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Íþróttamaður Ölfuss 2011

badminton, Þorsteinn Helgi Sigurðs
son fyrir
akstursíþróttir, Hjörtur
Már Ingvarsson fyrir sund, Þorsteinn
Guðnason fyrir hestaíþróttir, Arnar
Bjarki Sigurðsson fyrir hestaíþróttir.
Einnig heiðraði íþrótta- og æskulýðs
nefnd 10 ungmenni sem voru lands
liðsmenn, urðu Íslandsmeistarar eða
bikarmeistarar á árinu.
Þeir Þorsteinn Már Ragnarsson, Emil
Karel Einarsson, Erlendur Ágúst Stef
ánsson og Oddur Ólafsson fengu allir
viðurkenningar fyrir að hafa spilað
með yngri landsliðum Íslands í körfu
knattleik.

Íþrótta – og æskulýðsnefnd Sveit
arfélagsins Ölfuss stóð fyrir árlegri
verðlaunaafhendingu til íþróttamanna
sem stóðu sig vel í íþrótt sinni á árinu
2011. Einnig var tilkynnt um kjör
á íþróttamanni ársins. Verðlauna
afhendingin fór fram í Versölum.
Íþróttamaður ársins 2011 var kjörinn
Eva Lind Elíasdóttir frjálsíþrótta- og
knattspyrnukona.
Eva Lind æfði með úrvals- og afreks
hóp FRÍ á árinu. Í frjálsum snéri hún
sér nánast alfarið að kúluvarpi í byrjun
árs eftir að hafa sett íslandsmet seint
á árinu á undan. Eva Lind sigraði
nánast öll kastmót sem hún keppti í og
allar kúluvarpskeppnir á Íslandi sem
hún keppti í fyrir 22 ára og yngri en

hún er aðeins 16 ára gömul. Hæst ber
að nefna, Héraðsmeistari fullorðinna,
Landsmótsmeistari og Íslandsmeist
aratitil í 15-16 ára flokki. Einnig var
Eva Lind valin í U- 17 ára landslið
Íslands í knattspyrnu sem tók þátt í
Evrópumeistaramóti sem haldið var í
Austurríki í október síðastliðnum. Þar
stóð liðið sig afskaplega vel og skoraði
Eva Lind m.a. eitt mark.
Þeir íþróttamenn sem voru í kjöri til
íþróttamanns ársins 2011 voru: Aðal
björg Ýr Sigurbergsdóttir fyrir fim
leika, Ingvar Jónsson fyrir golf, Þorkell
Þráinsson fyrir knattspyrnu, Baldur
Þór Ragnarsson fyrir körfuknattleik,
Eva Lind Elíasdóttir fyrir frjálsar
íþróttir, Axel Örn Sæmundsson fyrir

UPPLESTUR OG SPÁDÓMAR

ARS

Kléberg 9, sími 483-3373
Mán: Lokað. Þri: 13-17
Mið: 17-22. Fim-fös: 13-17

Íþróttamiðstöð Þorlákshafnar
Íþróttahús, sundlaug,
tækjasalur og spa

Sími 483 3807

Styrmir Dan Steinunnarson og Eva
Lind Elíadóttir fengu viðurkenningar
fyrir Íslandsmeistaratitla í frjálsum
íþróttum.
Svavar Berg Jóhannson og Eva Lind
Elíasdóttir fengu viðurkenningar fyrir
að hafa spilað með yngri landsliðum
Íslands í knattspyrnu.
Guðmundur Karl Guðmundsson fékk
viðurkenningu fyrir að hafa spilað
með landsliði Íslands í Futsal.
Glódís Rún Sigurðardóttir fékk fyrir
Íslandssmeistaratitla og landsmóts
meistaratitil í hestaíþróttum.
Arnar Bjarki Sigurðsson fékk
viðurkenningu fyrir að hafa keppt
með Íslenska landsliðinu í hestaíþrótt
um á heimsmeistaramóti.

