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BÓKASAFNIÐ ÞITT

Bæjarbókasafn Ölfuss, Hafnarbergi 1
Sími 480 3830

Ung hljómsveit þar sem sérlega
hæfileikaríkir drengir spila á

allskonar hljóðfæri

Suðurlands
Menningarráð

1860

Tóleikar í Versölum, Þorlákshöfn
í febrúar 2012

Miðaverð 1.500 krónur

Unubakka 18-20  I  Þorlákshöfn

Sími 483 3900  I  Fax 483 3901

fagus@fagus.is  I  www.fagus.is

Við smíðum þínar innréttingar

Er komin tími á að 
endurnýja eða lagfæra? 

Við smíðum allar        
innréttingar, fataskápa 
og innihurðir. 

Hönnum, teiknum og 
gerum tilboð.

www.fagus.is l Sími 483 3900

Við smíðum 
þínar innréttingar

Íþróttamiðstöð Þorlákshafnar
Íþróttahús, sundlaug, 

tækjasalur og spa

Sími 483 3807

Verið velkomin 

SKÁLINN
Tilboð

 16' pizza m/2 áleggstegundum

& 2. ltr pepsi/pepsi max

Ýmis tilboð á sælgæti

Hársnyrtistofan

Mán: Lokað.  Þri: 13-17
Mið: 17-22.  Fim-fös: 13-17

ARS
Kléberg 9, sími 483-3373

Sími 483 3801

Menntaverðlaun Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga

Það voru stoltir fulltrúar frá 
Grunnskólanum í Þorlákshöfn sem 
voru viðstaddir þegar Hr. Ólafur 
Ragn ar Grímsson, forseti Íslands, af-
henti menntaverðlaun Samtaka sunn-
lenskra sveitarfélaga á hátíðarfundi í 
síðustu viku í hátíðarsal Fjölbrauta-
skóla Suðurlands. Þetta var í fjórða 
sinn, sem verðlaunin voru afhent en 
það er menntanefnd Samtaka sunn-
lenskra sveitarfélaga, sem hefur veg og 
vanda af verðlaununum. Það var Ey-
dís Indriðadóttir, formaður mennta-
nefndar SASS, sem tilkynnti um þau 
fimm verkefni, sem voru tilnefnd til 
verðlaunanna og upplýsti hver fengi 

verðlaunin. Eftirfarandi voru til-
nefndir:  Fjölmennt á Selfossi, For-
eldrafélag Sunnulækjarskóla á Selfossi,  
Foreldrafélag Barnaskólans á Eyrar-
bakka og Stokkseyri, allir kennarar við 
Leikskólann Bergheima í Þorláks höfn 
og Grunnskólinn í Þorlákshöfn.

Meðal þess sem nefnt var í tilnefningu 
skólans voru námslegur árangur en 
skólinn hefur náð frábærum árangri 
í samræmdum prófum undanfarin ár. 
Annað atriði var samþætting á leiklist 
og tónlistarlífi inn í skólastarfið en 
mjög öflugt samstarf er við Tónlistar-
skóla Árnesinga og hefur það samstarf 

lagt grunn að því menningarlífi sem 
bæjarfélagið býr að og er einmitt til 
þess tekið í rökum þeirra sem sendu 
inn tilnefningar að með starfi skólans 
hafi verið lagður sterkur grunnur 
að því blómstrandi menningar og 
listalífi sem einkennir bæjarfélagið. 
Þá er skólinn Grænfánaskóli þar 
sem nemendur vinna af metnaði að 
um hverfismálum. Grunnskólinn í 
Þorlákshöfn er skóli í ungu og barn-
mörgu samfélagi þar sem fjölmenn-
ing er hátt hlutfall eða um 14% og 
hefur skólanum tekist vel að sam-
eina ólíka nemendur með fjöl breyttu 
starfi þar sem allir hafa mögu-
leika á að finna sinn farveg. Þetta er 
mikil viðurkenn ing fyrir starfsfólk, 
nemend ur, for eldra og skólasamfél-
agið í Þorlákshöfn og uppskera fyrir 
mikið og óeigingjarnt starf í mörg ár.

Halldór, skólastjóri, tilkynnti á síð-
asta starfsmannafundi að verðlauna-
skjalinu hefðu fylgt  200.000.- krónur.  
Nokkur umræða spannst um það á 
fundinum hvernig þeim aurum væri 
best varið. Meðal annarra uppá-
stungna var talað um að nota féð í að 
gera afmæli skólans veglegt en 50 ár 
eru á þessu ári síðan skólastarf  í Þor-
lákshöfn  hófst  í núverandi húsnæði.

Guðrún Sigríks Sigurðardóttir,  
grunnskólakennari
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Kæru lesendur.  

Fyrir 30 árum: 
-Árið 1982, opnar fyrsti veitinga-
staðurinn í Þorlákshöfn, Messinn 
hf.

Fyrir 30 árum: 
-Árið 1982, þann 5. desember var 
fyrsta messan í Þorlákskirkju.

Fyrir 25 árum: 
-Árið 1987, þann 2. janúar,  opnar 
sjálfstætt útibú Landsbanka Íslands í 
Þorlákshöfn.

Fyrir 25 árum: 
Árið 1987 þann 1. nóv.  var 
afhjúpaður minnisvarði um Egil 
Thorarensen.

Við þökkum Sigurði Jónssyni fyrir 
veittar upplýsingar.

Róbert Karl Ingimundarson 
Stefán Þorleifsson

 Þorláks-

       h
afnar-

   prestakall

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

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

Hjallakirkja, sími: 483 4509
kirkjuvörður: Sigurður Hermannsson

Formaður sóknarnefndar Þorláks-               
og Hjallasóknar:  Hjörleifur Brynjólfsson

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

Skilafrestur í næsta blað: fös. 2. mar. 

Útgáfudagur: miðvikud. 7. mars.

postur@baejarlif.net

 7 manna hljómsveit 
Veislustjórn
Dinner 
Skemmtiatriði
Hljóð- & ljósakerfi

www.tonlist.net/monroe

Monroe

Raflagnateikningar og tölvuviðgerðir

Sími 483 3993

Í þessari viku eru íbúar Ölfuss að fá 
senda  könnun frá menningarnefnd 
Ölfuss.  Í könnuninni eru settar fram 
margvíslegar spurningar er varða 
menningarviðburði í Ölfusi, starf-
semi og þjónustu bókasafnsins í Þor-
lákshöfn, útivistarsvæði og miðlun 
upplýsinga um menningarviðburði.  
Könnunin er send til allra íbúa í 
Sveitarfélaginu, 16 ára og eldri og eru 
þeir vinsamlega beðnir um að svara 
spurningunum og senda til baka eða 
skila á Bæjarbókasafn Ölfuss. Einnig 
er hægt að svara spurningunum á vef 
Sveitarfélagsins www.olfus.is, en þar 
þarf að smella á hnappinn „könnun“.  
Vefkönnunin inniheldur allar sömu 
spurningarnar og útprentunin,  en í 
vefgerðinni er könnuninni skipt niður 
í fjórar hluta sem þarf að opna hvern 

fyrir sig. Íbúar eru vinsamlega beðnir 
um að fara í gegnum alla fjóra hlutana.

