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10. tbl. . 11. árg. . desember 2011

Jólakveðja bæjarstjóra
eplalyktin boðberi jólanna og ein
hvern veginn þá var lyktin öðruvísi
af jólaeplunum en öðrum eplum. Það
var keyptur heill kassi af eplum fyrir
jólin og appelsínur eða mandarínur
eftir að þær komu. Síðan var arkað
með stóran brúsa út í Sana á Akureyri
til að kaupa jólaöl. Fátt bragðaðist
eins vel og malt og appelsín, sem er
jafn vinsælt nú og þá. Við vorum
með gamalt gervijólatré sem skreytt
var með því sem til var og þætti víst
ekki mög merkilegt í dag en spenn
ingurinn þegar opnað var í stofuna á
aðfangadag var nánast óbærilegur.

Ágætu íbúar Ölfuss.
Senn gengur jólahátíðin í garð. Undir
búningur jólanna er hafinn hjá flest
um. Í Þorlákshöfn var kveikt á jóla
trénu á fyrsta sunnudegi i aðventu við
mikið fögnuð barnanna. Okkar ágæta
lúðrasveit lék undir söng barnakórs
og allir skemmtu sér vel. Jólasveinar
létu sjá sig og tóku lagið fyrir börnin.
Fjöldi viðburða hafa verið undafarna
daga svo sem jólahlaðborð og söng
skemmtanir.
Margt hefur breyst á skömmum tíma
varðandi jólahaldið og man ég þá tíma
þegar jólahaldið var með nokkrum
öðrum hætti en í dag. Á þeim tíma var

Jólahátíðin er fyrst og fremst hátíð
barnanna og þeim eigum við að búa
sem best og skemmtilegast umhverfi
yfir jólin. Margt er gert í skólum og
á vegum bæjaryfirvalda. En ekkert
kemur í stað þess að fjölskyldan geri
eitthvað saman og búi til hefðir sem
hægt er að halda áfram með fram á
fullorðinsár. Það eftirminnilegasta
fyrir börnin er oftast eitthvað sem
snertir alla fjölskylduna og allir taka
þátt í.
Það er bjartara nú yfir íslensku samfél
agið en verið hefur um nokkurt skeið,
þrátt fyrir að atvinnuleysi sé enn of
hátt og uppbygging atvinnutækifæra
hafi ekki gengið jafn hratt og marg
ir vona. Vonandi mun þó atvinnulíf
ið eflast þegar fram líða stundir. Við
hjá sveitarfélaginu erum alltaf að
vinnaað nýjum atvinnutækifærum og

Jónas Ingimundarson, píanóleikari
ásamt blásurum og söngkonu
Þorlákskirkju 28. desember
Klukkan 20:00
Miðaverð 1.500 kr.

Menningarráð

Suðurlands

Messur

erum að sjá árangur þess nú, í aukn
ingu í fiskeldi og nýju ylræktarveri á
Hellisheiði. Mikil aukning er einnig
í ferðaþjónusta og vonumst við til að
nýji Suðurstrandavegurinn muni laða
að fleiri ferðamenn til Þorlákshafnar
og í Ölfus.
Jólaundirbúningurinn snýst um sam
veru og samhug. Í sjónvarpsfréttum
nýlega var sagt frá góðverki. Dagný
okkar, í Hendur í höfn, ákvað að hjálpa
ungum manni Guðmundi Felix Grét
arssyni sem misst hefur báðar hendur
í alvarlegu vinnuslysi. Dagný er að
selja sérstakar glerskálar með hönd
um gerðar úr sandi. Allur ágóði af
verkefninu rennur í söfnun til styrktar
Guðmundi, sem mun fara til Frakk
lands í handaágræðslu. Ágóðinn af
sölu skálanna mun örugglega koma
að góðum notum. Ég vil nota þetta
tækifæri og hrósa Dagný fyrir dugn
aðinn og hugulsemina.
Jólin eru skemmtilegur tími og allir
eiga að taka höndum saman um að
gera jólahátíðina að því sem hún á að
vera, til gleði og ánægju fyrir alla.
Ég vona allir geti notið aðventunnar
og óska ykkur gleðilegra jóla og gæfu
ríkt ár.
Ólafur Örn Ólafsson,
bæjarstjóri.

Aðfangadagur
24. desember kl. 18
Aftansöngur í Þorlákskirkju
Jóladagur
25. desember kl. 14
Hátíðarmessa í Hjallakirkju
2. jóladagur
26. desember kl. 14
Hátíðarmessa í Strandarkirkju
Hátíðarsöngvar
sr. Bjarna Þorsteinssonar.
Kór Þorlákskirkju

Sr. Baldur Kristjánsson
Hannes Baldursson organisti
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RS-útgáfan

óskar lesendum sínum
og viðskiptavinum gleðilegra jóla og farsældar á
komandi ári.

Starfsfólk Skálans óskar viðskiptavinum sínum gleðilegra
jóla og farsældar á nýju ári.
Munið Pizza tilboð fram að áramótum auk annarra
tilboða. Leikföng, húfur, vettlingar & sokkar.
Opnunartími yfir jól og áramót:
Þorláksmessa.......... 10:00-22:00

Annar í jólum........ 10:00-22:00

Aðfangadagur........ 10:00-14:00

Gamlársdagur........ 10:00-16:00

Jóladagur................ Lokað

Nýársdagur............ Lokað
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Frá útgefendum
Kæru lesendur.
Í síðasta tölublaði tilkynntum við
að samhliða tíu ára afmæli blaðsins
myndi útgáfa þess hætta. Viðbrögð
bæjarbúa við þessarri ákvörðun
okkar voru sterkari en við áttum
von á. Einnig hafa forsvarsmenn
Sveitarfélagsins Ölfuss hvatt okkur
til að halda útgáfunni áfram. Þetta
litla ævintýri sem byrjaði í desem
ber 2001 stendur ennþá yfir og mun
standa áfram.
Við viljum þakka fyrir hvatningu
ykkar allra og sérstaklega þakka
fyrir afmælisgjöfina frá Sveitarfél
aginu Ölfusi en hún var ótvíræður
vendipunktur í ákvörðun okkar um
áframhaldandi útgáfu.
Undirritaðir senda öllum íbúum
sveitarfélagsins sínar bestu jóla- og
nýárskveðjur.
Kveðja
Róbert Karl Ingimundarson
Stefán Þorleifsson

FISKMARK
Þorlákshöfn

Óskum viðskiptavinum
okkar og íbúum sveitarfélagsins gleðilegra jóla og
farsældar á komandi ári.
Þökkum viðskiptin á árinu.

