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Kardemommubærinn og músíkmaraþon
Það er farið að líða að seinni hluta
Tóna við hafið þetta starfsárið. Tvenn
ir tónleikar eru þó eftir og báðir stórir
í sniðum, annarsvegar uppsetning á
söngleiknum Kardemommubærinn
með skólakórum Grunnskóla Þorláks
hafnar og hljómsveit þriðjudaginn 17.
maí og hinsvegar músíkmaraþon sem
verður 1. júní. Í fyrra var í fyrsta skipti
efnt til músíkmaraþons og höfðu allir
sem þess óskuðu færi á að taka þátt. Í
þetta skipti verður ekki stefnt að því
að slá tímamet, enda hefjast tónleikar
ekki fyrr en að lokinni setningu 60 ára
afmælishátíðar Þorlákshafnar, en gert
er ráð fyrir að tónleikar standi eitthvað

Íþróttamiðstöð Þorlákshafnar
Íþróttahús, sundlaug,
tækjasalur og spa
fram á nótt. Allir áhugsamir eru hvatt
ir til að skrá sig til þátttöku á bóka
safninu þar sem fást nánari upplýsing
ar um fyrirkomulag tónleikanna.

Með tónlistarkveðju,
Barbara Guðnadóttir,
menningarfulltrúi Ölfuss

Sími 483 3807

Spilandi áheitaganga Lúðrasveitar Þorlákshafnar
í fullum gangi og fer fram á nokkrum
stöðum:
• Hjá Huldu í apótekinu
• Hjá Helgu Halldórs í síma 483-3373
og 862-0940

Nú þegar vor er í lofti og sumarið á
næsta leiti ætlar Lúðrasveit Þorláks
hafnar að marsera frá Þorlákshöfn til
Hveragerðis. Þetta ætlum við að gera
laugardaginn 21.maí nk. Lagt verður
af stað frá Grunnskóla Þorlákshafnar
kl 10. Í góðum skóm og með loft í
lungum ætlum við að spila alla leiðina
sem telur um 20 kílómetra.
Í Lúðrasveit Þorlákshafnar eru nú 43

meðlimir og hefur sveitin aldrei verið
stærri og öflugri. Við ætlum að spila í
nokkrum hópum í göngunni og ætlar
rúta frá Guðmundi Tyrfingssyni og
bílstjórinn Þórður Njálsson að vera
okkur innan handar og kunnum við
þeim bestu þakkir fyrir það.
Þar sem þetta er fjáröflun fyrir Lúðra
sveitina þurfum við á þinni aðstoð að
halda kæri lesandi. Áheitaskráning er

KARDEMOMMUBÆRINN
Söngleikur í flutningi
kóra og hljómsveitar
Grunnskóla Þorlákshafnar
Fimmtudaginn 17. maí
í Versölum, Ráðhúsi Ölfuss
Miðaverð 500 krónur

HLJÓÐKERFI VERÐUR Á STAÐNUM!

Þess má til gamans geta að Lúðra
sveitin tekur svo einnig að sér ýmis
tónlistartengd verkefni svo sem
stórafmæli, brúðkaup, fermingu eða
hvað sem þér dettur í hug.
Lúðrasveit Þorlákshafnar vill senda
Hannesi Sigurðssyni milljón knús og
kossa fyrir dásamlegan styrk til kaupa
á nýrri piccoloflautu.

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

SKÁLINN
Verið velkomin

Opnunartími:
Mánudaga–Föstudaga 08:00-22:00
Laugardaga 09:00-22:00
Sunnudaga 10:00-22:00

MÚSÍKMARAÞON

Miðvikudaginn 1. júní
Skráðu þig til þátttöku á Bæjarbókasafni Ölfuss
í síma 480 3830 / 863 6390 eða á
netfangið barbara@olfus.is

• Hjá Kötu Hannesar í gegnum tölvu
póstfangið katrinoskh@gmail.com.

