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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

Ljósmynd: Davíð Þór Guðlaugsson

Þórsarar unnu glæsilegan og nokkuð
óvæntan 98-91 sigur á Grindavík
í þriðja leik liðanna um Íslandsmeistaratitilinn í körfuknattleik í
Grindavík síðastliðið sunnudags
kvöld. Þórsarar minnkuðu muninn í
einvíginu í 1-2 og geta jafnað leikinn
þegar liðin mætast í Þorlákshöfn í
kvöld (2. maí).

Þórsarar höfðu greinilega fulla trú á
að þeir gætu lagt Grindavík að velli
en liðið var komið með bakið upp
að vegg eftir tap í fyrstu tveimur
leikjunum.
Nú er bara fyrir strákana
að halda áfram að skemmta
stuðningsmönnum sínum með
úrvalsdeildarmeistaratöktum.

Silfrið er tryggt - teygjum okkur í
gullið!

Áfram Þór!

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

Dýrin í Hálsaskógi
í flutningi
Kórs Grunnskóla Þorlákshafnar
Söngleikur eftir
Thorbjörn Egner
Versalir, Ráðhúsi Ölfuss
13. maí kl. 14:00
Aðgangur 500 krónur
Ókeypis fyrir eldri borgara og
börn 12 ára og yngri í fylgd
með fullorðnum
Bæjarbókasafn Ölfuss, Hafnarbergi 1
Sími 480 3830
Menningarráð

Suðurlands

SKÁLINN
Verið velkomin

Gleðilegt sumar
Ísvélin er komin í gang!
Sím
483 3 i
801
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Bjartur og vinalegur gististaður í
Þorlákshöfn
Menningarfulltrúi kíkti í kaffi til Jóns
Arasonar í síðustu viku, en þá var hann
nýbúinn að kveðja fyrsta greiðandi
gestinn sem nýtti sér gistiheimilið Hjá
Jonna, sem Jón er búinn að vera að
smíða og innrétta í vetur og náði að
opna nú á vordögum. Gistiheimilið
er í gamla hluta bæjarins, í Oddabrautinni og sá Jón það sem mikinn kost
að geta boðið gestum að vera í miðri
íbúabyggðinni eða eins og hann segir,
„maður þekkir það þegar maður er í
útlöndum að mann langar til að vera
þar sem íbúarnir eru, kynnast því
hvernig þeir lifa og vera í hverfinu þar
sem þeir búa“. Spurður að því hvernig
á því stóð að hann ákvað að fara út í
rekstur gistiheimilis, eru svörin óljós,
þetta hafi blundað með honum lengi
og þegar hann keypti þetta hús og
fór að vinna í því, hafi þetta í raun
bara þróast í þessa átt. Þegar áfram
er spjallað er þó alveg ljóst að áhugi
á ferðaþjónustu hefur blundað lengi
með Jóni og hann hefur eldmóðinn
og áhugann sem þarf til að fara út í
þessa erfiðu atvinnugrein. Jón sér
möguleika allsstaðar. Hann ætlar ekki
einungis að bjóða upp á gistingu, heldur hefur hann ásamt sonum sínum
þeim Helga og Sigurði fjárfest í hjólum
sem hægt verður að leigja til að fara í
hjólreiðatúra. Ennfremur er hann að
skoða að nýta bílinn sinn til að koma
gestum sínum á milli staða og jafnvel

að fara með þá á áhugaverða útsýnisstaði.
Jón smitar aðra af áhuga sínum og
hefur leitað eftir samstarfi við ýmsa
aðila. Þannig prýða glermunir Dagnýjar Magnúsdóttur, glerlistakonu veggi
na, matseðill frá Víking Pizzu liggur
frammi og Erna Marlin hefur saumað nafn gistiheimilisins í handklæði
gesta. Upplýsingar um hella og ýmsa
áhugaverða staði liggja frammi og það
er ljóst að stjanað verður við gestina
sem koma að gista hjá Jonna.
Menningarfulltrúi hældi kaffinu
sérstaklega og nefndi Jón þá að hann
ætlaði ekki að spara á þeim atriðum
sem hann vissi að skiptu máli. Þjónustan yrði að vera fyrsta flokks, rúmin góð og sængurverin úr sérlega
góðu efni. Þegar litið er inn í herbergin dettur manni ekki annað í hug en
að þessar áherslur skili sér. Herbergin
eru björt og snyrtileg, bjóða gesti velkomna og maður veit að þarna verður
gott að sofa.
Það er sérlega ánægjulegt að enn á ný
sé komið gistiheimili í Þorlákshöfn
sem vonandi á eftir að fyllast af gestum og vera styrk stoð í þeirri vinnu
að byggja upp ferðaþjónustu í bænum
okkar.
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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: Rán Gísladóttir,
sími: 483 3829
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