Spáð í bolla
Bókasafnið hefur áhuga á að efna
til spákvölda. Til að svo megi verða
vantar bókasafnið góða bolla til að
spá í og spákonu eða spákonur.
Við biðjum íbúa Ölfuss um að hjálpa
okkur með þetta, lána okkur bolla
og benda okkur á góðar spákonur.
Síðan hlökkum við til að skipuleggja
skemmtilegt kvöld með kaffi, upp
lestri og spádómi.
Starfsfólk bókasafnsins í
Þorlákshöfn

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. 6. janúar.
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postur@baejarlif.net

Þorrablót 2012

Vonumst til að sjá sem flesta.
Kær kveðja,
Þorrablótsnefnd Ölfuss.

Kjartan rakari opnar
stofu í Þorlákshöfn
Í nóvember opnaði Kjartan rakari
rakarastofu að Unubakka 3 í Þorláks
höfn. Fyrsti kúnninn sem mætti var
Hermann Sigfússon. Viðtökur hafa
verið góðar og er stofan opin 2 daga í
viku fast og annan laugardag í hverj
um mánuði. Einnig selur Kjartan
Fudge og Dfi hársnyrtivörur.

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

Útgáfudagur: miðvikud. 11. janúar.

Góðir Ölfusingar! Þorrablótsnefndin
vill minna ykkur á þorrablótið sem
verður haldið í Ráðhúsinu laugardag
inn 4. febrúar. Undirbúningur er vel
á veg kominn, búið er að ráða hljóm
sveitina Dans á rósum frá Vestmanna
eyjum og veislustjóri verður Brynja
Valdís Gísladóttir en hún hefur notið
mikilla vinsælda við veislustjórn hjá
stórfyrirtækjum, framhaldsskólum, í
brúðkaupum og síðast en ekki síst á
þorrablótum. Viggó Dýrfjörð sér um
matinn sem er á mjög góðu verði en
miðaverðið á blótið er aðeins 5500 kr.
á manninn, að auki verður tilboðs
verð á guðaveigum þannig að útgjöld
um þorrablótsgesta er stillt í hóf eins
og kostur er (ath. þorrablótið er ekki
flöskuball).

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

Þorlákshafnarbúar!
Þetta er orðsending frá jólasveinunum
í Geitarfelli og aðstoðarmönnum þeirra.
Við komum í bæinn við sólarupprás
á aðfangadag og berum út jólapakka. Tekið er á móti pökkunum
á Þorláksmessu milli kl. 19 og 22
að Vesturbakka 4.
Pakkarnir verða að vera vel
merktir og merkimiðarnir vel
límdir á því við erum svo miklir
gaurar.
Ágóðanum af þessu samstarfi
okkur verður varið til líknarmála.

Með ósk um gleðileg jól og farsæld á nýju ári.
Þökkum við ykkur samstarfið og velviljann á liðnum árum.
Jólasveinarnir og félagar í Lionsklúbbi Þorlákshafnar.

Íþróttamiðstöð
Þorlákshafnar
sendir viðskiptavinum sínum og
íbúum sveitarfélagsins
bestu jóla- og nýárskveðjur.
Þökkum viðskiptin
á árinu sem er að líða.

BÍLIÐJAN

sendir viðskiptavinum sínum og
íbúum sveitarfélagsins bestu jólaog nýárskveðjur.
Þökkum viðskiptin
á árinu sem er að líða.
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Sagnakvöld 15. des. kl. 20.30
Einar Sig. fer um víðan völl og
Jónas Sig. tekur lagið

Opnunartími:
virka daga 17-21
helgar 12-22

Mætið tímanlega til að tryggja ykkur sæti.

Ókeypis aðgangur og bjór á tilboði.

Skólalíf

Fyrsta mánudag í aðventu er allt
af kveikt á jólatré fyrir framan
Grunnskólann í Þorlákshöfn. Þegar
ljósin hafa verið tendruð syngja nem
endur og starfsfólk eitt jólalag. Þar með
er aðventan gengin í garð í skólanum
og farið er að huga að skreytingum
innandyra. Hver bekkur skreytir sína
stofu með sínum umsjónarkennara.
Þetta er skemmtileg tilbreyting í
skammdeginu.

Jólakvöldvökurnar eru að venju þrjár.
Hvert stig hefur sína kvöldvöku,
yngsta stig var með sína kvöldvöku
þann 6. des. Jólakvöldvaka miðstigs
var 13. des og kvöldvaka elsta stigs
verður mánudaginn 19. des. Allir
bekkir stíga á stokk, hver með sitt
atriði þ.á. m. Jólaguðspjallið, leikþætt
ir eru sýndir og jafnvel frumsamin
leikrit. Skólakórarnir og nemendur úr
Tónlistarskóla Árnesinga flytja tón
listaratriði og að lokum er að venju
gengið í kringum jólatréð.
Á degi gegn einelti sem var 8. nóv.
sl. var heilmikið fjallað um einelti í
skólanum til þess að gera nemend
ur meðvitaða um hvað einelti snýst.

Einnig skv. samkomulagi

Tvisvar til þrisvar á ári halda starfs
menn skólans samráðsfundi þar sem
starfsmönnum er skipt í þrjá hópa
og hópstjóri stýrir umræðum. Um
ræðuefnið er oftast líðan nemenda
og starfsfólks. Í lok fundar getur hver
sem er fengið handleiðslu hópsins ef
honum þurfa þykir. Varla þarf að geta
þess að fullum trúnaði er heitið. Þessi
háttur hefur verið hafður á síðan skól
inn vann eftir eineltisáætlun Olweus
ar. Þessir fundir þykja ómissandi í
skólastarfinu. Á fundinum sem hald
inn var á dögunum var umræðuefnið
jákvæðni og ekki var annað að sjá en
allir kæmu út með hlýrra og stærra
hjarta.

Í skólareglunum segir að einelti og
annað ofbeldi sé og verði aldrei liðið

Dagur íslenskrar tónlistar var hald
inn hátíðlegur 1. desember. Út
varpsstöðvar landsins spiluðu þrjú
íslensk lög samtímis kl. 11.15 og hvöttu
Hagsmunasamtök íslenskrar tónlistar
landsmenn til að fara að viðtækjunum

af tilefninu og syngja með. Nemendur
og starfsmenn Grunnskólans létu sitt
ekki eftir liggja og sungu hástöfum
með enda höfðu kennarar ljósritað
textana fyrir nemendur sína.
Lögin þrjú voru Kvæðið um fuglana
eftir Atla Heimi Sveinsson við texta
Davíðs Stefánssonar Manstu ekki eftir mér, lag Ragnhildar Gísladóttur við
texta Þórðar Árnasonar og Stingum af
eftir Mugison.
Þó frost og myrkur ríki á landinu
kalda er hlýja og ylur í hjörtum nem
enda og starfsmanna Grunnskólans.
Við, starfsmenn skólans, þökkum
samstarfið við Bæjarlíf á liðnu ári og
óskum aðstandendum blaðsins og
fjölskyldum þeirra gleðilegra jóla og
farsældar á nýju ári.
Guðrún Sigríks Sigurðardóttir
Grunnskólakennari.