Skila þarf svöruðum könnunum í 
síðasta lagi 23. febrúar og verður vef-
könnunin þá fjarlægð af vef sveitar-
félagsins.  Menningarfulltrúi tekur 
saman niðurstöður og kynnir fyrir 
menningarnefnd, en nefndin nýtir 
niðurstöðurnar í endurskoðun menn-
ingarstefnu Ölfuss.  Það er því sérlega 
mikilvægt að íbúar svari spurning-
unum og komi á þennan hátt skoðun-
um sínum og tillögum á framfæri.

Niðurstöður þessara kannana og ný 
menningarstefna Ölfuss verður síðan 
kynnt á íbúafundi í mars. 

Barbara Guðnadóttir,  
menningarfulltrúi

Menningarnefnd biður íbúa um að 
taka þátt í könnun

Sýning á Bíblíusafni Höllu Kjartans-
dóttur verður í Þorlákskirkju sunnu-
daginn 12. febrúar og stendur frá 
kl.13:00-17:00 (eitt til fimm) en fólk 
getur einnig skoðað sýninguna í upp-
hafi og endi sunnudagaskólans sem 
byrjar kl. 11:00

Kl. 14:00 verður messa helguð Bíblí-
unni sem bók sem hefur verið gefin út í 
viðlíka magni og stjörnur vetrarbraut-
arinnar eru á nær öllum tungumálum 
veraldar sérstaklega undanfarin 500 ár 
eftir að menn fóru að þýða bókina á 
hinar aðskiljanlegustu tungur og fött-
uðu hvernig ætti að prenta og þar með 
fjöldaframleiða bækur.

Halla, sem hefur verið kirkjuvörður 
og meðhjálpari í Þorlákskirkju og er 

frá Vík í Mýrdal og syngur í kór Þor-
l áks kirkju og er gift Erlendi Jónssyni 
fyrrverandi hafnarverði, hefur safnað 
Biblíum um árabil. Safn hennar er 
yfirgripsmikið og gefur dálitla innsýn í 
margbrotna biblíuflóru veraldar innar.

Aðgangur er ókeypis og langt aðkomn-
um er boðið uppá kaffi/kakó og kon-
fekt .  Heimamenn fá líka.

Baldur Kristjánsson

Sýning á Biblíusafni
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Á gámasvæði er tekið á móti 
flokkuðum úrgangi.

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

Gámasvæðið 
við Hafnarskeið

Sími 483 3817

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

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

Sorp- og endurvinnsluflokkar á gámasvæðinu eru:
Blöð, tímarit, sléttur pappi, skrifstofupappír, 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, sóf ar, gólfteppi og fl. sem erfitt er að pressa.

Sjávarútvegur á Íslandi

„Apakettir og spilafíklar“, þetta eru 
orð sem fyrrverandi viðskiptaráð-
herra viðhafði um útgerðarmenn. 
Síðan hélt forsætisráðherra því fram 
að 50% af skuldum sjávarútvegsins 
væri til kominn vegna óskyldrar starf-
semi. En hver er sannleikurinn í því 
máli? Um það bil 11% af skuldum 
sjávarútvegsins er kominn til vegna 
óskyldrar starfsemi. Að ljúga virðist 
ekkert mál fyrir þessa ríkisstjórn. Það 
tók ríkisstjórnina eitt ár að koma með 
nýtt kvótafrumvarp. Að þeirri vinnu 
komu 4 ráðherrar ásamt þingmönn-
um úr stjórnarflokkunum og hver 
var niðurstaðan? Frumvarpið var svo 
illa samið að því var fljótlega stungið 
í tætarann.  Það var svo skelfilegt að 
það var ekki einu sinni hægt að ræða 
það efnislega. Það fékkst ekki einn 
aðili til að gefa jákvæða umsögn um 
frumvarpið. Nú ætlar nýskipaður 
sjávarútvegsráðherra að klára málið á 
nokkrum vikum... hvílíkur snillingur!! 
En það verður sannarlega fróðlegt að 
sjá útkomuna. 

Auðlindir - Auðlindaskattar
Umræðan um auðlindir og auðlegðar-
skatta eru á köflum ansi undarleg. Það 
er verið að bera saman olíuauðlind-
ir Norðmanna og sjávarauðlindir 

Íslendinga. Er ekki þar verið að bera 
saman epli og appelsínur? Væri 
ekki sanngjarnt að bera frekar sam-
an sjávarauðlindir Íslendinga og 
sjávarauðlindir Norðmanna? Hvað 
eru Norðmenn að borga í auðlinda-
skatta af sjávarútvegi? Því er auðsvarað 
„EKKERT”. Ef eitthvað er, er verið að 
borga með sjávarútveginum í Noregi 
enda enda er mikil fyrirgreiðsla þar 
við landsbyggðina. 

Ríkisstjórn vinstri-manna á Íslandi 
boðar nú um 10 milljarða auðlinda-
skatt á sjávarútveginn á næsta 
kvótaári. Þetta þýðir 109 milljóna 
aukaskatt á sjávarútvegsfyrirtæki hér 
í Þorlákshöfn.  Á okkar fyrirtæki,  
Auðbjörg ehf., verða þetta um 30 mil-
ljónir. Þetta er fyrir utan allar aðrar 
skattahækkanirnar. Þessir skatt-
ar koma sérlega illa við minni- og 
meðalstór fyrirtæki og þau munu 
lenda í miklum vandræðum með 
þessar áætlanir stjórnvalda ef ekkert 
breytist. Gallinn við auðlindagjaldið 
að þar er ekki horft á afkomu hvers 
og eins fyrirtækis heldur tekið meðal-
tal greinarinnar. Allir sem í greininni 
starfa vita að afkoma sjávarútvegs-
fyrirtækja er gríðarlega misjöfn og 
það er mjög ósanngjarnt að greina 
þar ekki á milli. Til að mynda hefur 
afkoma stóru uppsjávarfyrirtækjanna 
verið góð  meðan t.d. hefðbundinn 
saltfiskvinnslufyrirtæki hafa barist í 
bökkum. Má segja að stærri fyrirtækin 
eigi auðveldara með að mæta þessum 
árásum af hálfu stjórnvalda þó þetta 
setji samt alla í vanda. Ef það er eitt-
hvað sem ógnar sjávarbyggðum lands-
ins meira en annað, er það þessi vinst-
ri-stjórn sem ræður ríkjum í dag. 

Ármann Einarsson

Auðbjörg ehf.

UppGRæðSlUSjóðUR ÖlFUSS
AUGlÝSiNG UM STyRki Til lANdBóTAveRkeFNA

Uppgræðslusjóður Ölfuss auglýsir eftir umsóknum  um styrki til 
upp græðsluverkefna 2012. Heimilt er að veita landeigendum, 
Sveitarfélaginu Ölfusi, félagasamtökum og öðrum umráðahöfum 
lands, styrki til landbótaverkefna.  Með styrkveitingum úr sjóðnum 
er ætlunin að efla landgræðslu og gróðurvernd í Sveitarfélaginu 
Ölfusi. 

