt verður að fá lögregluna í heim 30. júní er söngstund þar sem allir mæta inn í sal
og syngja saman.
sókn til að tala við börnin og skoða
Að eignast vin tekur andartak...
hjólin þeirra. Í hádeginu verður svo
boðið upp á grillaðar pylsur.
að vera vinur tekur alla ævi.

i:
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Mán.-fös. 7-2
7
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Til hamingju Þorlákshafnarbúar
með afmæli bæjarins!
Miðvikudagur 1. júní
Fimmtudagur 2. júní
Föstudagur 3. júní
Laugardagur 4. júní

»
»
»
»

Barinn opinn frá kl. 23:00
DJ Logi
Barinn opinn eftir að dagskrá á höfninni lýkur
Sjómannadansleikur Ægis

Alhliða veitingaþjónusta »« Sími 483 1700

www.radhuskaffi.is