Vöruflutningar
Þorlákshöfn - Reykjavík- Þorlákshöfn - Og allt þar í kring

Ódýr og góð þjónusta alla daga
í skólanum. Í sumum bekkjum var
framkvæmdur gjörningur sem sýndi
á mjög táknrænan hátt hvernig einelti
getur brotið sál þolandans, brot sem
aldrei verður hægt að bæta. Gjörning
urinn var þannig að bolli var látinn
detta í gólfið eða brotinn á annan hátt
og nemendur fengu síðan að líma
bollann saman og þá kom í ljós, að
hvernig sem reynt var að vanda sig
við að líma, varð bollinn ekki samur
á eftir. Aðrir bekkir frömdu svipaðan
gjörning, þar sem blað var notað í stað
bollans, þ.e.slétt og hrukkulaust blað
var krumpað og reynt að slétta úr því
aftur. Auðvitað án árangurs.

Marteinn Óli
Lýsubergi 10, Þorlákshöfn
sími: 893-0870

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

Bæjarlíf, brosandi blað – 10. tölublað 2011

Jólaferð til Wiesbaden 1.-4. Desember2011

Það var síðasta haust sem okkur datt í
hug að fara eitthvað til útlanda, og hófst
þá mikil vinna við að skipuleggja og
safna fyrir ferðini. Núna ári síðar var
komið að þessu. Ilmurinn af jólaglöggi
og brendum möndlum liggur í loftinu.
Í þessari jólaferð höldum við til Wies
baden sem stendur á bökkum Rínar,
rétt vestur af Frankfurt, þar ætlum við
að gista í 3 nætur við göngugötuna. Í
Wiesbaden er aðventustemning og í
miðbænum er fallegur jólamarkaður
þar sem upplýstar stjörnur svífa yfir
litríku jólahúsunum. Fórum við í
bæjarrölt með fararstjóra, en síðan
gafst tækifæri að kanna bæinn á eigin
vegum, versla dálítið eða fylgjast með
mannlífinu frá einu af fjölmörgu kaffi-

Frábær
skemmtun

Tilvalin
jólagjöf

og veitingahúsum sem miðbærinn
hafði upp á að bjóða. Næsta dag fórum
við í dagsferð til Rüdesheim sem er
vinsæll ferðamannabær við ána Rín.
Í hjarta bæjarins er hinn skemmti
legi Jólamarkaður þjóðanna, þar sem
hægt var að kaupa fallega gjafavöru

og fylgjast með hvernig handverk frá
hinum ýmsu þjóðum er unnið. Að
sjálfsögðu var nauðsynlegt að ylja sér
við jóladrykkinn „Glühwein“ á meðan
gengið er á milli jólabásanna. Allur
miðbærinn var skreyttur jólaljósum
og gaman var að rölta um og njóta
jólastemnigarinnar án stress og asa
sem fylgir þessum tíma. Fórum við svo
öll saman út að borða á laugardags
kvöldið, og rölt síðan upp á hótel og
setið yfir einum öl og spjallað. Farið
var snemma á fætur á sunnudaginn
og í morgunmat, því við vorum að
fara heim. Já þetta tekur allt enda og
alvaran tekur við, en við munum lifa á
þessu allt næsta ár og er farið að spyrja
hvort við eigum ekki að fara aftur í
svona ferð!
Fyrir hönd starfsmannafélagsins
Rammans, Gylfi, Ágústa og Þóra.

Metnaðarfullir en léttleikandi tónleikar, í senn hátíðlegir og
spaugisamir, þar sem lúðrasveitin fær til liðs við sig ýmsa aðila.
Má þar nefna Margréti Stefánsdóttur sópransöngkonu,
Leikfélag Ölfuss og Ester Hjartardóttur sem sýnir nýja takta.

Þorlákshafnarbúar!
Þrettándagleðin
okkar verður haldin
föstudaginn 6. janúar
kl. 18 og hefst á hinu
glæsilega Ráðhústorgi
Nánar auglýst síðar.
Nefndin.

Bakaríið
Sendum viðskiptavinum okkar
og öðrum íbúum sveitarfélagsins
bestu jóla og nýársóskir.
Hlökkum til að sjá sem flest
ykkar á nýju ári.

Miðaverð einungis 1.500 kr.
Tilvalin jólagjöf! Hægt er að kaupa miða
í forsölu hjá Katrínu Hannesdóttur, sími
869 1957 eða katrinoskh@gmail.com

gleðileg jól kæru aðdáendur – hlökkum til að sjá ykkur endurnærð í upphafi nýs árs
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Til Hamingju
með árin tíu
"Í tilefni af 10 ára afmæli Bæjarlífs vill bæjaráð óska úgefendum
til hamingju með útgáfuafmælið og af því tilefni veita útgáfunni
fjárhagslegan styrk að upphæð kr. 520.000. sem þakklætisvott
fyrir óeigingjörn störf í þágu samfélagsins í Sveitarfélaginu Ölfusi
og til þess að stuðla að áframhaldandi útgáfu blaðsins."

Sveitarfélagið Ölfus

Óskum viðskiptavinum
okkar og íbúum sveitar
félagsins gleðilegra jóla og
farsældar á komandi ári.
www.lysi.is

Ræktin

Sendum viðskiptavinum okkar
og öðrum íbúum sveitarfélagsins
bestu jóla og nýársóskir.
Hlökkum til að sjá sem flest
ykkar á nýju ári.

Járnkarlinn

sendir viðskiptavinum sínum
bestu jóla- og nýárskveðjur.
Með þökk fyrir viðskiptin
á árinu sem er að líða.

sendir viðskiptavinum sínum og
íbúum sveitarfélagsins bestu jólaog nýárskveðjur.
Þökkum viðskiptin
á árinu sem er að líða.
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Yfirlit yfir starf Ægis árið 2011
slæm viðurkenning það.

Í ágúst fóru síðan báðir flokkarnir á
Atlantismótið sem haldið er í Mos
fellsbæ. Auk þess tók 6. flokkur þátt í
Pollamóti KSÍ.
5. flokkur karla var í samstarfi við
Hamar eins og síðastliðið sumar. Liðin
tóku þátt í Íslandsmóti og tefldu fram
fjórum liðum að þessu sinni. Að venju
fór 5. flokkur á N1-mótið á Akureyri
og að þessu sinni með þrjú lið.

Starf Ægis á árinu hófst að venju í
janúar en að þessu sinni æfðu allir
yngri flokkar nema 8. flokkur í Knatt
spyrnuskóla Ægis sem var starfræktur
út mars. Eftir það tóku við hefðbund
nar æfingar hjá flokkum fram á sumar.