Styrkhæf verkefni

Við ákvörðun um styrkveitingar er einkum lögð áhersla á verkefni 
sem falla að framkvæmdaáætlun, en framkvæmdaáætlun Upp
græðslusjóðs Ölfuss beinist að eftirfarandi verkefnum:

a.  Stöðvun sandfoks, eflingu gróðurs og jarðvegsverndarskógrækt 
í nágrenni Þorlákshafnar.

b.  Stöðvun jarðvegsrofs og endurheimt gróðurs á 700 ha land
svæði milli Hengils og Lyklafells.

Nánari upplýsingar gefur umhverfisstjóri ölfuss í síma 8620920. 
Einnig má finna frekari upplýsingar og umsóknareyðublöð á 
heima síðu sveitarfélagsins á slóðinni www.olfus.is

Skila þarf umsóknum fyrir 1. mars.

Stjórn Uppgræðslusjóðs Ölfuss

Sveitarfélagið Ölfus
Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn

www.olfus.is

duglegir krakkar

Lúkas Máni, Daníel, Erla María og Birgitta Björt tóku sig til og 
fóru um Þorlákshöfn og söfnuðu rakettuprikum og öðru rusli 
eftir skotglaða bæjarbúa.  Dugnaðarkrakkar svo eftir var tekið. 
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Nú er körfuboltavertíðin í fullu 
fjöri og hefur gengi meistaraflokks 
verið til fyrirmyndar. Liðið situr í 
þéttum pakka í 4-5. sæti Iceland 
Express deildarinnar ásamt ríkjandi 
Íslands- og bikarmeisturum KR. Liðin 
hafa bæði unnið 8 leiki og tapað 
5. Það eru því erfiðir en jafnframt 
spennandi tímar framundan hjá 
Þórs liðinu, en efstu átta liðin komast 
áfram í úrslitakeppnina. Talsverðar 
mannabreytingar hafa orðið á liðinu 
frá því fyrir áramót, Mike Ringgold 
og Marko Latinovic voru leystir 
undan samningum og í staðinn voru 
fengnir þeir Junior Hairston og Blagoj 
Janev. Þessir tveir nýju liðsmenn eru 
að slípast betur og betur inn í leik 
liðsins og búumst við miklu af þeim á 
endasprettinum.

Stuðningur við liðið er gríðarlega 
mikilvægur fyrir strákana og stór 
þáttur hjá okkur í að gera Icelandic 
Glacial höllina að einum sterkasta 
heimavelli landsins. Stuðningur við 
liðið hefur verið flottur í vetur og til að 
mynda hefur stuðningsmannasveitin 
Græni Drekinn fengið góða umfjöllun 
í hinum ýmsu miðlum undanfarin 
misseri. En betur má ef duga skal. 

Gaman væri og mikilvægt að ná 
að fylla Icelandic Glacial höllina í 
komandi leikjum og ná upp enn betri 
stemningu en verið hefur og kvitta 
fyrir það að við eigum einn sterkasta 
heimavöll landsins. Heimavöll sem 
önnur lið hræðast að heimsækja.  
Þess ber að geta að Njarðvík verða 
í heimsókn hjá okkur fimmtudaginn 
9. febrúar. 

Yngri flokka starfið hjá okkur 
er komið á fullt eftir áramót og eru 
allir flokkar við keppni. Framundan 
eru mót sem ætluð eru fyrir yngstu 
iðkendurna, en þau mót verða 
auglýst nánar síðar hjá þjálfurum 
flokkanna. Míkróbolta námskeiðið 
sem haldið var á haustönn tókst vel 
til og var ákveðið að halda áfram með 
það verkefni nú á vorönn. Míkróbolta 
námskeiðið er fyrir krakka á aldrinum 
4-5 ára og eru æfingar einu sinni í 
viku á sunnudögum kl. 12:15. 

Að halda úti jafn viðamiklu 
starfi og körfuknattleiksdeild Þórs 
hefur haldið úti undanfarin ár er 
ekki ókeypis og þarf því oft að 
setjast niður og láta hugann reika 
um fjáröflunarleiðir.. Deildin hefur 
tekið að sér bílaþvott, dósasöfnun, 

gróðursetningu, haldið dansleik 
o.fl. Nú í febrúar munu krakkar 
frá deildinni ganga í hús og 
safna dósum. Fyrir páska mun 
meistaraflokkurinn sjá um að bíllinn 
þinn fái páskaþvott, í byrjun maí 
munu allir flokkar ásamt velunnurum 
fara í gróðursetningu og stefnt er að 
því að halda fjáröflunarskemmtun í 
lok tímabilsins.  Einnig er deildin með 
fisk til sölu ásamt þvi að enn er hægt 
að ganga í stuðningsmannaklúbbinn, 
en nánari deili á fisksölunni og 
stuðningamannakortunum er að 
finna á heimasíðu deildarinnar.

Á heimasíðu deildarinnar www.
thorkarfa.com  má finna allar helstu 
upplýsingar um starfið, styrktaraðila, 
fjáraflanir, fréttir og margt fleira 
ásamt skemmtilegum pistlum um 
liðið og leikina.

Framundan eru spennandi 
tímar fyrir okkur Þorlákshafnarbúa. 
Styðjum við strákana okkar í 
baráttunni sem framundan er og 
tryggjum að Sveitarfélagið eigi 
áfram lið í fremstu röð í íslenskum 
körfubolta. Sjáumst á vellinum.

 Stjórn kkd. Þórs

Áfram Þórsarar! 

ÞÓR - NJARÐVÍK
Fimmtudaginn 9. feb kl. 19.15

Á fimmtudaginn mæta 
Njarðvíkingar í Icelandic Glacial 
höllina í Þorlákshöfn og etja 
þar kappi við okkar menn í Þór

Fjölmennum og styðjum  
strákana til sigurs!

th
o

rk
a

rf
a

.c
o

m

Fullorðnir 1.500 kr. 13 - 16 ára 1.000 kr.
Námsmenn 16-20 ára 1.000 kr.
Frítt fyrir iðkendur og 11 ára og yngri í fylgd með fullorðnum
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Mig langaði að setja nokkrar línur á 
blað um stöðu Knattspyrnufélagsins 
Ægis því um miðjan janúar héldum 
við foreldrafund eða kynningarfund 
þar sem farið var yfir helstu mál efni 
félagsins og meðal annars kynntar 
áherslur nýrrar stjórnar.  Ágætlega var 
mætt en auðvitað hefðu fleiri mátt láta 
sjá sig.  Vonandi sjáum við fleiri for-
eldra eða forráðamenn á næsta fundi 
sem áætlað er að halda næsta vor. 