Menningarráð

Sím
483 3 i
801
Suðurlands
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Frá útgefendum
Kæru lesendur.
Við rákumst á skemmtilega könnun
á netinu. Þar er spurt hvort viðkom
andi ætli í ferðalag um páskana.
Hægt er að velja JÁ eða NEI. Þegar
því er lokið ertu engu
nær! Enda skiptir það
engu máli - páskarnir
eru búnir!
Líttu við á www.olfus.is
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. 27. maí.
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á
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postur@baejarlif.net

Til þess að svona starfsemi gangi upp
þurfa félagsmenn að standa saman og
leggjaþað á sig að skipta með sér vinnu
og vera með metnaðarfullt handverk.
Allir sem búsettir eru í Ölfusi eru vel
komir í félagið og því fleiri félagsmenn
sem ganga til liðs við samtökin því
öflugri verður starfsemin.
Við megum reikna með mikilli fjöl
gun ferðamanna í bæjarfélaginu og
nágrenni á komandi árum og svo stytt
ist óðum í að Suðurstrandarvegurinn

9-u fréttir

Gleðilegt sumar og takk fyrir
veturinn. Við erum farin að
huga að breytingum á dag
skrá hér á Níunni, leikfimin og
glervinnslan eru komin í sumar
frí. 10. maí ætla tvær hressar
konur að heimsækja Dverga og
Álfaheima á leikskólanum Ber
gheimum og er það síðasta heim
sóknin á þessari vertíð.
Keramikið, kortagerðin, bridds
ararnir, karlaspjall, Boccia,
prjónakaffið og framhaldssagan
eru enn á fullu skriði.
Anna Berglind ætlar að halda
áfram með línudansinn og
verður næsti tími 12. maí kl.
13:20 og hvetjum við fólk til að
koma og taka þátt. Stefnt er að
því að sýna dans á Hafnardögum.
Einnig verður sýning á gömlum

verði tilbúinn. Því þurfum við að
hjálpast að við að gera Ölfusið áhuga
vert bæjarfélag til þess að heimsækja
og er stór liður í því aukið þjónustu
stig. Öflugt menningar- og mannlíf
er lykilatriði þegar kemur að því að
gera staði eftirsóknarverða ferða
mannastaði. Við í Samtökum lista- og
handverksfólks viljum leggja okkar að
mörkum til að svo megi verða.
Skráning nýrra félaga í samtökin fer
fram hjá stjórninni en hana skipa
Dagný Magnúsdóttir, sími 848-3389,
Edda Laufey Pálsdóttir sími 896-3767
og Olga Zöega 695-0039. Eins er vel
komið að hafa samband ef einhverjar
spurningar vakna.
Kær kveðja Dagný Magnúsdóttir,
formaður

myndum frá lífinu í Þorlákshöfn
á Egilsbraut 9 laugardaginn 4.
júní frá kl 14:00 til kl 17:00.
Aðsókn í MOTOmed æfinga
hjólið hefur verið góð en nóg
pláss er fyrir fleiri, endilega
komið og prófið. Gigtar vaxpott
urinn er einnig ágætlega nýttur
og fólk segir sér líða mikið betur
við notkun á honum.
Við stefnum á að fara í menn
ingarferð fyrir afrakstur púkk
vinnunnar í enda maí og verður
það nánar auglýst síðar.
Félag eldri borgara verður með
þriggja kvölda félagsvist í sal
Egilsbrautar 9, 2.-9. og 16. maí
kl 20:00 öll kvöldin. Allir vel
komnir, góð verðlaun í boði.
Kveðja, starfsfólk Egilsbrautar 9.

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. 31. maí

SAMTÖK LISTA- OG HANDVERKSFÓLKS Í ÖLFUSI
Nú er sól að hækka á lofti og styttist
því óðum í sumarstarfsemi okkar.
Eins og fram hefur komið er félagið að
taka á leigu húsnæði að Unubakka 3a
(áður Hárnýjung), í sumar. Til stend
ur að opna handverksmarkaðinn á
afmælishátíðinni sem hefst á Hafnar
dögum.

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

Fermingar í Þorláksprestakalli
Þorlákskirkja 8. maí kl. 13:30
Stefánía Ásta Davíðsdóttir, Klébergi 7, 815 Þorlákshöfn.
Kalmann Breki Guðmundsson, Básahrauni 9, 815 Þorlákshöfn.
Þórir Guðmundsson, Lyngbergi 7, 815 Þorlákshöfn.
Magnús Þór Valdimarsson, Básahrauni 18, 815 Þorlákshöfn.