4. flokkur kvenna tók þátt í Íslands
móti að og stóðu stelpurnar sig með
prýði. Þær enduðu fyrir ofan miðjan
riðil og með markatöluna í plús.

23. maí komu fulltrúar frá KSÍ og af
hentu iðkendum Ægis DVD diskinn
„Tækniskóli KSÍ“. Það var stór og
flottur hópur sem tók við disknum í
íþróttamiðstöðinni og að því loknu
fengu allir grillaðar pylsur og gos í
boði Ægis sem Oldboys grilluðu af
snilld.

Samstarfsmál
3. og 4. flokkur karla hafa verið í spila
samstarfi við Selfoss nú í lok árs. Liðin
hafa æft saman á nokkrum æfingum
en síðan keppt saman undir Ægir/Sel
foss á Faxaflóamóti. Samstarfið hef
ur gengið vel og stefnt á að halda því
áfram. Einnig er fyrirhugað að prófa
samskonar samstarf í 4. flokki kvenna
og einnig verður áframhald á samstarfi
5. flokks karla við Hamar.

Sumardagskrá Ægis var fjölbreytt að
venju. Allir flokkar æfðu 4x í viku, auk
þess sem félagið bauð uppá leikjanám
skeið og smíðavöll sem nutu mikilla
vinsælda þetta sumarið.
6. og 7. flokkur fóru eins og í fyrra
á Smábæjarleikana á Blönduósi og
var þar mikið fjör. Eftir mótið veittu
styrktaraðilar mótsins sérstök prúð
mennskuverðlaun sem komu í hlut
Ægis. Að launum fær einn flokkur frá
félaginu frítt á mótið á næsta ári, ekki

4. flokkur karla var að þessu sinni í B
riðli Íslandsmótsins og stóð sig mjög
vel. Flokkurinn hélt síðan að venju
á Rey-Cup og átti þar einnig frábært
mót.
Nú hefur verið farið yfir það helsta
er varðar yngri flokka Ægis á liðnu
tímabili. Óhætt er að segja að starfið
hafi verið viðburðaríkt og skemmti
legt. Við eigum mikið af frambærilegu
knattspyrnufólki og má víða sjá iðk
endur frá okkur farna að leika á stóra
sviðinu í stærri klubbum, atvinnu
mennsku erlendis og yngri lands

VÖRUFLUTNINGAR
MARTEINN ÓLI

grafísk hönnun

Gleðileg jól og farsælt
komandi ár. Þökkum
viðskiptin á liðnu ári.
Þórarinn og Ágústa

Lýsubergi 10 sími: 893-0870

Sendi viðskiptavinum mínum og
öllum íbúum sveitarfélagsins mínar
bestu jóla- og nýárskveðjur.
Þakka viðskiptin á árinu
sem er að líða.

liðum. Það er því ljóst að það er allt
hægt ef áhuginn er til staðar.

Stjórnarskipti hjá Ægi
Aðalfundur Ægis var haldinn sunnu
daginn 6. nóvember. Dagskrá fundar
ins var með hefðbundnu sniði.
Talsverðar breytingar urðu á stjórn
félagsins að þessu sinni en Dagbjört
Hannesdóttir og Sveinn Jónsson létu
af störfum eftir langt og gott starf fyrir
félagið. Ægir þakkar þeim báðum
fyrir vel unnin störf.
Í nýja stjórn komu inn þau Guðrún
Sigurðardóttir, Júlíus Kristjánsson og
Guðbjörg Heimisdóttir. Júlíus verður
ritari, Guðrún verður formaður
foreldraráðs og meðstjórnandi og
Guðbjörg verður meðstjórnandi.
Áfram í stjórn verða síðan Guðbjartur
Örn Einarsson sem verður formaður
og sinnir einnig starfi gjaldkera og Þór
Emilsson sem verður meðstjórnandi.
Ægir bíður nýja stjórnarmeðlimi vel
komna til starfa og óskar nýrri stjórn
velfarnaðar í starfi.

Ástæða þess að við gerum þetta er sú
að við erum sífellt í vandræðum með
okkar árganga því þeir eru misstórir,
sem gerir það að verkum að erfitt er
að halda úti liðum í keppni nema að
við séum í samstarfi við aðra. Við höf
um gert þetta undanfarin ár og verið í
samstarfi við öll okkar nágrannasveit
arfélög í gegnum tíðina í yngri flokk
um.
Við bindum vonir til þess að þetta
samstarf sem nú þegar er hafið með
Selfoss muni ganga vel en okkur sýnist
þetta fara ágætlega af stað.

Tannlæknastofa Petru
sendir viðskiptavinum sínum og
íbúum sveitarfélagsins bestu jólaog nýárskveðjur.
Með þökk fyrir viðskiptin
á árinu sem er
að líða.
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Jólayfirheyrslan

Spurningar
1. Hvar eiga jó
lasveinarnir he
ima?
2. Hvað heitir
mamma þeirra
?
3. Hvað heitir
pabbi þeirra?
4. Hvað eru jó
lasveinarnir m
argir?
5. Hvað vilt þú
fá í jólagjöf ?

Bæjarlíf tók nokkur leikskólabörn í yfirheyrslu um jólin. Öll börnin
voru spurð sömu spurninganna og hér fyrir neðan má sjá svör þeirra.

Óskum viðskiptavinum
okkar og íbúum sveitarfélagsins gleðilegra jóla og
farsældar á komandi ári.

Jóhann Ólíver 2 ára
1. Hjá mömmu
2. Þórdís
3. Rúnar Gauti
4. Þrír
5. Bók sem mamma á að lesa.

Þökkum viðskiptin á árinu.

sendir viðskiptavinum sínum og
íbúum sveitarfélagsins bestu jólaog nýárskveðjur.
Þökkum viðskiptin
á árinu sem er
að líða.

Amelía 3 ára
1. Reykjavík
2. Veit ekki
3. Veit ekki
4. Sex
5. Barbie-hús

Karólína Diljá – 3 ára
Emil Hrafn 4 ára

1. Uppi í fjöllum
2. Grýla
3. Hann er dáinn
4. Níu
5. Bleika húfu með hestamynd

1. Í fjöllunum
2. Grýla
3. Leppalúði
4. Fjórtán
5. Gröfu og keppnis-snjósleða
með stýri og bremsum

Kristján Vilberg – 3 ára
1. Í fjallinu
2. Veit ekki
3. Pabbi, á ekki neitt nafn
4. Ég veit það ekki
5. Peilador til þess að draga gröfuna mína

Hafnarsjóður
sendir viðskiptavinum sínum
og íbúum sveitarfélagsins
bestu jóla- og nýárskveðjur.

Guðbjörg María 2 ára

Þökkum viðskiptin
á árinu sem er að líða.