Svona var dagskrá fundarins í grófum 
dráttum:

Saga knattspyrnufélagsins ægis
Formaður setti fundinn og  kynnti 
sögu félagsins sem var stofnað 1987 og 
fékk kennitölu 1989. Varð til við sam-
vinnu fótboltans frá Stokkseyri, Eyrar-
bakka og Þorlákshöfn. Með tíð og tíma 
riðlaðist þetta samstarf og nú er félagið 
fyrst og fremst frá Þorlákshöfn. Óhætt 
að segja að Ægir sé mikilvægur þátt-
ur í félagsstarfinu hér í bæ og stuðlar 

meðal annars að góðum forvörnum 
eins og önnur íþróttafélög.  Við höfum 
reynt að halda úti flokkum í öllum 
aldurshópum og af báðum kynjum í 
gegnum tíðina.

Árangur ægis
Stundum er gaman að líta til baka og 
sjá hverju hefur verið áorkað á undan-
förnum árum í starfi Ægis og þetta 
kem ur helst upp. Meistaraflokkur í 
2.sæti í 4.deild 1991, vann 4.deildina 
1994. Höfum því tvisvar spilað í þriðju 
efstu deild. Auk þess komst  meistara-
flokkur í úrslitakeppni þriðju deildar 
2009.  2.flokkur kvenna varð Íslands-
meistari í 7manna fótbolta 2005 og 
2006. 6.flokkur kvenna fór í úrslit Ís-
landsmótsins 2006 og 2008. 5. flokk-
ur drengja fór í úrslit Íslandsmótsins 
2006. 4.flokkur drengja í 3. sæti í sín-
um riðli 2011, markamun á að komast 
í úrslit. 

Það má því kannski segja að hér hafi 
verið rekið nokkuð gott uppeldisstarf 
í gegnum árin. Til að mynda hafa 

marg ir af okkar uppöldu leikmönnum 
af báðum kynjum æft og spilað með  
liðum úr efstu deild og yngri lands-
liðum Íslands. Má þar m.a. nefna Jón 
Guðna Fjóluson,  Guðmund Karl Guð-
mundsson,  Margréti Maríu Hólmars-
dóttur, Pálma Ásbergsson, Guðmund 
Friðriksson, Svavar Berg Jóhannsson 
og Evu Lind Hafsteinsdóttur. Það er 
gaman að geta þess  að margir efnileg ir 
iðkendur æfa fótbolta með Ægi í dag 
og til marks um það hafa Arnar Logi 

Sveinsson og Halldór Garðar Her-
mannsson úr 3.flokk verið valdir á 
úrtökuæfingar með 16 ára landsliðinu. 
Við óskum þeim svo sannarlega 
velfarn aðar á þeim vettvangi.

Fastir þættir í starfi félagsins
Helstu föstu þættir í starfinu á árs-
grundvelli eru þessir: Höfum verið 
með æfingar og lið fyrir alla aldurs-

hópa,  en hefur reynst misjafnlega erfitt 
að halda úti vegna skorts á nauðsyn-
legri aldursbreidd (fámennið er okk-
ar Akkilesarhæll).  Sumarkaffi Ægis á 
vorin. Útimarkaður  Ægis á sumrin. 
Sjómannadansleikur Ægis á sumrin. 
Útgáfa blaða og bæklinga til kynning-
ar á starfinu. Pappírssala (wc og eld-
hús) allt árið. Rekstur knattspyrnu-
skóla á sumrin. Leikjanámskeið og 
smíðavöll ur á sumrin. Ýmist mótahald 
(t.d. Kjörísmótið og einstök mót innan 
KSÍ) osfrv. Bátadagatal Ægis, gefið út 
árlega. Erum innan vébanda Knatt-
spyrnusambands Íslands (KSÍ).

Samkeyrsla flokka og æfingastarf
Við höfum þurft að samkeyra flokka til 
að ná nægilega góðum æfingahópum. 
Saman æfa 5. og 6. fl. drengja , 3. og 
4. fl. drengja,   4. og 5. fl. stúlkna. og 
2.fl. og meistaraflokkur. Þetta hefur 
ekki reynst gallalaust þar sem aldurs-
bilið getur verið talsvert og geta þar 
af leiðandi misjöfn. Þetta ýtir undir 
frekara samstarf við önnur félög. Heilt 
yfir hefur samt æfingastarfið gengið 
vel fyrir sig.

 Samskipti milli þjálfara og foreldra
Eitthvað hefur borið á að samskiptin 
séu ekki nægilega góð. Foreldrar og 
forráðmenn hafa sumir kvartað yfir 
að boð berist ekki og einnig yfir því að 
þau berist ekki í tæka tíð. Það er okk ar 
markmið að þessi hlutir séu í lagi og 

leggjum áherslu á að bæta þar úr ef 
með þarf. En helstu leiðir fyrir þjálfara 
til að eiga samskipti við foreldra og for-
ráðamenn eru helst  skilaboðamiðar, 
bloggsíður, heimasíða og sms. Spurn-
ing hvað hentar best, kannski blanda 
af öllu.  Í þessu samhengi má nefna að 
vinna við nýja heimasíðu er hafin en 
Jón Óskar Erlendsson og Garðar Geir-
finns yfirþjálfari munu vinna saman 
að því verkefni.

Samskipti milli félagsins og foreldra
Samskiptin má alltaf laga og bæta. 
Best væri ef allir litu á sig sem hluta 
af klúbbnum og gætu unnið saman að 
sam eiginlegum verkefnum í allra þágu.  
Ofangreindur fundur er t.d. hluti af 
þeirri vinnu að bæta þessi samskipti. 
Mikilvægt er að fólk í félagsstarfi geti 
tekið að sér skilgreind verkefni sem 
hjálpar starfinu því margar hendur 
vinna létt verk.

Samstarf við önnur félög
Við höfum iðulega verið í samstarfi 
við öll helstu nágrannafélög okkar. 
Við höfum m.a. verið í samstarfi við 
Stokkseyri og Eyrarbakka, Selfoss, 
KFR, Hamar og meira að segja ÍBV. 
Þetta hefur reynst nauðsynlegt til að 
geta keppt á samkeppnisgrundvelli 
og okkar krakkar fá verkefni við hæfi.  
Við erum í og stefnum á áframhald-
andi samstarf á þessu ári með Selfoss í 
3. og 4. fl. drengja. Þetta samstarf hefur 
gengið sérlega vel frá í haust en við höf-
um keppt með Selfoss í Faxaflóamót-
inu.  Við höfum nú þegar skrifað upp 
á þetta samstarf í Íslandsmótinu næsta 
sumar með Selfoss.   Við munum einn-
ig láta reyna á samstarf með Selfoss í 
4.fl. stúlkna og á næstu dögum mun 
koma í ljós hvort það gengur eftir.  Við 
stefnum á áframhaldandi samstarf 
á þessu ári með Hamar í 6. og 5. fl. 
drengja.