Fermingardagar 2012
Hvítasunnudagur kl. 11:00
Sara Lind Traustadóttir Heinabergi 7
Írena Björk Gestsdóttir Básahrauni 45
Sesselía Dan Róbertsdóttir Reykjabraut 16
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Barbara Guðnadóttir,
menningarfulltrúi Ölfuss
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ÞÚ FÆRÐ MEIRA Í STOFNI
·
·
·
·

Helgi og Sigurður Jónssynir veita viðtöku reiðhjólum frá versluninni Allt og
ekkert. Gilbert Árni Hólmarsson verslunarstjóri afhendir reiðhjólin.

Afsláttur af tryggingum
Stofn endurgreiðsla
Vegaaðstoð án endurgjalds
Ókeypis bílaleigubíll í 7 daga
vegna kaskótjóns

·
·
·
·

Afsláttur af barnabílstólum
Frí flutningstrygging innanlands
Enginn iðgjaldsauki ef þú lendir í tjóni
Nágrannavarsla
... og margt fleira

Umboðsmaður í Þorlákshöfn og Ölfusi
Vignir Arnarson, Unubakka 10-12,
815 Þorlákshöfn, sími 483 3440.
Umboðið er opið alla virka daga kl. 9–13.

GLEÐILEGT SUMAR!
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Heima er best
20

%

afsláttur

SS svínahryggvöðvi,
norrænn

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl. Gildir fimmtudaginn 3.maí - sunnudagsins 6.maí 2012

2318

kr.
kg

30

verð áður 2898

20

%

afsláttur

%

Allra pipar-og
hvítlaukssósa

afsláttur

209

SS Lambalærissneiðar,
kryddlegnar

2638

verð áður 299

kr.
kg

kr.
stk.

verð áður 3298

30

20

%

afsláttur

%

afsláttur

Heimilis jógúrt,
3 tegundir,
1l

199
verð áður 249

Quaker Havre Fras,
375 g

Maísstönglar,
forsoðnir

307
verð áður 439

kr.
stk.

529

kr.
pk.

kr.
pk.

DB uppþv.lögur,
sítrónu, 592 ml

Göteborgs Remi
kex, 2 teg.

229

kr.
pk.

Egils Orka,
0,5 l

129

Haribo nammi
kr.
stk.

349

kr.
pk.

Sjá opnunartíma á www.kjarval.is
Klaustur // Vík // Hvolsvöllur // Hella // Þorlákshöfn // Vestmannaeyjar

259

kr.
stk.
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Skólalíf

Við, starfsfólkið, í Grunnskólanum í
Þorlákshöfn, höfum nokkrum sinn
um heimsótt skóla erlendis til þess að
fræðast um skólahald annars staðar
og bera saman við okkar og umfram
allt læra eitthvað nýtt af öðrum. Allt
af höfum við komið heim víðsýnni og
getað nýtt okkur að einhverju leyti það
sem við lærðum.
Ég hef átt þess kost að fara nokkrum
sinnum í einkaerindum inn í skóla
erlendis þar sem ég hef átt barnabörn
búandi á erlendri grundu. Ég nota
hvert tækifæri sem gefst og heimsæki
skóla sem amma og forvitnast um leið
um skólahaldið.