Sveitarfélagið Ölfus

Kæru íbúar
Flutningur og förgun úrgangs er sífellt að verða stærri
liður í þjónustu sveitarfélaga. Lokun urðunarstaðarins í
Kirkjuferjuhjáleigu gerir það að verkum að flytja verður
allt sorp af Suðurlandi til urðunar á Álfsnesi, urðunarstað
höfuðborgarsvæðisins. Allur úrgangur sem berst þangað
verður að uppfylla kröfur SORPU um flokkun og frágang.
Berist óflokkaður úrgangur til urðunar fellur hann í hæsta
gjaldflokk.
Þar sem afar kostnaðarsamt er orðið að urða óflokkaðan
úrgang hafa sífellt fleiri sveitarfélög á Suðurlandi gripið til
þess ráðs að loka gámasvæðum til að koma í veg fyrir að
óflokkaður úrgangur berist á svæðin. Þar til nú hefur Ölfus
ekki farið þá leið að loka gámasvæðum en samfara lokun
þeirra í nágrannasveitarfélögunum hefur úrgangsmagn á
gámasvæðum Ölfuss stóraukist og því hefur sveitarstjórn
ákveðið að leggja niður gámasvæðið að Sandhól frá og með
1. maí 2011.
Til að tryggja að íbúar í dreifbýli Ölfuss geti losað sig við
allan þann úrgang sem þeir þurfa, hefur sveitarfélagið gert
samning við Íslenska Gámafélagið um aðgengi íbúa sveit
arfélagsins að gámasvæði fyrirtækisins að Hellislandi í
Hrísmýri á Selfossi. Staðurinn ætti að vera Sunnlendingum
vel kunnur þar sem gámasvæði Árborgar var starfrækt á
Hellislandi allt þar til nýlega.

Umhverfisstjóri Ölfuss

www.olfus.is
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Eðalfiskur
laxabitar m/roði

1745
kr./kg

kr./kg

verð áður 1939

verð áður 3118

Coke, Coke-Light
eða Coke-Zero,
33 cl

99

kr.
stk.

Góu Æðibitar, Floridabitar
og Hraunbitar

299

Hunt´s
grillsósur

Emmess
Skafís, 3 teg.

479

kr.
stk.

238

Cheerios,
397 g

kr.
stk.

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

469

kr.
pk.

kr.
pk.

2fyrir
1

Myllu
jólakaka

Þorlákshöfn: Sími: 585 7595

Hella: Sími: 585-7585
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Sagan markar sín spor á umhverfið

Mikið úrval af handunni og vandaðri gjafavöru við flest tækifæri.
Gjafabréf á námskeið eða listmun
20% afsláttur er á öllum matarstellum, þótt einungis sé keyptur hluti úr
þeim hverju sinni.
Hvert stell er skráð niður og er því alltaf hægt að panta inn í stellið.
Barnanámskeiðin verða í sumar og verða þau nánar auglýst síðar.
Minni á heimasíðuna hendurihofn.is og
netfangið hendurihofn@hendurihofn.is

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.

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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STUÐ
30. MAÍ
-5. JÚNÍ

Í ÁR VERÐA HAFNARDAGAR
Í SPARIFÖTUNUM VEGNA 60 ÁRA
AFMÆLIS ÞORLÁKSHAFNAR
Mánudagurinn 30. maí
Útsending Útvarps Hafnardaga hefst. Kóramót.
Þriðjudagurinn 31. maí
Opnun útiljósmyndasýningar og sýningar Byggðasafns Ölfuss á bókasafninu.
Sundlaugarpartý fyrir 9-11 ára, Dj Sverrir Ómar.
Miðvikudagurinn 1. júní
Hátíðarsetning í Skrúðgarðinum: Lúðrasveitin, hátíðarræða o.fl. Hafnardagalagið frumflutt. Músíkmaraþon fram eftir kvöldi.
Fimmtudagurinn 2. júní
Húsdýrasýning, firmamót, körfuboltamót. Sundlaugarpartý eldri – DJ Sverrir Ómar.
Föstudagurinn 3. júní
Hverfahátíðir, skrúðgöngur niður á höfn. Skemmtiatriði úr hverfunum. Helgin opnuð með HAFNARDAGALAGINU 2011,