Fréttir frá knattspyrnufélaginu ægi
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Fréttir frá knattspyrnufélaginu ægi
æfingagjöld
Árið hjá okkur skiptast í 3 tímabil, 
haust (4 mán), vor (5 mán) og sumar 
(3 mán). Reynt er að hafa æfingagjöld 
eins hæfileg og sanngjörn og mögulegt 
er, en þau haldast alltaf í hendur við 
umfang starfsins. Verðskrá er í takt við 
það sem gerist og gengur annarsstaðar. 
Boðnir hafa verið systkinaafslættir; 
25% af öðru barni, 50% af þriðja barni 
og 100% af fjórða barni. Við höfum 
oft á tíðum reynt að koma til móts við 
foreldra og forráðamenn, t.a.m. voru 
æfingagjöld höfð frí allt árið 2009 og 
svo höfum við stundum sleppt einu 
og einu tímabili. Hinsvegar ber að líta 
til þess að rekstur svona félagsstarfs 
er ekki ódýr og félagið verður að bera 
sig með æfingagjöldum og styrkjum. 
Eitthvað hefur borið á vanskilum á 
æfingagjöldum og er þar eflaust helsti 
orsakavaldur erfitt efnahagsástand og 
erfið staða heimila. Til að koma til 
móts við foreldra getum við boðið upp 
á greiðsludreifingu fyrir þá sem það 
vilja (þar sem greitt er af t.d. einu sinni 
í mánuði). Það komu fram ábendingar 

um að við mættum vera fyrr á ferðinni 
með æfingagjöldin og það væri ljóst í 
upphafi hvers tímabils hver þau væru 
og hvort er hægt að dreifa þeim niður 
á tímabilið. Þetta munum við bæta og 
vera búin að koma á framfæri í tíma 
þannig að foreldrar geti brugðist við.

Búningamál
Það er orðin þörf á að endurnýja 
keppnisbúninga hjá félaginu. Skipuð 
hefur verið  nefnd sem hefur nú þegar 
hafið störf til að vinna að þessum 
málum. Þetta er talsvert mikil fjárfest-
ing og að mörgu þarf að huga. Flest 
félög í dag eru farin að láta foreldra og 
forráðamenn kaupa sjálf búningana og 
þá er hægt að láta merkja búninginn 
með nafni viðkomandi, ef vill,  o.s.frv. 
Það er okkar tillaga að fara þessa sömu 
leið og að okkar krakkar eignist sinn 

búning hvert og eitt.  Hinsvegar mun-
um við leitast við að greiða þá niður 
eftir bestu getu með styrkjum og flei-
ru. Félagið þarf einnig sjálft að eiga  
ákveðið magn af búningum.

pappírsala, wc og eldhúsrúllur
Undanfarin ár hefur Knattspyrnu-
félagið Ægir staðið fyrir sölu á bæði 
WC pappír og eldhúsrúllum og hefur 
formið verið þannig að iðkendur hafa 
sjálfir dreift og selt og fengið allan 
ágóða upp í mótakostnað. Hefur það 
form ekki alveg verið gallalaust og sal-
an m.a. verið mjög óregluleg og þessu 

hefur fylgt of mikil vinna og fjárbind-
ing fyrir félagið sem ekki hefur skilað 
tilætluðum árangri.  Ákveðið hefur  
verið að breyta þessu formi og nota 
þessa fjáröflun til að greiða niður 
búningakaup félagsins í ár. Foreldrar 
og iðkendur munu geta notað aðrar 
leiðir til að safna upp í mótakostnað, 
eitthvað sem tenglar/foreldraráð get-
ur komið að málum með. Framvegis 
mun ekki verða sérstaklega gengið í 
hús og seldur pappír, heldur verður 
komið á fót einskonar afhendingar- og 
áskrifta kerfi. Öllum Þorlákshafnar-
búum verður boðið að fá afhentan 
heim að dyrum þann pappír sem þeir 
þurfa einu sinni í mánuði og síðan 

verður sendur út greiðsluseðill fyrir 
kaupunum. Engin seðilgjöld falla á 
kaupendur nema ef til vangreiðslu 
kem ur. Þeir sem ekki óska eftir að vera 
í áskrift, geta að sjálfsögðu alltaf pant-
að pappír hjá umsjónaraðila sölunnar. 
Sigrún Huld Pálmarsdóttir mun halda 
utan um þetta nýja form, þ.e. að taka 
við áskriftum/pöntunum og dreifa 
pappír mánaðarlega eða þegar hent-
ar. Hægt verður að hafa samband við 
hana í síma: 483-3877 eða 865-4445. 
Með tölvupósti: systap@internet.is eða 
á facebook.com/sigrun.palmarsdottir. 
Svo getur hún alltaf bætt fólki á listann 

og breytt magni osfrv. Við viljum 
hvetja sem flesta að nýta sér þessa 
þjónustu sem við bjóðum upp á enda 
á þetta að vera þægilegra á allan hátt. 
Það má segja að wc- og eldhúspappír 
sé nauðsyn á hverju heimili og viljum 
við sérstaklega hvetja alla foreldra og 
foráðamenn barna í félaginu að nýta 
sér þetta og styrkja um leið félagið og 
þau búningakaup sem framundan eru

Nýir iðkendur
Við höfum boðið börnum upp á að 
byrja  að æfa fótbolta þegar þau eru 
orðin 4 ára gömul, bæði strákum og 
stelpum. Þessi aldurhópur byrjar að 
æfa fótbolta í 8.flokk. Eru yfirleitt einu 
sinni í viku, 45 mín í senn, en eru oft-
ar á sumrin. Fyrir þau börn sem eru 
á leikskóla þá höfum við boðið upp 
á, yfir sumartímann, að ná í börnin 
á leikskólann og skila til baka eftir 
æfingu. Gott er að getað mótað börnin 
snemma til að auka möguleika þeirra 
í íþróttinni og um leið að temja þeim 
aga, samvinnu og virðingu fyrir fél-

ögunum.  Orðtakið á svo sannarlega 
við “Snemma býr að fyrstu gerð”. En 
ekki má gleyma að á æfingum á leik-
gleðin og ánægjan að vera í fyrirrúmi 
og mikilvægast að börnin fái jákvæða 
upplifun af knattspyrnuiðkun.

Mót sumarsins 2012
Venjulega hafa flokkarnir tekið þátt 
í eftirtöldum mótum:  5. flokkur og 
eldri taka þátt í Faxaflóamótum (að 
vori) og Íslandsmótum (yfir sumar). 
Yngri flokkar sækja stutt dagsmót að 
vori og í lok sumars.  T.d. Lýsismót 
Ægis (um miðja maí) og Atlantismótið 
í Mosfellsbæ í lok ágúst. Allir flokkar 
sækja stærri mót að sumri sem taka 
2–4 daga. 

Tillögur að mótum sumars 2012: 

7. flokkur 
Smábæjarleikarnir  23.–24. júní. 

6. flokkur 
Smábæjarleikarnir  23.–24. júní.  

5. flokkur karla 
N1 Akureyri  4.–7. júlí.

4. flokkur kvenna 
ReyCup 25.–29. júlí og/eða Síma-
mótið  12.–15. júlí.  

4. flokkur karla 
ReyCup 25.–29. júlí.     

3. flokkur karla 
Svíþjóð 11.–22. júlí.

Að mótamálum sumarins þarf að huga 
í tíma og undirbúa vel í samvinnu fé-
lagsins, þjálfara og foreldra. Ætlunin er 
að ákveða mótamálin í febrúar þannig 
að það sé hægt að undirbúa allt í tíma 
og iðkendur, foreldrar og forráðamenn 
geta undirbúið sig með góðum fyrir-
vara. 