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

Guðmundur Andri Thorsson les upp úr
bókinni sinni Valeyrarvalsinn.
Boðið upp á kaffi og lestur í bolla fyrir þá sem
vilja vita hvað framtíðin ber í skauti sér.
Skemmtileg og hugguleg kvöldstund á bókasafninu
fimmtudaginn 26. janúar kl. 20:00

Hársnyrtistofan

Opnunartími:
Mánudaga til föstudaga 8-22
Laugardaga 9-22
Sunnudaga 10-22

Sími
483 3
801
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Frá útgefendum
Kæru lesendur.
Fyrir 135 árum:
-Þann 20. júní 1877 var Þorlákshöfn
löggilt sem verslunarstaður, en þá
hafði verslunarsaga Þorlákshafnar
verið frá 1787 þegar einokunar
verslunartímabilið lauk.
Fyrir 50 árum:
-Umferð um Þrengslaveg hófst.
Byrjað var á honum 1956 og var í
fyrsta skipti á Íslandi sem jarðýtur
voru notaðar í svo mikið verk. Það
má til gamans geta þess að 19221923, eða fyrir 90 árum, var mælt
fyrir járnbrautarlínum um Þrengsl
in, en ekkert varð úr framkvæmd
um.
-Þorlákshöfn var gert að sérstöku
skólahverfi.
Fyrir 35 árum:
-Árið 1977, stofnsetur Einar
Ólafsson, lyfsali, Ölfusapótek og
Þorlákshafnarútibú.
Við þökkum Sigurði Jónssyni fyrir
veittar upplýsingar, kveðja
Róbert Karl Ingimundarson
Stefán Þorleifsson

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. 3. febrúar.
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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. 8. febrúar.

postur@baejarlif.net
Monroe
 manna hljómsveit
7
Veislustjórn
Dinner
Skemmtiatriði
Hljóð- & ljósakerfi

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

Ungbarnamorgnar, dagmæður og spádómar

www.tonlist.net/monroe

Sími 483 3993

Raflagnateikningar og tölvuviðgerðir

Frá þrettándagleði í Þorlákshöfn

Það er alltaf eitthvað um að vera á Bæj
arbókasafni Ölfuss. Dagmæður hafa
verið duglegar að koma með skjól
stæðinga sína og er gaman að fylgjast
með hve börnin verða fljótt heimavön
á bókasafninu, enda eru þar margar
bækur sem börnin mega leika við og
bragða á og bangsar og önnur leik
föng sem þau hafa gaman af að skoða.
Mæður hafa komið með krílin sín á
ungbarnamorgna á þriðjudögum kl.
10-12 og hvetjum við alla sem eru með
ungbörn heima að koma á bókasafnið
á þessum tíma, hitta aðra sem eru
heimavið, kíkja í blöðin og taka þátt
í spjalli um allt og ekkert. Ungbarn
amorgnarnir eru samstarfsverkefni
bókasafnsins og kirkjunnar, það sem
áður var kallað mömmumorgnar.
Þá ætlar bókasafnið að efna til
upplesturs og hefur boðið Guðmund

Karaókí fyrirtækjakeppni
til að safna fyrir skólahreystibraut. Skráning (f. 20. jan)
og nánari upplýsingar í síma
663-0560 &695-2128 eða á
netfangið res@simnet.is

Leshópur auglýsir
Við ætlum að byrja að lesa saman á Egilsbraut 9
mánudaginn 23. janúar kl. 15:00
Skemmtileg samvera fyrir alla þá sem
áhuga hafa á lestri góðra bóka.
Látið sjá ykkur.
Nánari upplýsingar hjá Höllu, í síma 864-2386

Andra Thorsson að koma og lesa upp
úr bókinni sinni Valeyrarvalsinn,
fimmtudaginn 26. janúar kl. 20:00. Á
sama kvöldi fræðumst við um bolla
spár. Gestum verður boðið upp á
kaffi í sérstökum spábollum og síðan
skemmtum við okkur við að lesa í
bollana undir handleiðslu þeirra sem
þekkjahvernig þetta er gert. Tekið skal
fram að þetta er allt til gamans gert og
kannski í þeim tilgangi helst að þessi
skemmtun falli ekki í gleymsku.
Starfsfólk Bæjarbókasafns Ölfuss ósk
ar íbúum öllum gleðilegs árs og hlakk
ar til að starfa fyrir Ölfusinga á því
góða ári sem nú er hafið.