ÚTVARP
BYRJAR
30. MAÍ

dansatriði, Gylfi Ægis spilar sjómannatónlist fram á kvöld, súpa fyrir gesti og gangandi, spákonur o.fl.
Laugardagurinn 4. júní
Kvennahlaupið, dorgveiðikeppni og furðufiskasýning, handverksmarkaður, fornbílar, stórt tjald og básar niður við höfn,
hoppukastalar, matreiðslu- og pönnukökukeppni, dansatriði og humarpylsur til sölu. Sterkustu menn landsins etja kappi,
ljósmyndaratleikur, siglingar og sjómannadagsskemmtun, kaffihús leikfélagsins, Snæfríður og stubbarnir, Jónas Sig. og
margt fleira skemmtilegt.
Sunnudagurinn 5. júní

SVEITARFÉLAGIÐ

ÖLFUS
Lifandi sveitarfélag

Messa, strandblak, hverfakeppnir, fjöruhlaup, pokahlaup, stígvélakast, hornabolti og verðlaunaafhendingar frá laugardeginum.
Tíðni útvarpssendinga, nánari dagskrá og tímasetning verður birt þegar nær dregur.
Fylgist með á www.hafnardagar.is

www.hafnardagar.is
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Skólalíf

Allir 7. og 8. bekkir á landinu geta
tekið þátt í verkefni Lýðheilsustöðvar
sem kallast Reyklaus bekkur, svo
fremi að enginn nemendanna reyki Í
ár taka um 320 bekkir, víðsvegar um

landið þátt
og þar á meðal báðir 7. bekkirnir í
Grunnskólanum í Þorlákshöfn. Þessi
keppni var fyrst haldin í Finnlandi
fyrir 22 árum en Ísland er nú með í
tólfta sinn.
Ákveðin dagskrá er í gangi allan vet

urinn og þarf að senda staðfestingu
inn um að bekkurinn sé reyklaus sex
sinnum yfir tímabilið. Öðru hverju
eru svo bekkir dregnir út og fá þá
einhver verðlaun.
Mikið er í húfi fyrir
fyrstu og önnur
verðlaun en þau
eru í 1. verðlaun
utanlandsferð fyr
ir einn bekk og í
2. verðlaun iPod
nano fyrir alla
í bekknum en
möguleiki á að
vinna 1. og 2.
verðlaun
eiga
aðeins þeir sem
senda inn loka
verkefni. Lokaskil á verkefnum voru
föstudaginn 29. apríl. Sá bekkur
sem sendir inn besta lokaverkefnið í
keppninni, að mati dómnefndar, vinn
ur keppnina. Nemendur í 7. bekk í
Grunnskólanum í Þorlákshöfn hafa
hannað bókamerki með slagorðum á

sem lokaverkefni. Þau hafa einnig búið
til teiknimyndasögu og ekki nóg með
það heldur samið tvö lög og texta sem
þau fluttu og tóku upp á myndband.

Sveitarfélagið Ölfus

Að taka þátt í verkefni eins og Reyklaus
bekkur er auðvitað liður í forvarna
starfsemi í skólanum. En aldrei er góð
vísa of oft kveðin. Umsjónarkennarar
taka forvarnir fyrir í lífsleiknitímum
og einnig eru fengnir fyrirlesarar með
forvarnafræðslu eins og föstudaginn
29. apríl þegar Magnús Stefánsson frá
Maritafræðslunni kom með forvarna
fræðslu í skólann fyrir nemendur í
7.-10. bekk. Markmið fræðslunnar er
að hvetja nemendur til að standa með
sjálfum sér og móta sér heilbrigðan
og ábyr
gan lífsstíl með það
fyrir augum að taka
afstöðu gegn vímu
efnum og neyslu
þeirra.
Magnús
sýndi nemendum
fræðslumyndir og
stýrði síðan um
ræðum á eftir.
Maritafræðslan
býður einnig upp
á fræðslu fyrir
foreldra þessara
sömu barna Á foreldrafundunum er
m.a lögð áhersla á að foreldrar og for
ráðamenn geri sér grein fyrir íslensk
um veruleika í heimi fíkniefnanna

Hreinsunarátak 3.-9. maí nk.
Líkt og undanfarin ár eru íbúar í dreifbýli og þéttbýli, fyrirtæki og eigendur lóða/lendna í Sveitar
félaginu Ölfusi hvattir til að taka til á lóðum sínum. Fjarlægja skal hluti sem þeim tilheyra og eru
utan lóðarmarka.
Starfsmenn Þjónustumiðstöðvar munu aðstoða við hreinsunina með því að afhenda sorppoka og
lána kerru til að flytja ruslið. Ef nauðsyn krefur geta starfsmenn aðstoðað við að fjarlægja ruslið,
vinsamlega hafið þá samband við Þjónustumiðstöð í síma 483-3803 eða 862-0920
Vakin er athygli á opnunartíma gámasvæðana í Þorlákshöfn og Hrísmýri:
Mánud.-föstud. 13:00-18:00, laugardag 13:00-16:00
Munið að flokka ruslið!
Athugið að staurar mega ekki fylgja girðinganeti í járnagáminn!
Ef mikið er af járni, getur sveitarfélagið útvegað járnagám til fyrirtækja og bænda,
en þá eru gefnir 3 dagar til að setja í gáminn.