Hraðmót ægis 2012
Stefnum á að halda hraðmót fyrir 6. 
og 7. flokk drengja og stúlkna þann 
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17.maí (Uppstigningardag) næstkom-
andi.  Höfum áður haldið svona 
mót,  þ.e. Kjörísmótið.  Hér er ætl-
unin að byggja á einfaldleikanum, 
þ.e. keppend ur koma hér að morgni 
og eru komnir heim aftur seinnipar-
tinn eða undir kvöld. Reynt verður að 
hafa mótskostnað lágan og fá þá frekar 
fleiri. Ef vel tekst til þá er um að ræða 
góða fjáröflun.  Við gætum þurft á 
hjálp foreldra/forráðamanna að halda.

Á fundinum skapaðist góð og gagn-
leg umræða enda var tilgangurinn 
með fundinum einmitt að heyra 
sjónarmið foreldra og ræða opin-
skátt um málef nin.  Vonumst til að 
geta reglulega haldið svona fundi þar 
sem hægt er að skiptast á skoðunum 
og ræða hlutina efnislega. Þannig er 
hægt að hafa starfið opið og skemmti-
legt enda mikilvægt að allir sem koma 
að starfinu geti verið virkir og við öll 
hjálpumst að til að þetta gangi sem 
best, það er hagur allra.

Stjórn og ráð ægis 2012
Á síðasta aðalfundi Ægis síðastliðið 
haust var skipt um stjórn og ráð Ægis 
og úr stjórn gengu Sveinn Jónsson, 
Dagbjört Hannesdóttir og Harpa 
Hilm arsdóttir.  Þökkum þeim sérstak-
lega fyrir góð störf í þágu félagsins 
undanfarin ár. En þess ber að geta að 
Dagga og Svenni munu samt vinna 
áfram fyrir félagið, Dagbjört mun 
áfram sjá um bókhaldið og Svenni er 
formaður meistaraflokksráðs. Það er 
mikilvægt að þó fólk sé ekki í stjórn 
félagsins á hverjum tíma að það bjóði 
sig fram til ýmissa verka á vegum þess, 
það einfaldar og auðveldar allt starfið. 

Það er alltaf mikilvægt að við getum 
virkjað sem flesta.

Nýja stjórn skipa eftirtaldir: Formaður 
og starfandi gjaldkeri: Guðbjartur 
Örn Einarsson, ritari: Júlíus Steinn 
Kristjánsson, Meðstjórnendur: Þór 
Emilsson, Guðbjörg Heimisdóttir og 
Guðrún Sigurðardóttir.

Nýtt foreldraráð skipa eftirtaldir: For-
maður: Guðrún Sigurðardóttir. Fyrir 
7.fl. ka og kv. Karen Hrund Heimis-
dóttir, fyrir 6.fl. ka og kv. Svafa Sig-

urðardóttir, fyrir 5 fl.ka. Helga Hall-
dórsdóttir, fyrir 4.fl. ka. Guðríður 
Pétursdóttir, fyrir 3.fl.ka. Þorbjörg 
Magnúsdóttir og fyrir 4.fl.kv. Andrea 
Franklínsdóttir.

Nýtt meistaraflokksráð skipa eft-
irtaldir: Formaður: Sveinn Jónsson, 
meðstjórnendur Þráinn Jónsson og 
Markús Haraldsson.

Þjálfarar eru: Garðar Geirfinnsson 

yfirþjálfari og þjálfari 8,7,6 og 5 flokks. 
Lárus Arnar Guðmundsson fyrir 3. 
og 4. flokk drengja og 4. og 5. flokk 
stúlkna.  Alfreð Elías Jóhannsson fyrir 
meistaraflokk karla.

Ný stúka
Stúkumál á Þorlákshafnarvelli er eitt-
hvað sem þarf að huga áfram að og 
hefur lengi verið okkur Ægismönnum 
hugleikið. Við sóttum um styrk til 
KSÍ fyrir 2 árum og fengum úthlutað 
1 milljón króna sem er miðað við að 

sé greitt út við framkvæmd verksins. 
Þessir peningar eru enn til ráðstöfunar 
hjá KSÍ að því er við best vitum. Einnig 
eiga að vera til peningar sem Kiwanis-
klúbburinn Ölver lagði til eða um 1 
milljón króna, en um 300.000 kr. af 
þeim pening var notað til að kaupa 250 
stóla í stúkuna og eru þeir til.  Það má 
reikna með að þetta verkefni kosti tals-
vert meiri fjármuni og þarf meira til og 
þær góðu fréttir komu nýlega að sveit-

arfélagið hafi lagt til á fjárhagsáætlun 
2 milljónir króna til þessa verkefnis. 
Má ætla að með þessum peningum 
og öflugri sjálfboðavinnu væri hægt 
að klára verkefnið. Sveinn Jónsson og 
Þráinn Jónsson hafa komið að þessu 
verkefni fyrir hönd félagsins og munu 
vinna áfram að því. Ragnar Sigurðsson 
íþróttafulltrúi hefur einnig sýnt þessu 
verkefni góðan stuðning og lagt sitt á 
vogarskálarnar í þessu máli.  Hvetjum 
alla sem vettlingi geta valdið að koma 
að þessu skemmtilega verkefni í formi 
sjálfboðastarfs þegar af því verður. 

Að öðru leyti vil ég óska öllum iðkend-
um, foreldrum og forráðamönnum, 
stjórn, ráðum og þjálfurum Ægis vel-
farnaðar á þessu ári. Vil einnig þakka 
öllum styrktaraðilum félagsins fyrir 
þann góða stuðning sem við njótum 
í bæjarfélaginu, hann er okkur sérlega 
mikilvægur.

Fyrir hönd stjórnar Ægis 
Bestu kveðjur  

Össi, formaður Ægis

1 2 3

4

5 6

7

8

9

10 11

12

13 14 15

16 17

18 19

20 21 22

23

24 25

26

27

Lárétt 
1. Sund 
4. Þorra 

5. Salernis 
8. Hjól 

9. Banka 
10. Dömu 

12. Gítar 
14. Raf 

15. Söng 
16. Eyrar 
18. Suður 
20. Band 

21. Sagna 
24. Borð 

25. Stokks
26. Ljósa 

27. Stangar 

Lóðrétt 

2. Hvera 
3. Her 
6. Ís 
7. Raf 
8. Hand 
11. Geð 
12. Grunn 
13. Raf 
17. Íslands 
19. Kaup 
22. Raf 
23. Vega

Bæjarlíf
Brosandi Blað frá 2001

postur@baejarlif.net - www.baejarlif.net
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Söngvakeppni Samfés Skemmtileg sagnakvöld

Mikil stemning var í íþróttamiðstöð 
Þorlákshafnar föstudaginn 20. 
janúar sl. en þar fór fram USSS sem 
er undan keppni fyrir söngvakeppni 
Samfés. Um 400 ungmenni  úr 8.-10. 
bekk af öllu Suðurlandi mættu með 
sinni félagsmiðstöð til að styðja við 
bakið á sínum kepp endum.