Kjartan rakari
Aukaopnunartími vegna þorrablóts
föstudagskvöld 3. febrúar kl. 19-23.
Bókanir hefjast 30 mín fyrir opnun.

Fudge & Dfi hársnyrtivörur
Nike herrailmur
Þriðjudaga: 8:30-13. Fimmtudaga: 18:30-22
Annan laugardag í mánuði: 13:30-16:30
Unubakki 3, sími 899-2499
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Hugmyndafræði og skuldir
Á
síðustu
árum hefur
því
verið
haldið fram
að
stjórn
má l af lok k
arnir væru
allt
sami
g r autu r i n n
og mjög erfitt að átta sig á hugmynda
fræðinni ágreiningi. Hægri-Vinstri
hver er munurinn, úrelt fyrirbæri, eða
hvað. Ríkistjórnin sem við höfum í
dag, fylgir mjög vinstrisinnaðri hug
myndafræði. Hækkun skatta og hækk
un á áfengi og tóbaki er nánast eins og
trúaratriði. Þeir setja þessar hækkanir
inn í exel og fá út stórauknar tekjur.
En hver er raunveruleikinn, fólk fer að
brugga og reynir með öllum ráðum að
komast hjá því að borga ósanngjarna
skatta, svört atvinnustarfsemi blómst
rar. Þegar kemur að atvinnumálum
finnst vinstrimönnum að ríkið sé best
fallið til að sinna þeim málum. Hvað
er að gerst í atvinnumálum á Íslandi
í dag? Það er nánast ekkert. Það má
ekki byggja álver, það má ekki virkja,
það má ekki auka við kvótann. All
ar hugmyndir um að auka tekjur og
reyna að keyra atvinnulífið upp úr
kreppunni er hent út af borðinu. Það
á að gera eitthvað annað, þeir hafa
aldrei getað bent á neitt, “hvað annað
eiga þeir við”. Hugmyndafræði sem
gengur útá það að hækka skatta á fjöl
skyldur og fyrirtæki sem eru í vanda
eru galin. Vinstristjórnin hefur starfað
í tæp þrjú ár, hverju hefur hún áorkað,
jú hækkað skatta. Í atvinnumálum er
allt frosið. Þeir halda sjávarútveginum
í gíslingu, með stanslausum hótunum
um að rústa því kerfi sem greinin
vinnur eftir. Menn eru að upplifa sig

að þeir búi í þriðja flokks Afríkuríki
”Hvað dettur þeim í hug á morgun”.

Skuldir
Þegar fylgst er með umræðum um
skuldir heimila og fyrirtækja, þá hef
ur það ekkert með hægri eða vinstri
menn að gera. Þeir sem skulda lítið
og eiga jafnvel peninga í banka vilja
enga skuldaleiðréttingu. Á Íslandi
varð efnahagshrun og heilt bankakerfi
hrundi. Hverjir voru sökudólgarnir í
bankahruninu? Það er alltaf að koma
betur og betur í ljós að bankarnir voru
rændir innan frá, eftirlitsstofnanir
brugðust algjörlega og stjórnmála
mennirnir urðu undir í baráttunni
við bankamennina (útrásavíkingana).
Bankarnir fóru á hausinn og skiptu
um kennitölu. Einhvern tíma var það
talið ekki merkilegur pappír sem færi
á hausinn og skipti um kennitölu og
héldi svo áfram rekstri eins og ekkert
hafi í skorist. Við bankahrunið stökk
breyttust lánin. Er það sanngjarnt að
fjölskyldur og fyrirtæki beri allan
kostnaðinn af bankahruninu? Nei það
er ekki sanngjarnt. Hagsmunasamtök
heimila hefur komið fram með athy
glisverða tillögu um skuldavandann,
það var ákveðið tjón í bankahruninu,
því sé sanngjarnt að lántaki og lánþegi
skipti því 50% á hvorn aðila. Ef stjórn
völd koma ekki með trúverðugar
lausir á skuldavanda fjölskyldna og
fyrirtækja í landinu mun sjóða uppúr
í þjóðfélaginu. Þá skiptir engu máli
hvað stjórnmálaflokkur er við völd.
Réttlætisvitund fólks er misboðið, þá
skiptir engu hvort þú ert til hægri eða
vinstri.