Ekki er heimilt að losa rusl annarstaðar en á gámasvæði!
Í kjölfar hreinsunarátaksins munu starfsmenn áhaldahúss fjarlægja lausamuni, númerslausar bif
reiðar, bílflök og sambærilega hluti á almannafæri. Einnig verða hlutir sem valdið geta skaða,
mengun eða lýti á umhverfinu fjarlægðir. Þetta gildir jafnt um smærri sem stærri hluti. Í þeim
efnum er stuðst við reglugerðir nr. 737/2003 um meðhöndlun úrgangs og 941/2002 um hollustu
hætti.

og hvaða hætta steðjar að börnum
þeirra.
Guðrún Sigríks Sigurðardóttir
grunnskólakennari

Tölvuviðgerðir
Sími 483

3993

Hreint land fagurt land!
Nánari upplýsingar veitir umhverfisstjóri Ölfuss í síma 862-0920.

www.olfus.is

Raflagnateikningar og tölvuviðgerðir
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Fréttir af Kyrjukórnum í Þorlákshöfn
Nú er senn að ljúka 12. starfsári Kyrju
kórsins í Þorlákshöfn. Kórinn skipa 15
söngelskar konur á öllum aldri sem
koma víða að. Þær koma frá Þorláks
höfn; úr Ölfusi; frá Hveragerði; Self
ossi og meira að segja úr Flóanum.

daginn þar sem vinnuhópar sungu
hver þrjú lög og svo sungum við allar
saman nokkur lög m.a. landsmótslagið
sem Örlygur Benediktsson samdi við
ljóð Brynju Bjarnadóttur.

Til sölu
Vel með farið reiðhjól fyrir stúlkur.
Stærð 16 tommur. Verðhugmynd
9.000
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Áburður
til sölu
Björgunarsveitin
Mannbjörg er með til sölu úrvals
áburð keyrt upp að húsi.

Mig langar enn og aftur að þakka fyrir
okkur, þetta var yndisleg helgi.

Grasáburður 10 kg 2500 kr.
Kartöfluáburður 10kg 2500 kr.
Trjááburður 10kg 2500 kr.
Á sama stað er 20 tommu reiðhjól
með sex gírum. Verðhugmynd 12.000

Ef þig vantar áburð hringdu þá
fyrir 15. apríl í síma:
8677506 Sigrún, 8989102 Steini

Kórstarfið í vetur hefur gengið mjög
vel og höfum við æft einu sinni í viku
undir stjórn okkar góða kórstjóra
Sigurbjargar Hvanndal Magnúsdóttur
óperusöngkonu og söngkennara.
Vetrarstarfið hófst óvenju snemma
þetta haustið eða í raun síðsumars þar
sem við tókum þátt í Nordic Baltik
kóramótinu sem var haldið í Reykja
vík í ágúst sl. Áður höfðum við farið
á sama kóramót árið 2008 sem þá var
haldið í Tartu í Eistlandi.
Við heimsóttum Kvennakórinn Ljós
brá í haust og sungum með þeim og
Uppsveitasystrum. Í desember héld
um við svo jólatónleika í Þorláks
kirkju.
Eftir áramótin fórum við í æfinga
búðir í Vatnsholti og æfðum þar eina
helgi. Nokkru síðar tókum við til í öll
um geymslum og skápum hjá okkur;
stormuðum með góssið í Kolaportið
og seldum vel.
Um síðustu helgi fórum við svo á
Landsmót Kvennakóra sem haldið var
á Selfossi og voru þar saman komnar
um 600 konur. Jórukórinn tók yndis
lega vel á móti okkur. Á föstudags
kvöldið var farið með okkur í óvissu
ferð og þurfti ekki færri en 12 rútur
fyrir okkur og til þess að komast leiðar
okkar þurftum við lögreglufylgd út
úr bænum. Ferðin var í einu orði sagt
frábær.
Á laugardeginum var byrjað að æfa
snemma, eftir hádegi voru kórarnir
með tónleika hver og einn, minni
kórarnir í Selfosskirkju en þeir fjöl
mennari í íþróttahúsinu Iðu. Um
kvöldið var svo hátíðarkvöldverður
með frábærum skemmtiatriðum, m.a.
söng okkar maður Daníel Haukur og
sló algjörlega í gegn. Konurnar voru
heillaðar af frammistöðu hans. Á
sunnudaginn var æft fyrir stórtónleik
ana sem haldnir voru um miðjan