Elísa Sumarin 5 ára

1. Hjá mömmu
2. Mamma mín
3. Veit ekki
4. Tíu
5. Dót

1. Veit ekki
2. Grýla
3. Þeir eiga ekki pabba
4. Þrír
5. Barbie-hús

Lúkas Ölvir – 5 ára

sendir starfsfólki sínum til sjós og
lands og öðrum sveitungum, bestu
jóla- og nýárskveðjur með ósk um
farsæld og frið á komandi ári.

1. Í fjöllunum
2. Grýla
3. Leppalúði
4. Átta
5. Bílabraut

Allt og ekkert
sendir viðskiptavinum sínum og
íbúum sveitarfélagsins bestu jólaog nýárskveðjur.
Þökkum viðskiptin
á árinu sem er að líða.

sendir viðskiptavinum sínum
bestu jóla- og nýárskveðjur
með þökk fyrir viðskiptin
á árinu sem er að líða.

Nemendur og starfsfólk Grunnskólans í Þorlákshöfn senda öllum
íbúum Sveitarfélagsins Ölfuss
bestu jóla- og nýárskveðjur.
Sjáumst hress
á nýju ári.

Sendum starfsmönnum okkar
og öllum íbúum
sveitarfélagsins
okkar bestu jólaog nýárskveðjur.
Þökkum viðskiptin á árinu
sem er að líða.
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Jólamarkaður

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

Grunnskólinn

Þessa dagana stendur svo yfir jóla
markaður hjá samtökunum í Kíwanis
húsinu í Þorlákshöfn samhliða
jólatrjáasölu Kiwanismanna. Mjög
fjölbreitt vöruúrval og jólagjafir á
góðu verði. Markaðurinn er opinn frá
11. des til og með 21.des. Virka daga

frá kl. 18.00–20.30 og helgina 17.18. des. frá kl. 14.00–18.00. Í fyrra
skapaðist mikil stemning hjá okkur.
Margir mættu til okkar með handa
vinnuna sína og skrafs og ráðagerðar.
Eru allir velkomnir.
Í Ölfusi er mikið af hæfileikaríku lis
ta- og handverksfólki og er von okkar
að sem flestir séu með í samtökunum
til að efla þau enn frekar. Allir sem
áhuga hafa og búa í Ölfusi geta skráð
sig í samtökin og verið með vörur til
sölu á jólamarkaðinum.
Hægt er að hafa samband við stjórn
samtakanna, en hana skipa Dagný
Magnúsdóttir formaður, sími 848-

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

Bókasafn

Samtök lista- og handverksfólks í
Ölfusi voru stofnuð þann 17. nóvem
ber 2009. Tilgangur samtakanna er
að koma upp aðstöðu til að lista- og
handverksfólk í Ölfusi geti komið
vörum sínum á framfæri. Í sumar
vorum við með starfrækt handverks
hús á Unubakka 3 í Þorlákshöfn sem
tókst vel í alla staði.
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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
3389. Edda Laufey Pálsdóttir ritari
sími 896-3767 Lovísa Heiðarsdóttir,
gjaldkeri, sími 483-3911
Að lokum óskum við Ölfusingum
og nærsveitungum gleðilegra jóla og
farsældar á komanadi ári. Þökkum
góðar móttökur á árinu sem er að
líða.

Óskum íbúum Sveitarfélagsins Ölfuss
gleðilegra jóla og góðs og
farsæls komandi árs

Jólakveðja

Bæjarstjórn og bæjarstjóri Ölfuss
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Kiwanisklúbburinn Ölver er með sína árlegu jólatrjáasölu
á plani Kiwanishússins við Óseyrarbraut frá 15. til 21. desember.
Opið virka daga frá 18:00 – 20:30
Opið um helgar frá 14:00 – 18:00
Tveir verðflokkar verða eftir stærð jólatrjánna en
stærðarflokkarnir eru 101-150 cm. og 151-200 cm.
Einnig verða til sölu jólatrésfætur og grenibúnt.
Ágóðinn rennur til góðgerðamála í heimabyggð.
Jólasveinarnir úr Geitarfelli munu sem fyrr
fara með jólatré heim til þeirra sem þess
óska 22. des. á milli 19:00 og 22:00

Gefðu tré!

Ef fólk vill
styrkja gott
málefni þá
er hægt að
kaupa tré o
g án
því Þorlá ksk a fna
Sr. Baldur m irkju.
un aðstoða
o kkur við
að finna
trjánum gó
ð hei m ili.
argh! 2011

BERG

sendir viðskiptavinum sínum og
íbúum sveitarfélagsins bestu
jóla- og nýárskveðjur með ósk um
farsæld og frið á komandi ári.

VERK

sendir viðskiptavinum sínum
og íbúum sveitarfélagsins
bestu jóla- og nýárskveðjur.
Þökkum viðskiptin
á árinu sem er að líða.

Kæru viðskptavinir og sveitungar
Um leið og ég þakka viðskiptin á líðandi
ári sendi ég ykkur öllum hátíðarkveðjur
með ósk um velferð ykkar á nýju ári.
MEGI LJÓS OG FRIÐUR JÓLAnna vera með
oKkuröllum.

Silla

Blómastúdíó
Sillu

Mán.-fim. 15-18
Fös. 13-18
Lau. 12-14
Aðfanga- og gamlársd. 10-12
Símar: 483-3088
868-3160

Jólakveðja
Þakka frábærar viðtökur í Þorlákshöfn um leið og ég
óska öllum íbúum og viðskiptavinum í Sveitarfélaginu
Ölfusi gleðilegra jóla, árs og friðar.
Opnunartími til áramóta
er sem hér segir:
Fimmtudaginn 15 desember opið 18.30-22.30
Sunnudaginn 18 desember opið 10-15
Fimmtudaginn 29 desember opið 18.30-22.30
Tímapantanir í síma 899-2499
Opna aftur á nýju ári
þriðjudaginn 10. janúar 08.30-13.00
Þá tekur við venjulegur opnunartími þriðjudaga 08.30-13.00,
fimmtudaga 18.30-22.00 og annan laugardag í mánuði 13.3016.00.
Auka opnunartími í kringum þorrablótið í Þorlákshöfn,
nánar auglýst síðar.

Kjartan rakari
Unubakka 3 Þorlákshöfn
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Handarfar í sandinn

hún hefur fengið aftur í hendur og
fingur til að sinna listsköpun sinni og
taka þátt í hinu daglega lífi með báðar
hendur í höfn.