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.

Ármann Einarsson

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

Sveitarfélagið Ölfus

Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn

Kynningarfundur/íbúafundur
Kynning á skipulagi fyrir ylræktarver á
iðnaðarlóð vestan við Hellisheiðarvirkjun
Fyrirhuguð framkvæmd er í samræmi við
endurskoðað aðalskipulag Ölfuss 20102022, um starfsemi sem nýtir afurður frá
Hellisheiðarvirkjun
Skipulags-, byggingar- og umhverfisnefnd Ölfuss boðar til fundar
til að kynna skipulagslýsingu og deiliskipulag fyrir ylræktarver á
um 25 ha iðnaðarsvæði vestan við stöðvarhús Hellisheiðavirkjunar
sem fyrirhugað er að auglýsa samhliða endurskoðuðu aðalskipulagi. Skipulagslýsing og fyrirhugað deiliskipulag er fyrir ylræktarver
til framleiðslu á tómötum til útflutnings.
Fundurinn verður haldinn í Versölum, Ráðhúsi Ölfuss, Hafnarbergi
1, 815 Þorlákshöfn, fimmtudaginn 12. janúar 2012, kl. 17.00-19.00.
Íbúar Sveitarfélagsins Ölfuss sem og aðrir hagsmunaaðilar eru
hvattir til að mæta á kynningarfundinn og taka þátt í umræðu um
skipulagsáherslur í sveitarfélaginu.
Skipulags- og byggingarfulltrúi Ölfuss.
Allar nánari upplýsingar á www.olfus.is, undir Ylræktarver.

www.olfus.is
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Sagnakvöld 12. jan. kl. 20.00
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Opnunartími:

Magnús Grímsson segir sögur af sinni alkunnu snilld.
Harmoníkuleikur

virka daga 17-21
helgar 12-22

Mætið tímanlega til að tryggja ykkur sæti.

Einnig skv. samkomulagi

Ókeypis aðgangur - Tilboð á mat og drykk

1
2

3

Lóðrétt

1. Happy
3. Skólastjóri
4. Formaður bæjarráðs
6. Sveitarfélagið
8. Byggingarfulltrúi
9. Frægur steinn
11. Flatbökugerð
13. Hafnar
14. Bæjarritari
15. Konfekt
17. Ráðhús

4
6

7

Lárétt

5

8

9

10

11
12

13

14

15

16
17
18

19

2. Kulda
5. Tónar við
7. Hársnyrtistofan
10. Bæjar
12. Vegur nr. 427
14. Varaformaður bæjarráðs
16. Bæjarstjóri
18. Íþróttamaður ársins
19. Hafið
20. Leikskólinn

20

Monroe
•
•
•
•
•

7 manna hljómsveit
Veislustjórn
Dinner
Skemmtiatriði
Hljóð- & ljósakerfi

Monroe skipa:
Bergsveinn Theodórsson (Bessi Hressi), Bryndís Erlingsdóttir, Kristín Arna
Hauksdóttir, Róbert Dan Bergmundsson, Stefán Þorleifsson, Stefán Ingimar
Þórhallsson, Trausti Örn Einarsson.