& 8983196 Ásgeir.
Um miðjan maí ætlum við að fara
í reiðtúr og grilla saman að honum
loknum.
Við ljúkum svo vetrarstarfinu um
næstu mánaðarmót, með tónleikum,
þar sem við munum syngja ásamt
öðrum kórum hér á staðnum.
Eins og þið sjáið þá hefur verið nóg
að gera hjá okkur og skemmtilegt
starfsár að enda. Við tökum okkur
gott sumarfrí í sumar en byrjum nýtt
og spennandi starfsár í september þar
sem m.a. er stefnt að utanlandsferð
sumarið 2012. Mig langar til að hvetja
konur hvort sem þær eru hér í bæ,
Ölfusi eða nærsveitum sem hafa áhuga
á að syngja og vera í skemmtilegum
félagsskap endilega að hafa samband
við okkur. Þið eruð allar velkomnar
næsta haust.

Unubakka 34
sími 483 3545

Upplýsingar í síma 483-3432.
Guðný & Róbert

Bæjarlíf

Brosandi blað frá 2001

Finnið fimm villur!

Fyrir hönd Kyrjukórsins í Þorlákshöfn,
Halldóra G. Hannesdóttir.

postur@baejarlif.net - www.baejarlif.net

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

BERGVERK

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

Sími 483 3993

Raflagnateikningar og tölvuviðgerðir

Þvottahús Ölfuss

Vöruflutningar

Unubakka 4 Þorlákshöfn s. 483-3530

Opið 9-12 og 14-17 virka daga

Þorlákshöfn - Reykjavík- Þorlákshöfn

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

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

Verið velkomin
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Bergheimafréttir
Ættingjar með í söngstund
Í byrjun apríl var óskað eftir þátttöku
foreldra, systkina eða annarra ættingja
til að koma í söngstund og spila und
ir t.d. á gítar eða píanó. Fyrsta heim
sóknin var frá Evakaisu Jónasson sem
kom í söngstund og spilaði undir á
píanó. Það tókst rosalega
vel. Gaman væri ef fleiri
gætu gefið sér tíma og
heimsótt leikskólann og
spilað undir eða fyrir
okkur.

Útskriftarveisla
Þann 28. apríl var út
skriftarveisla fyrir Huldu
heima í Ráðhúsinu. Hvert barn fékk
penna, hatt og kveðjublað frá leik
skólanum en foreldrafélagið bauð upp
á veitingar.

Foreldrafundur
Eins og kom fram í síðasta fréttablaði
verður þann 3. maí kl 8.00 fundur fyrir
foreldra barna sem eru á Hulduheim
um en á þessum fundi eiga foreldrar
að láta vita hvenær barnið hættir.
Einnig verður kynnt fyrir foreldrum
hvernig skilafundi milli skólastiga er
háttað. Fulltrúar mæta frá Frístund og
kynna hvernig starfsemi er háttað hjá
þeim m.a. hvenær þarf að sækja um
og hvað er opið lengi og fl. Mikilvægt
er að foreldrar láti vita svona snemma
hvenær börnin hætta til að hægt sé
að skipuleggja aðlögun þeirra barna
sem eru að koma inn
í sumar og haust.

Skilafundur
milli
skólastiga 4. maí
Skilafundur
milli
skólastiga fer fram 4.
maí og skilar deild
arstjóri til væntanlegs kennara fyrsta
bekkjar upplýsingnum er málið varða
um verðandi fyrstu bekkinga.