Dagný Magnúsdóttir glerlistakona
í Þorlákshöfn stóð á dögunum fyrir
verkefni til styrktar Guðmundi Felix
Grétarssyni, sem missti báðar hendur
fyrir allmörgum árum. Hann stefnir
nú til Frakklands þar sem hann freist
ar þess að fá græddar á sig hendur.
Ýmsir aðilar hafa lagt söfnuninni lið
en framlag Dagnýjar er sérstakt að
því leyti að glervinnustofa hennar ber
nafnið ,,Hendur í höfn“ og vill hún
með stuðningi sínum vísa til þess að
innan tíðar verði hendur Guðmundar
einnig í höfn.
Sjálf hefur Dagný gengist undir
skurðaðgerðir á báðum höndum og
er afar þakklát fyrir þann styrk sem

Dagný hannaði litlar glerskálar í þágu
verkefnisins. Þær eru tvöfaldar, á milli
glerlaga er handarfar úr sandi og þess
skal getið að engar tvær skálar eru
eins. Hún framleiddi 300 slíkar skálar
og var með þær til sölu í Smáralind
inni laugardaginn 3.desember sl. og
á vinnustofu sinni eftir það. Einnig
bárust henni pantanir utan af landi.
Henni til aðstoðar í Smáralindinni
var Guðný systir hennar og Guðmun
dur Felix stóð einnig vaktina næst
um allan daginn. Salan gekk afar vel
en Dagný hefur nú þegar safnað yfir
1.000.000 króna. Allur söluhagnaður
rennur óskertur til söfnunarinnar.
Þess má geta að enn er hægt að nálg
ast skálar í Hendur í höfn því Dagný
hefur varla annað eftirspurn og er því
enn að framleiða þær.
Dagný vill koma á framfæri þakklæti

til þeirra aðila sem studdu hana við
verkefnið. Ispan hf. gaf allt gler til
vinnslunnar, Spírall gaf umbúðirnar
utan um skálarnar og SB skiltagerð
merkingar á umbúðir auk þess sem
Grænn markaður styrkti verkefnið og
í Smáralind var Dagný með sölubás
sinn endurgjaldslaust. Þá hafa fjöl
skylda og vinir lagt hönd á plóg við
pökkun og frágang. Það er ómetan
legt að finna vilja og samhug allra
þegar stuðnings er þörf.

Sigríður Stefánsdóttir
4. desember
Til lukku með daginn litla sys.
Kata og Toni.

Þjónustustöðin ehf.
Hendur í höfn óskar Ölfusingum
og nærsveitungum gleðilegra jóla
og farsældar á komandi ár.
Þakkar góðar móttökur á árinu
sem er að líða.
Hlakka til að taka á móti góðum
gestum í framtíðinni.
Lokað er milli jóla-og nýárs.

Óskum viðskiptavinum
okkar og íbúum sveitarfélagsins gleðilegra jóla og
farsældar á komandi ári.
Þökkum viðskiptin á árinu.

Kiwanisklúbbsins Ölvers
og Björgunarsveitarinnar
Mannbjargar í Þorlákshöfn
27.–31. desember í Kiwanishúsinu við Óseyrarbraut.
Opið frá kl. 17–22 alla dagana nema gamlársdag.
Þá er opið frá kl. 10–16.

ENNA
R
B
A
T
G
Ó
ÁRAM ELDASÝNIN
UG ámasvæðið
g
OG FL
við
g.
norðan
mlásda
a
g
á
kl. 17

Kaupum flugelda frá viðurkenndum aðilum
og styrkjum hjálparstarf í heimabyggð.
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Finnlandsferð Norræna félagsins í Þorlákshöfn

Tölvuviðgerðir
Sími 483

3993

Raflagnateikningar og tölvuviðgerðir

Við lögðum af stað um miðja nótt frá
Þorlákshöfn í ágætis veðri. Smári sá
um flutning til Keflavíkur. Ellefu fél
agar voru að leggja af stað á vinabæj
armót norrænu vinabæjanna í Finn
landi. Mikil ferð var fyrir höndum þar
sem við þurftum að skipta um flugvél í
Stokkhólmi og halda þaðan til Vasa en
frá Vasa tókum við rútu til Kauhava.
Ferðin gekk í alla staði mjög vel en það
voru þreyttir ferðalangar sem komu
að hótelinu í Kauhava þar sem leiðir
skildu um sinn.
Júlíus, Þóra, Þórhildur og Hannes
bjuggu á hótelinu og komust strax
inn á herbergin en við vorum sjö sem
bjuggum á heimilum og sóttu gest
gjafar okkur. Allir voru ánægðir með
sitt fólk og þekktu sumir gestgjafana
frá fyrri vinabæjarmótum. Ester og
Halldór bjuggu hjá hjónum um fimm
tugt í fallegu þriggja hæða húsi með
sauna á efstu hæðinni. Húsbóndinn
var kominn á eftirlaun en hafði verið
þotuflugmaður í hernum. Frúin var
heimavinnandi en var blakþjálfari
stúlkna á veturna. Þau höfðu þannig
nógan tíma til að stjana við okkur. Ása
og Ólafur Örn bjuggu hjá hjónum þar
sem eiginmaðurinn var heimavinn
andi og sá um gestina. Ásgerður og
Magnús völdu nú í fyrsta sinn að búa
á einkaheimili og sjá ekki eftir því.
Bjuggu þau hjá hjónum sem þau höfðu
kynnst í Skærbæk á vinabæjarmóti
fyrir tveimur árum. Var heimili þeirra
úti í sveit nálægt vatni sem var í raun
og veru manngerð náma, 11 m djúp.
Þar var hægt að kæla sig á heitum
sumardögum. Ingibjörg bjó hjá fyrr
verandi bæjarstjóra Kauhava sem er
okkur í norræna félaginu vel kunnur.
Frúin var tölvukennari og bæði voru
um sextugt.

Næsta morgun mættu allir í skólann
og var síðan farið í rútuferð um
héraðið. Skoðaðar voru glæsilegar
kirkjur og farið í heimsókn til lista
manns og konu hans sem bjuggu og
sinntu list sinni á gömlu bóndabýli.
Mjög gaman var að ganga þar um stof
ur og skoða list. Um kvöldið var fund
ur bæjarstjórnarinnar en fyrir utan
fulltrúa bæjanna bauð bæjarstjórnin
formönnum norrænu félaganna og
þeirra mökum. Ólafur Örn, Ása, Ester
og Halldór mættu til þessarar móttöku
sem var hin glæsilegasta í alla staði.
Ólafur Örn fluttu ræðu fyrir okkar
hönd og afhenti listmun eftir Dagnýju
Magnúsdóttur en það var glerskúta
sem vakti feikna athygli. Aðrir félagar
voru á vegum gestgjafanna en boðið
var upp á ferð fyrir þá sem vildu.
Þriðja daginn var farið í ferð til Vasa
þar skoðaðar voru fleiri kirkjur og
snæddur hádegisverður á stóru hóteli
við hafið. Gefinn var frjáls tími til þess
að gestir gætu kíkt í búðir og séð hvað
var þar í boði. Eftir bragðgóðan há
degismatinn var einnig haldinn fun
dur norrænu félaganna en hann sátu
Ester, Ásgerður og Ingibjörg. Á þes
sum fundi var m.a. rætt um erfiða en
durnýjun í öllum norrænu félögunum
nema því íslenska. Um kvöldið var
„vertakvöld“ þar sem hótelgestum gafst
kostur á að heimsækja finnsk heim
ili og njóta finnskrar gestrisni. Ester,
Halldór, Tóta og Hannes fóru langt inn
í skóg og var glatt á hjalla hjá sumar
bústaðareigendum þar en við fengum
frábæran grillmat og góða saunaferð
þar sem við íslendingar gættum velsæ
mis og vorum í baðfötum en Finnar og
Svíar sem voru með okkur fóru naktir
í sauna og stungu sér þannig í vatnið á
eftir. Hafði Hannes á orði að það væri
eins og við værum í kvikmynd svo