Bókaðu skemmtunina hjá okkur:
Tökum að okkur öll verkefni er tengjast mannfögnuðum.
Hafðu samband og við leysum málin fyrir þig.
Bessi: 895-6952
Bryndís: 865-4641
Róbert: 822-2083

Nánari upplýsingar:
www.tonlist.net/monroe

Árshátíðir

Bæjarhátíðir

Einkasamk væmi
Þorrablót
Dansleikir
Ættarmót
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ÞORRABLÓT 2012

Hið árlega þorrblót verður haldið í Versölum þann 4. febrúar næstkomadi.
Húsið opnar klukkan 19:00 og hefst borðahald stundvíslega klukkan 20:00.

Hin bráðskemmtilega og stórglæsilega leikkona

Brynja Valdís Gísladóttir
stýrir veisluhöldum

Skemmtiatriði að hætti heimamanna með
dyggri aðstoð
.Leikfélags Ölfuss

Sveitarfélagið Ölfus

Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn

Boðað er til íbúafundar í Ráðhúskaffi
þriðjudaginn 17. janúar kl. 18.00.
Kl.

18.00

Forseti bæjarstjórnar - ávarp.

-

18.10

Fjármál

-

18:30

Staða mála í einstökum málaflokkum

-

19:15

Umræður og fyrirspurnir. Veitingar

-

19:30

Staða mála í einstökum málaflokkum

-

20:10

Umræður og fyrirspurnir

-

20:30

Fundarlok.

Hljómsveitin

Dans á rósum
færir fjör í fæturna
Forsala aðgöngumiða verður í anddyri Versala í Ráðhúsinu, fimmtudaginn 26.
janúar og föstudaginn 27. janúar frá klukkan 18 – 20. Tekið er við greiðslukortum.
Miðaverð er 5500 krónur og verður sá gamli háttur hafður á að
eingöngu er hægt að kaupa sig inn á allt blótið.
Verði á guðaveigum verður stillt í hóf - ekki má hafa með sér drykki að heiman.
Aldurstakmark er 18 ára og miðast við afmælisdag.
Að þorrablótinu standa: Háfeti, Kiwanis, Kvenfélagið, Leikfélagið og Söngfélagið.

9-fréttir

Hér var mikið fjör 13. nóv er við héldum okkar landsþekkta jóla
basar og fullt var út úr dyrum. Vöfflur runnu ljúflega niður ótal
hálsaog súkkulaðið flæddi í lítratali úr pottunum hjá Önnu Jóhanns.
Kirkjukórinn sló í gegn með sínum englasöng og rokkuðu inn jólin
og nemendur úr Tónlistarskóla Árnessýslu spiluðu undurfallega og
færum við þeim okkar bestu þakkir fyrir.
Félagsstarfið er alltaf í fullu fjöri og dagarnir líta svona út
Mánud: Leikfimi, keramikmálun, karlaspjall, leshópur
Þriðjud: Boccia, prjónakaffi, línudans, spil
Miðvikud: Ringo, kortagerð,
Fimmtud: Leikfimi, gler, spil
Föstud: Sundleikfimi, Tónar og Trix, bíó
Alltaf eru allir velkomnir í kaffisopa og spjall og ég tala nú ekki um ef
ykkur langar að skapa einhverja fallega hluti nú eða þá til að vera með
í félagsstarfi með kátu fólki er um að gera að kíkja við á Níunni og láta
draumana rætast! Allt getur gerst á Níunni!
Unaðsdagar í Hólminum vorið 2012 verða 19.-23. mars, 26.-30. mars
og 16.-20. apríl. Það eru tilboðsdagar fyrir 60+. Nú er rétti tíminn til
að panta fyrir vorið. Upplýsingar gefur Ásberg í síma 483-3768 og
Anna Lú. í síma 483-3537.
Sigrún Theodórsdóttir forstöðumaður

Íbúar eru hvattir til
málefni sveitarfélagsins.