Þrjár félagsmiðstöðvar voru svo vald-
ar af dómnefnd til að keppa fyrir 
hönd suðurlands á söngvakeppni 
Samfés sem fer fram í Laugardalshöll 
í mars en þær félagsmiðstöðvar 
voru félagsmiðstöðin Skjálftaskjól 
frá Hvera gerði, félagsmiðstöðin Oz 
frá Vík í Mýrdal og félagsmiðstöðin 
Tvist urinn frá Hvolsvelli.

Fyrir hönd félagsmiðstöðvar-
innar Svít unnar keppti Jóna Vig-
dís Gunnarsdótt ir og stóð hún sig 
frábærlega. Þökkum við henni kær-
lega  fyrir þátttökuna.

Fimmtudagskvöldið 12 janúar 
var hinn stórmerkilegi viðburður 
SaGNa kVÖld haldinn í þriðja 
skiptið á jafnmörgum undanförnum 
mánuðum.  Með sagnakvöldi eru 
Friðborg frábæra og ektamaður henn-
ar Grímur Víkingur (sem er hvergi 
nærri eins frábær og Friðborg) að 
endurvekja hina fornu sagnahefð 
sem kom okkur Íslendingum á spjöld 
sögunnar fyrir okk ar fornu rit sem 
flest hefðu ekki verið rituð ef enginn 
hefði verið til að segja frá umræddum 
sögum.

Hinn margfrægi Maggnús Víkingur 
Grímsson steig þar á stokk og rifjaði 
upp bernskubrek sín og annarra sam-
ferðamanna hér áður fyrr.  Ekki brást 
honum sagnalistin frekar en fyrri dag-
inn og veltust samkomugestir um af 
hlátri, og fengu nokkrir staðfestingu 
á hvernig þeirra sögum var háttað, 
þar sem að minn ið virðist ekki vera 
sterk asta hlið allra kolla þegar farið er 
í skemmtiferðir eins og 
ungra manna er siður.

Ofur Baldur Sigurðar-
son, undrabarn sem 
ættaður er úr Land-
eyjunum, hreif með sér 

matargesti með harmóníku-dinner-
tónlist eins og honum er ein um lagið 
og skapaðist skemmtileg stemning 
þegar glæsimeyjar ruddust upp á svið 
og tóku lagið með þeim félögum.

Yfirgáfu gestir þennan hlýlega og ein-
staklega skemmtilega veitingastað, vel 
mettir af drykkjar- og matarföng um, 
en þarna er eitt best geymda leynd-
armál landsins í flatbökugerð.

Ætlar undirritaður ekki að láta næsta 
viðburð fram hjá sér fara, en fimm-
tu  daginn 16. febrúar nk. ætlar hinn 
burtflutti Jóhann Daviðsson B-götu 
9, að segja sínar sögur og jafnvel að 
sýna úrklippur, viðtöl og fleira á sjón-
varpsskjá hússins. Þar sem setið var í 
hverju sæti síðast þá gæti borgað sig 
að mæta tímanlega til að tryggja sér 
pláss á góðum stað.   Munum að mottó 
staðarins er, maður er manns gaman, 
og þröngt mega sáttir sitja. 

Snæfinnur Snjókarl
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vöruflutningar
Þorlákshöfn - reykjavík- Þorlákshöfn - Og allt þar í kring

ódýr og góð þjónusta alla daga

Marteinn Óli

lýsubergi 10, Þorlákshöfn

sími: 893-0870

Kæru aðdáendur, nú þegar nýliðnir 
eru hinir árlegu nýárstónleikar 
Lúðrasveitar Þorlákshafnar viljum 
við meðlimir sveitarinnar þakka 
fyrir frábæra aðsókn og undirtektir. 
Við erum full þakklætis fyrir alla þá 
sem hafa stutt okkur beint og óbeint 
á síðustu misserum. Þetta er okkur 
sann arlega hvatning til áframhaldandi 
góðra (tón) verka. 

Sveitin hefur nú þegar hafið undir-
búning og æfingar á næsta verkefni 
sem er án efa það stærsta sem hún 
hefur ráðist í frá upphafi. Fyrirhugað 
er að gefa út plötu með Jónasi Sig-
urðssyni og frumflytja það efni um 

sjómannadagshelgina. Verkefnið ber 
yfirskriftina þar sem himinn ber við 
haf og er óður til Þorlákshafnar og 
ann arra íslenskra sjávarþorpa. 

Verkið á að vera upplifun fyrir öll 
skyn færi, þar sem margir ólíkir list-
rænir þættir tvinnast saman. Þegar 
nær dregur munum við upplýsa ykk-
ur nánar um verkefnið en þangað til 
getið þið haft bein áhrif á þróun þess 
með því að versla af okkur harðfisk á 
niðursettu verði. Hægt er að nálgast 
hann til hvaða meðlims sveitarinnar 
sem er. 

Enn og aftur þökkum við stuðninginn, 
án ykkar værum við ekkert!

Þar sem himinn ber við haf

Ræktin
– af líkama og sál!

Ræktin SKORAR á alla að taka þátt í keppninni 
„KEPPNEI“ sem er 12 VIKNA áskorun.

Keppnin felst í því að fólk skráir sig og fer í mælingu og myndatöku. 
Eftir 12 vikur eru keppendur mældir aftur og sá/sú sem náð hefur 
bestum árangri á milli mælinga vinnur.

Ræktin hvetur alla að fara skynsamlega leið að árangri og setja sér 
raunhæf  markmið. Lykillinn að árangri er breytt mataræði og aukin 
hreyfing. KEPPNEI er því fyrst og fremst sjálfsáskorun. 

KEPPNEI hefst 20. febrúar og fer skráning fram hjá Döggu (693-3708)
eða Sibbu (693-2128) og í Íþróttamiðstöðinni (480 3890).
 
SKRÁNINGARGJALD ER 5.000 KR. 
Innifalið: Mælingar og myndir fyrir og eftir.
 
VEGLEG VERÐLAUN Í BOÐI!

Ný námskeið byrja í Ræktinni 20. febrúar
og ættu allir að finna eitthvað við sitt hæfi.

LÍFSSTÍLS ÁSKORUN:

A
R

G
H

!!
!

KÆRLEIKSTÓNLEIKAR

Fram koma:
Sunnlenskar raddir
Guðlaug Dröfn Ólafsdóttir
Hljómsveitin Ísmolar
Magnús Þór Sigmundsson
Stjórnandi: Stefán Þorleifsson
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Þriðjudagskvöldið 14. febrúar kl. 20:00

Þrastalundi
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Um áramótin kom Ingibjörg úr 
fæðingar orlofi í 90% stöðu inn á 
Dverga heima, Kim fór í 50% stöðu f.h 
og Herdís í 50% e.h.