stórkostlegt var þetta kvöld og voru
allir honum sammála. Ása og Óli fóru
út í sveit þar sem þau ásamt fleiri nor
rænum gestum grilluðu og skemmtu
sér fram á nótt og Þóru og Júlíusi var
boðið heim til hjóna í Kauhava, þeirra
sömu og fyrir 10 árum.
Fjórða daginn var „frídagur“ og áttu
gestgjafar að sjá um sitt fólk. Flestir
fóru í bíltúra og skoðuðu nærumhverf
ið. Sumir heimsóttu Pauli Kankan
paa sem er hnífasmiður en hefð er að
bera hnífa með þjóðbúningi Kauhava.
Margir notuðu tækifærið og keyptu
hnífa af listasmiðnum. Heitt var í
Finnlandi á meðan á vinabæjarmótinu
stóð þannig að algengt var að farið
var í sauna á kvöldin. Um kvöldið
var lokahóf vinabæjarmótsins og var
það flott kvöld í yndislegu veðri. All
ir mættu í sínu fínasta pússi og voru
þau Ingibjörg og Magnús stolt okk
ar Þorlákshafnarbúa en hún mætti í
peysufötum og hann í þjóðbúningi.
Ester flutti þakkarræðu okkar félags
og skipst var á gjöfum. Gjafir okk
ar félags voru einnig eftir Dagnýju
og allir mjög hrifnir af þeim. Bæ
jarstjórahjónin okkar mættu á hjólum
í teitið ásamt sínum gestgjöfum enda
var veðrið til þess að hreyfa sig í. Eftir
lokahófið fóru allir til sinna gestgjafa
eftir að hafa kvatt norrænu félagana
frá hinum Norðurlöndunum en vin
áttu tengsl hafa myndast í gegnum
árin.
Á laugardeginum fórum við Íslending
arnir með rútu til Vasa þar sem
við dvöldum á hóteli í miðbænum.
Við skoðuðum Vasa og versluðum
aðeins eða sátum á torgi miðbæja
rins og dreyptum á vökva í hitanum.
Á sunnudeginum héldum við svo á
flugvöllinn og fórum heim í gegnum

Unubakka 34
sími 483 3545

Bæjarlíf

Brosandi blað frá 2001
postur@baejarlif.net - www.baejarlif.net

BERGVERK

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

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
Stokkhólm. Þar kvöddum við Ásu
og Ólaf Örn en þau ætluðu að ferðast
áfram um Svíþjóð og Noreg. Heim
komum við snemma nóttu aðfaranótt
mánudagsins þreytt en sæl eftir mjög
skemmtilega ferð.
Ester Hjartardóttir, formaður
Norræna félagsins í Þorlákshöfn
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RS útgáfan þakkar Sveitarfélaginu
stuðninginn og einnig þeim
fjölmörgu sem hafa hvatt okkur til
að halda útgáfunni áfram. Áskorun
sem ekki var hægt að hafna.
Næsta blað kemur út 11. janúar
2012.

Gleðileg jól.

Róbert Karl og Stefán
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Jólastund á Happy

22 / 12 opið 22- 01

29 / 12 opið 22-01

23 / 12 opið 22- 03

30 / 12 opið 22-03

26 / 12 opið 22-01

31 /12 opið 22-03
NEW YEARS PARTY

Besti pöbbinn á suðurlandi
happyhourpub@hotmail.com
Unnabakki 4 / Þorlákshöfn
WWW.FACEBOOK/HAPPYHOURPUB
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Frá umhverfisnefnd Grunnskólans í Þorlákshöfn
ismál skólans, koma
með
hugmyndir
af
skólaverkefnum
tengdum umhverfinu
og upplýsa nemendur
og nærumhverfi um
mikilvægi náttúru og
manna.
Um þessar mundir
ætlar skólinn okkar að
sækja um endurnýj
un á Grænfánanum
og einnig stendur til
að sækja um nýjan
fána. Í þetta skiptið
á að sækja um fána
með heimabyggða- og
grenndarkennslu að
leiðarljósi en skólinn
okkar leggur einmitt
áherslu á að skóla
samfélagið nýti sér
grenndarumhverfið í
kennslu og námi.

Í Grunnskólanum í Þorlákshöfn starf
ar umhverfisnefnd sem passar upp á að
umhverfismálin í skólanum séu metin.
Gerðar hafa verið áætlanir, aðgerðir og
markmið sem skólinn reynir að fara
eftir. Stöðugt eftirlit og endurmat er
í gangi og nemendur fá fræðslu um
umhverfismálin.Skólinn hefur sett sér
umhverfissáttmála.

Hafdís og Oskar úr 4 .bekk.

Við í Grunnskólanum í Þorlákshöfn
ætlum að hafa umhverfismál í háveg
um og stuðla að líffræðilegum fjöl
breytileika í okkar nánasta umhverfi.
Við ætlum að flokka úrgang og græða
upp landið með þeim lífræna efniviði
sem til fellur í skólanum.

2. Að flokka allan úrgang og nýta hann
sem best.

Nefndarmenn: Rebekka Ómarsdóttir,
Anna Sólveig Ingvadóttir, Jón H. Sig
urmundsson, Gróa Steina Erlingsdótt
ir, Gunnþór K. Guðfinnsson, Sigríður
Ósk Zoega, Inga Waage, Davíð Arnar
10. bekkur, Daníel Heiðar 9. bekkur,
Sandra Dögg og Birta 7. bekkur og

Hlutverk nefndarinnar er meðal ann
ars að fara yfir og meta umhverf
Markmið Umhverfissáttmála
Grunnskólans í Þorlákshöfn eru:
1. Að hafa umhverfismál í hávegum.