að

mæta

og

kynna

Ólafur Örn Ólafsson bæjarstjóri

www.olfus.is

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

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

Tónsmiðja Suðurlands
Nútíma tónlistarnám

Ný námskeið
að hefjast
Ennþá laust í eftirtalin námskeið:

Söngur - Gítar - Trommur
Skráning á:
www.tonsmidjan.net
Ingibjörg: 845-0015
Stefán: 615-2920

sér
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Skólalíf

Fyrir nokkrum árum færðust miðs
vetrarpróf, í Grunnskólanum í Þor
lákshöfn, frá desember til janúar.
Þessi breyting varð flestum til mikillar
gleði og mikils léttis. Aðventan er tími
undirbúnings, ekki eingöngu heilagra
jóla heldur og líka undirbúningur
jólakvöldvakanna í skólanum. Álagið
á nemendur og kennara var mikið
þegar leikrit og leikatriði, söngur og
hljóðfæraleikur var æfður á sama
tíma og kennarar sömdu próf og fóru
yfir próf og nemendur lásu undir próf.
Nú fer prófatími í hönd, fyrsta próf
ið verður miðvikudaginn 11. janúar.
Aðventan er jú liðin en það er um
vert að minnast hennar og þeirra ljúfu
stunda sem nemendur og starfsfólk
átti þá.
Rán, bókavörður, bauð öllum um
sjónarkennurum, 1.–7. bekkjar upp
á það að lesa jólasögu fyrir börnin á
aðventunni. Hún fékk einn og einn
bekk í einu á safnið „í rökkur og
rólegheit“ eins og hún kallaði það og
skapaði hlýtt og notalegt andrúms
loft með því að kveikja á kertum og
deyfa ljósin á meðan sagan var lesin.
Krakkarnir sátu saman í sófanum og
á gólfinu, hjúfruðu sig hvert að öðru,
hlustuðu og nutu sögunnar og nærver
unnar og áttu svo notalegt spjallá eftir
um efni sögunnar.
Anna Berglind, danskennari, fór með
7. bekk M ásamt nokkrum strákum
úr 7.bekk H, einn góðan veðurdag,
á aðventunni og hélt danstímann á
Níunni og bauð, eldri borgurum og
starfsfólki Níunnar, að fylgjast með.
Þar sýndu krakkarnir hvað í þeim
býr, dönsuðu vals og ræl, vínarkrus,
og skottís, cha-cha, jive, mambó og
svo var tjúttað. Krakkarnir kunna
orðið „langar rútínur“ eða mörg spor í
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hverjum dansi. Krökkunum var mjög
vel tekið og þeim þakkað með því að
bjóða upp á djús og sælgæti.

Við hér í leikskólanum óskum öllum
gleðilegs árs og þökkum samstarfið á
liðnu ári.

Anna Sólveig, umsjónarkennari í
5. bekk, hafði puttaprjón sem einn
möguleika í valtímum á haustdögum.
Sumir kunnu þessa handíð mjög vel
en hinir sem ekki kunnu lærðu það á
augabragði af bekkjarsystkinum sín
um. Börnin í bekknum komu svo með
þá hugmynd að puttaprjóna í kring
um skólann og mæla þar með um
mál hans. Þetta fannst þeim sniðugt
og mörg hver voru svo spennt að þau
prjónuðu heilmikið heima til þess að
flýta fyrir. Úr öllu þessu prjóni varð til
stór prjónakúla sem óx og óx og varð
á endanum risastór. Þrisvar sinnum
var farið út að máta og á endanum
fundu börnin út að ummál skólans
væri líklega í kringum 392 m.