Tannverndarvika er árlegur við-
burður og í leikskólanum notum við 
tækifærið og ræðum við börnin um 
tannhirðu og nýtum efni sem er til 
þess ætlað að minna börn á að hirða 
tennur vel. Þessa viku eru Karíus og 
Baktus vinsælt efni hjá okkur. Peta 
tannlæknir kemur líka í heimsókn til 
okkar til þess að ræða tannburstun og 
tannhirðu almennt.

1-1-2 dagurinn verður laugardaginn 
11. febrúar.  Daginn áður þ.e. föstu-
daginn 10. febrúar fá elstu börnin 
að hringja í neyðarlínuna og heyra 
í fólkinu þar og við leggjum mikla 
á herslu á að kenna börnunum númer-
ið 1-1-2 og biðjum foreldra og aðra 
að athuga það að númerið er 1-1-2 en 
ekki 112 (hundrað og tólf).

Föstudaginn 3. febrúar var dagur 
stærðfræðinnar og í tilefni af því voru 
teknar myndir af stærðfræðiverk-
efnum sem gerðar voru sýnilegar og 
eins voru stærðfræðiverkefni sett fram 

til sýnis. 

Mánudaginn 6. febrúar verður dag-
ur leikskólans haldinn hátíðlegur 
í leikskólum landsins en hann er 
merkisdag ur í íslenskri leikskólasögu 
því þann dag árið 1950 stofnuðu 
frumkvöðlar leikskólakennara fyrstu 
samtök sín. Dagur leikskólans er 
samstarfsverkefni Félags leikskóla-
kennara, mennta- og menningar-
málaráðuneytis, Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Heimilis og skóla. 
Tilgangurinn er að auka jákvæða um-
ræðu um leikskólann, vekja umræðu 
um hlutverk leikskóla og starf leik-
skólakennara og kynna starfsemina út 
á við. Dagur leikskólans er nú haldinn 
í fimmta sinn. Á Bergheimum ætlum 
við að gera okkur glaðan dag, koma 
saman í salnum og skemmta okkur.

Bolludagur er 20. febrúar og þá verður 
boðið upp á rjómabollur og daginn 
eftir fá umvið okkur saltkjöt og baunir 
í tilefni sprengidagsins. Á öskudaginn 
mæta svo allir í grímubúningum og 
við höldum ball í íþróttahúsinu.

Kveðja,  
Elsa aðstoðarleikskólastjóri

Bergheimafréttir

www.olfus.is

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

ólafur Örn ólafsson bæjarstjóri,
oli@olfus.is
Guðni pétursson bæjarritari, 
gudni@olfus.is
Sigurður jónsson byggingarfulltrúi, 
sigurdur@olfus.is

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

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

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

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

leikskólinn Bergheimar
Sími 483 3808, leikskóli@olfus.is
G. Ásgerður eiríksdóttir leikskólastjóri, 
asgerdur@olfus.is

Íþróttamiðstöð Ölfuss
Sími 480 3890
Ragnar Sigurðsson íþrótta- og 
æskulýðsfulltrúi, 
ragnar@olfus.is

Hafnarvogin
Sími 480 3601
indriði kristinsson hafnarstjóri, 
hafnarvog@olfus.is

Ef ekki og þú telur þig þurfa
aðstoð erum við tilbúin til þess.

Hringdu núna og sparaðu þér vinnu og fyrirhöfn.

519 3377

Betra bókhald ehf. er ný bókhaldsþjónusta
sem bíður upp á alhliða bóhaldsþjónustu m.a:

 Fjárhagur og laun
 Skattskil og afstemmingar
 Ársreikningar og uppgjör
 Skattframtal einstaklinga

Betra bókhald hefur það að markmiði að veita 
viðskiptavinum sínum faglega og persónulega 
þjónustu byggða á þekkingu og reynslu.

ER FRAMTALIÐ
ÞITT TILBÚIÐ?

betrabokhald.is
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Undankvöld 17. febrúar

MÆTIÐ OG
STYÐJIÐ YKKAR LIÐ!

Úrslitakvöld 2. mars 
Alhliða veitingaþjónusta  »«  Sími 483 1700

www.radhuskaffi.is

Menningar-,
viðburða- og
veitingahús á

besta stað í bænum
Heitur matur í hádeginu

á fimmtudögum og föstudögum
frá kl. 11:30 til 14:00 

Minnum á

og

Konudaginn
19. febrúar

SPRENGIDAGINN
21. FEBRÚAR!

KARAOKE
KEPPNI
FYRIRTÆKJA

KARAOKE
KEPPNI
FYRIRTÆKJA

Raflagnateikningar og tölvuviðgerðir

Sími 483 3993

Tölvu-
viðgerðir

Unubakka 34 
sími 483 3545

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

 
Sagnakvöld 16. feb. kl. 20.00 
Jói Davíðs segir frá og sýnir myndir.
Mætið tímanlega til að tryggja ykkur sæti.

Ókeypis aðgangur - Tilboð á mat og drykk

Opnunartími:
virka daga 17-21 

helgar 12-22
Einnig skv. samkomulagi

Þessar yndislegu frænkur mínar eiga afmæli, 
sú eldri 15. feb og yngri 23. feb.  
Þær fá bestu kveðju frá gamla 
Vatnsberanum í bakgarðinum.

Elsku Írena Björk
Innilega til hamingju með afmælið  

þann 24. febrúar
Kveðja, Katrín :)

Sjóvá opnar í Þorlákshöfn

Sjóvá hefur opnað umboð í Þorláks-
höfn en umboðsmaður á svæðinu er 
Vignir Arnarson.  Vignir er Ölfus-
ingum af góðu kunnur og að hans 
sögn hefur hann fundið fyrir mjög 
jákvæðum viðbrögðum við aukinni 
þjónustu Sjóvá á svæðinu og hlakkar 
til þess að takast á við verk efnið.

Skrifstofan er á Unubakka 10-12 og 
þar mun Vignir sjá um þjónustu og 
ráðgjöf fyrir Sjóvá í Ölfusinu öllu.
Opið er í umboðinu alla virka daga 
frá klukkan 9 til 13.

 Adólf Bragason, yfirmaður Sjóvá á Suður-
landi, ásamt Vigni Arnarsyni.

Þá er febrúar genginn í garð með vorveðri og nóg er um að vera 
á 9-unni.  Þorrablótið fór vel fram með söng og gleði, meðlimir 
úr hin um fræga kór Tónum og Trix sungu eitt lag en þau komu 
beint á blótið af upptökum hjá sjónvarpsþættinum Landanum 
og landsmenn fá brátt að njóta söngsins þeirra.

Jón Adolf Steinólfsson er með útskurðarnámskeið á níunni og er 
góð þátttaka á því, Ringó er mjög skemmtileg íþrótt og er spiluð 
í Íþróttahúsinu alla miðvikudaga kl.09:30 endilega komið upp 
í íþróttahús og kíkið á okkur og takið þátt, stefnt er að keppni 
á vormánuðum og ekki er verra að hafa gott klapplið með í för.

Aðalfundur Félags eldriborgara í Ölfusi verður haldinn lau-
gardaginn 18 febrúar kl.14:00 á Egilsbraut 9.

Sigrún Theodórsdóttir forstöðumaður

9-fréttir