3. Að nemendur skólans planti trjáplönt
um í sveitarfélaginu að vori og noti til
þess moltu sem unnin er úr lífrænum
úrgangi sem fellur til í skólanum.
4. Að nemendur og starfsfólk skólans
fari sparlega með alla orku sem notuð
er í skólanum.
5. Að keyptar verði vörur og efni með
viðurkenndum umhverfismerkjum.

Ísfélag
sendir viðskiptavinum sínum og
íbúum sveitarfélagsins bestu jólaog nýárskveðjur.
Með þökk fyrir viðskiptin á
árinu sem er að líða.

Þorlákshafnar
Óskum viðskiptavinum
okkar og íbúum sveitarfélagsins gleðilegra jóla og
farsældar á komandi ári.
Þökkum viðskiptin á árinu.

Viðfangsefni heima
byggðarkennslu
í
Þorlákshöfn eru óþrjótandi og má þar
nefna fjölskrúðugt fuglalíf, fjöruna
og hafið, landsuppgræðsluna, vatnið,
orkuna, örnefnin, sögu staðarins og
svo mætti lengi telja. Framtíðarsýnin
er því sú að Grunnskólinn í Þorláks
höfn verði umhverfisvænn skóli sem
leggur áherslu á kennslu um heima
byggð.
Fyrir hönd umhverfisnefndarinnar,
Davíð Arnar og Daníel Heiðar.

Íþróttamiðstöð Þorlákshafnar
Íþróttahús, sundlaug,
tækjasalur og spa

Sími 483 3807

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

Sími 483 3993

Raflagnateikningar og tölvuviðgerðir

Móttaka Endurvinnslunnar hér í bæ
verður lokuð þriðjudaginn 27. des. n.k.
Bestu jóla- og nýárskveðjur og þakkir fyrir viðskipti liðinna ára

Viking
Pizza
Óskum viðskiptavinum
okkar og íbúum sveitarfélagsins gleðilegra jóla og
farsældar á komandi ári.

Þökkum góðar móttökur.

Sendum íbúum og fyrirtækjum
í Sveitarfélaginu Ölfusi okkar
bestu jóla og nýársóskir með þökk
fyrir stuðninginn á árinu sem er
að líða.
Slysavarnarfélagið Mannbjörg
Unglingadeildin Strumpur
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Bergheimafréttir

Nýr samningur við Markaðsstofu
Suðurlands undirritaður

Sveitarfélagið Ölfus hefur undirritað
nýjan samning við Markaðsstofu
Suðurlands til næstu þriggja ára.
Markaðsstofa Suðurlands hefur unnið
fyrir Suðurlandið, bæði innanlands
og utan, með sérstakri áherslu á að
auka atvinnustarfsemi og gjaldeyris
tekjur með auknum fjölda gesta og
íbúa á Suðurlandi. Sömuleiðis leitast
Markaðsstofan við að efla samstarf
og upplýsingamiðlun atvinnulífs,
sveitarfélaga og ríkisvalds, bæta
ímynd svæðisins og auka eftirspurn
eftir vörum og þjónustu sem eru í
boði á Suðurlandi. Það er því mikill

Í nóvember kom Agga frá félagsstarfi
eldriborgara í heimsókn á Huldu
heima og las fyrir börnin tvær bækur.
Börnin á Hulduheimum fóru líka
í heimsókn í tónlistarskólann þar
sem Stefán trommukennari tók á
móti þeim ásamt nemendum sínum.
Börnunum voru sýnd ýmis ásláttar
hljóðfæri og leikið fyrir þau á tromm
ur.

ávinningur fyrir sveitarfélögin að vera
aðilar að Markaðsstofunni.
Með samningi til þriggja ára er hægt
að vinna að markvissri kynningu og
markaðssetningu á Ölfusinu, þar sem
þekking og reynsla Markaðsstofunnar
nýtist í samstarfi við þekkingu og
reynslu heimafólks.

Aðventan er skemmtilegur tími í leik
skólanum við syngjum og hlustum á
jólalög, lesnar jólasögur, börnin fönd
ra eitthvað fallegt fyrir jólin og útbúa
jólagjöf handa foreldrum sínum. Leik
skólinn er skreyttur ljósum og deildir
nar skreyttar með föndri barnanna.
Jólaball var í Versölum þar sem börnin
sáu leikskýninguna Pönnukakan
hennar Grýlu, dönsuðu í kringum
jólatré við undirleik barna út tón
listarskólanum og jólasveinar komu í
heimsókn. Farið verður í heimsókn í

Starfsfólk bókasafnsins.

Kveðja,
Elsa aðstoðarleikskólastjóri

Ný námskeið hefjast í janúar

Bæjarbókasafnið
óskar íbúum í
Ölfusi gleðilegra jóla!
Við þökkum öllum þeim
sem hafa lagt okkur lið við
sýningar, hátíðir, viðburði og
annað sem safnið hefur boðið
upp á á árinu.

Í fyrstu söngstundinni í desember
fengu börnin skemmtilega heimsókn,
en þar voru á ferðinni hún Prumpu
lína, Grýla og Kertasníkir. Þau áttu
smá spjall við krakkana og sungu
með þeim nokkur jólalög. Þetta var
skemmtileg tilbreyting að fá gesti í
söngstundina þótt nokkrum hafi nú
brugðið í brún þegar Grýla birtist.
Þökkum við þeim kærlega fyrir kom
una.

Tónsmiðja Suðurlands

Meðfylgjandi mynd var tekin þegar
Ólafur Örn Ólafsson, bæjarstjóri og
Davíð Samúelsson, framkvæmdastjóri
Markaðsstofunnar undirrituðu samn
inginn.

sendir starfsfólki sínum til sjós
og lands og öðrum sveitungum,
bestu jóla- og nýárskveðjur
með ósk um farsæld og frið
á komandi ári.

kirkjuna þar sem Sr. Baldur tekur á
móti börnunum og segir þeim frá
jólahátíðinn og sungin nokkur jólalög.
Það er lögð áhersla á að skapa notalegt
andrúmsloft og sleppa öllu jólastressi.

f

bré
Gjafa

Bassi
Gítar
Harmóník
a
Hljómbor
ð
Píanó
Söngur
Trommur
Þverflaut
a

Tónsmiðja Suðurlands www.tonsmidjan.net
Ingibjörg: 845-0015 & Stefán: 615-2920

Minnum á hið árl ega skötuhlaðborð
Ráðhú skaffis 23. des. frá kl. 11:30–14:00

!
PAkl.R01T:00Y
MÓr.THúA
.
ÁR31A
sið opnar
. desembe
yrir 1.500 kr.

ta. Aðgangse
étar Ingi skemm
Rúnni Gunn og Gr

Óskum Þorlákshafnarbúum,
sveitungum og nærsveitungum

gleðilegra jóla

og farsældar á nýju ári.

Alhliða veitingaþjónusta »« Sími 483 1700

www.radhuskaffi.is