Í desember áttum við rólegar og góðar
stundir við undirbúning jólanna. Það
var ýmislegt föndrað, jólagjafir út
búnar, bakaðar smákökur og málaðar
piparkökur svo eitthvað sé nefnt.
Jólaball var haldið 12. desember þar
spiluðu nokkrir nemendur tónlistar
skólans undir söng og dansi og einnig
voru 4 söngkonur sem leiddu sönginn,
þökkum við þeim kærlega fyrir. For
eldrafélagið bauð upp á leiksýninguna
Pönnukakan hennar Grýlu, sýningin
er brúðusýning og voru börnin al
veg heilluð af henni og sátu stillt og
prúð og horfðu á. Farið var í kirkj
una með Hulduheima, Tröllaheima
og eldri börnin af Dvergaheimum og
Álfaheimum. Vegna veðurs og slæmr
ar færðar var ekki farið með yngri
börnin en þau horfðu á myndband

Allir tóku þátt og allir fengu að mæla.
Börnin breyttu líka metrunum í cm og
mm.
Af þessu má sjá að lestur eykur
vináttu, dansmennt eykur sjálfstraust
og puttaprjón kennir nemendum á
metrakerfið.
Guðrún Sigríks Sigurðardóttir
Grunnskólakennari

og boðið var upp á poppkorn. Útivera
var í minna lagi vegna mikils kulda en
þegar viðrar vel er gaman að vera úti
í snjónum og ýmislegt hægt að gera.
Eins og sjá má á meðfylgjandi mynd
um voru börnin að mála snjóinn með
matarlitum og varð útkoman mjög
flott og skemmtu börnin sér vel.

24. janúar n.k. er foreldraviðtalsdagur
í leikskólanum og er leikskólinn þá
lokaður.
Kveðja,
Elsa aðstoðarleikskólastjóri

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

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

www.olfus.is

Sími 483 3807
Ragnar Sigurðsson íþrótta- og
æskulýðsfulltrúi,
ragnar@olfus.is
Sími 480 3601
Indriði Kristinsson hafnarstjóri,
hafnarvog@olfus.is
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Magnaðir nýárstónleikar
Lúðrasveit Þorlákshafnar boðaði til
nýárstónleika í Versölum í Þorlák
shöfn á laugardaginn var og var þetta
í fáum orðum sagt, fágað, hressilegt,
hátíðlegt og umfram allt skemmtilegt.
Róbert Darling hefur greinilega mjög
góð tök á sínu fólki og þó ég sé enginn
sérfræðingur um lúðrasveitir almennt
þá hefur slík tónlist alltaf heillað mig
allt frá því ég hóf að fara á þjóðar
leikvang Íslendinga þar sem ávallt var
boðið upp á hátíðlega lúðrasveitartón
list fyrir landsleiki og þannig gróf

áhugi fyrir slíkri tónlist um sig í mínu
hugskoti. Það er skemmtileg hefð víða
um heim að halda slíka vínartónleika
í upphafi árs og því ekki hér á suður
landi og í leiðinni að auðga sunn
lenska tónlistarmenningu. Hópurinn
hans Róberts í þessari vel samstilltu
lúðrasveit gerði gott þessa dagstund og
var þetta skemmtileg upplifun. Mar
grét Stefánsdóttir söngkona kryddaði
svo tónleikana með frábærum söng í
nokkrum góðum lögum og fannst mér
lagið Vín, Vín þú aðeins ein standa

upp úr. Einnig voru nokkur innskot
frá Leikfélagi Ölfuss sem krydduðu
dagskrána að ógleymdri skýrmælt
ri og skemmtilegri konu sem ann
aðist kynninguna sem var í höndum
Sigþrúðar Harðardóttur. Einnig var
óvænt leyniatriði Esterar Hjartardótt
ur mjög gott og þar er góður leikari á
ferð. Ég vil fyrir mína hönd þakka fyrir
skemmtilega tónleika og hvetja sveit
ina til frekari útrásar.

Tölvuviðgerðir
Sími 483

3993

Kjartan Björnsson

Raflagnateikningar og tölvuviðgerðir

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
Ljósmyndir: Davíð Þór Guðlaugsson
Menningar-,
viðburða- og
veitingahús á
besta stað í bænum
Heitur matur í hádeginu
á fimmtudögum og föstudögum
frá kl. 11:30 til 14:00

Alhliða veitingaþjónusta »« Sími 483 1700

www.radhuskaffi.is