Tónleikar
Fimmtudaginn 5. maí kl 10.15 verða
tónleikar í Ráðhúsinu þar sem leik

skólabörnin syngja og börn úr tón
listarskólanum spila undir á hljóðfæri.
Þetta er seinni hluti af samstarfsverk
efni milli leikskóla í Árnessýslu og
Tónlistarskóla Árnesinga sem hófst
í fyrra en þá voru flutt tvö lög á tón
leikum í Ráðhúsinu. Gestur Áskelsson
stjórnar hljómsveit
inni frá tónlistar
skólanum.
Allir
foreldrar og aðrir
ættingjar eru vel
komnir að koma
og hlusta á þessa
tónleika.

Starfsdagur
Þann 13. maí verður starfsdagur og er
þá leikskólinn lokaður, kennararnir
fara í námsferð í Leikskólann Rauðhól
og Krikaskóla sem er hannaður sem
leik-, tónlistar- og grunnskóli fyrir 1-9
ára börn.

Lambaferð
Í maí er stefnt af því að fara upp í hest
hús og skoða nýfædd lömb, hesta og
fl. dýr. Börnin ganga þangað og verður
reynt að taka mið af veðri þegar farið
verður. Deildirnar fara hver í sínu lagi.

Vikan 2.-6. maí

4. maí kl 8 verður fundur fyrir foreldra barna á
Hulduheimum.
5. maí tónleikar í Ráðhúsinu kl 10.15.
6. maí er komið að bleikum litadegi þá mæta
allir í einhverju bleiku eða með eitthvað bleikt
á sér.
6. maí er söngstund þar sem allir mæta inn í
sal og syngja saman.

Vikan 9.-13. maí

9. maí kemur tónlistarskólinn í heimsókn.
13. Starfsdagur hjá kennurum og mæta
börnin ekki þennan dag.

Vikan 16.-20. maí

20. maí er söngstund þar sem allir mæta inn í
sal og syngja saman.

Vikan 23.-27. maí

24. maí kl 8.15 fundur fyrir foreldra barna sem
eru fædd 2006 og eru að fara á Hulduheima.
27. maí er söngstund þar sem allir mæta inn í
sal og syngja saman.

Gefðu manni fisk, og mettu hann í
einn dag.
Kenndu manni að veiða, og mettu
hann að eilífu.
Zhuangzi

Menningarnefnd Ölfuss auglýsir eftir tilnefningum til
menningarverðlauna Sveitarfélagsins Ölfuss.

Fundur
foreldra
barna fædd 2006

Nefndin veitir annað hvert ár viðurkenningu á sviði men
ningar og lista. Hægt er að tilnefna einstakling, hóp, félag
eða fyrirtæki sem hafa auðgað menningarlífið í sveitarfé
laginu.

Þriðjudaginn
24.
maí kl 8.15 er fundur
á
Hulduheimum
með
foreldrum
barna
fæddum
2006 og eru að fara
á Hulduheima í sumar og haust, á
þessum fundi er farið yfir helstu atriði
sem foreldra þurfa að vita sambandi
við flutninginn á milli deilda.

Fostudagurinn
13. mai

Elsku Haukur

Til hamingju með 9 ára afmælið.
Kveðja Daníela,Katrín og Erlendur Ágúst

Menningarverðlaun Ölfuss

Vorhátíð foreldrafélagsins verður
haldin 21. maí milli kl 11.00-13.00 og
verður með svipuðu sniði og undan
farin ár ýmis dýr verða og fl. Gaman
væri að sjá sem flesta.

Með kveðju,
Dagný aðstoðarleikskólastjóri

Elsku Katrín

Til hamingju með 13 ára afmælið þann 20.
maí. Kveðja, mamma, pabbi, Erlendur Ágúst
og Daníela.

Menningarnefnd Ölfuss

Vorhátíð foreldrafélagsins

..

Elsku yndis Ægir Þór

Til hamingju með 6 ára afmælið þitt þann 11.
maí. Mamma, pabbi, Aron og Ísak.

Tilnefningar skulu rökstuddar og skal nafn þess er tilnef
nir fylgja, svo hægt sé að nálgast nánari upplýsingar sé þess
þörf.
Tilnefningar sendist til menningarfulltrúa á Bæjarbókasafn
Ölfuss, Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn, eða á netfangið
barbara@olfus.is fyrir 16. maí 2011.

www.olfus.is

Menningarnefnd

Runar Gunnars trubbar

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 opinn frá kl. 22:00 á föstudags- og laugardagskvöldum

Alhliða veitingaþjónusta »« Sími 483 1700

www.radhuskaffi.is