Einn afkomandi Þorlákshafnar og
nafni bæjarins, Lúkas Þorlákur, er
nemandi við barnaskóla í Wales sem
heitir Ysgol Maes y Mynnydd. Skólinn
er tiltölulega nýr. Hann var vígður
fyrir þremur árum. Húsið er á einni
hæð, ákaflega látlaust og algerlega
laus við allan íburð, einhvern veginn
allt öðruvísi en íslenskur, nýbyggður
skóli. Í þessum skóla eru börn frá
fjögurra ára aldri til tólf ára. Skóla
skylda er til 16 ára aldurs en börnin
fara í unglingaskóla 13 ára. Auðvitað
er margt líkt með skólahaldi á Íslandi
og Bretlandi en einnig er líka margt
ólíkt þegar að er gáð. Skólinn hefst í
byrjun september og lýkur 20. júlí en
fríum er öðruvísi háttað en á Íslandi.
Þrisvar sinnum er miðsvetrarfrí, vika
í senn og páskafrí er í tvær vikur.
Börnin eru í skólabúningum sem
foreldrum finnst mjög þægilegt.
Lúkas Þorlákur er í svörtum buxum,
svörtum skóm, rauðum pólbol og
svartri peysu yfir með merki skólans
á. Yfirhöfn er frjálst val. Börnin eiga
að vera í skónum inni.
Skólinn byrjar kl. 8:55 á morgnana
og lýkur kl. 15:15. Lúkas er í morgun
verðarklúbb og mætir því fyrr á
morgnana en það er borgað aukalega
fyrir það. Þó að Lúkas sé kominn í
þriðja bekk fær hann ekki að ganga
einn heim. Ef enginn kemur að sækja
barn fer kennarinn með barnið á skrif
stofu skólans og hringir í foreldrana.
Það er líf á skólavellinum þegar hann

fyllist af foreldrum að sækja börnin
sín. Foreldrarnir mega ekki fara inn í
skólann heldur bíða fyrir utan dyrn
ar sem eru læstar. Ef barn kemur of
seint að morgni þarf foreldri að gefa
skýringu á skrifstofunni og ef það
gerist ítrekað eru foreldrar í vondum
málum.
Lúkas er nýbyrjaður í skólasundi. Þar
sem sundlaugin er á öðrum stað er
farið með börnin í skólabíl og þurfa
börnin að vera með eitt og hálft
pund í vasanum handa bílstjóranum.
Lúkas fær heimavinnu á föstudögum
og skilar henni á mánudögum. Helg
in er notuð í heimavinnu. Hann les
heila bók og reiknar eitt blað. Nokkru
sinnum á vetri eru haldnar fjölskyldu
skemmtanir, kökubasarar og fleira
í fjáröflunarskyni fyrir skólann en
ágóðinn rennur til bókakaupa og
búnaðar fyrir skólann.
Mér fannst gaman að vera viðstödd
þegar kennarar skólans voru að skipu
leggja foreldraviðtöl sem fara fram í
næstu viku. Þeir komu út á skólalóð
ina þar sem foreldrar biðu barna
sinna, gengu á milli þeirra og gáfu
þeim kost á að velja sér tíma og dag,
allt í rólegheitum þrátt fyrir rigning
arúða. Skólalóðin er malbikuð en það
er líka stórt tún þar sem börnin gera
alls konar tilraunir með ræktun. Blóm
og runnar vaxa þar upp úr pottum og
kössum og jafnvel bíldekkjum.
Þetta er ekki allsherjar úttekt á skólanum hans Lúkasar Þorláks heldur það
sem ég gat forvitnast um hann með
því að fylgja honum í skólann og sækja
hann síðdegis.
Ritað í Rhosllanerchrugog í Wales
26. apríl 2012
Guðrún Sigríks Sigurðardóttir,
grunnskólakennari

TOMBÓLA

Bergheimafréttir

foreldrafélagsins. Leikskólinn gefur
hverju barni penna með merki leikskólans og þau fá hatt og kveðjublað
frá kennurum deildarinnar.

Fimmtudaginn 19. apríl fór starfsmannahópur Bergheima til Stokk
hólms í námsferð, seinna sama dag
var farið á Junibacken sem er safn
tileinkað Astrid Lindgren en fjallað
er um fleiri norræna barnabókahöf
unda. Safnið er stórmerkilegt að okkar
mati og mikil upplifun að skoða það
og taka sér far með sögulestinni sem
þar er. Á föstudeginum var starfsdag
ur og heimsóttum við tvo leikskóla.
Fyrripart dags vorum við á leikskólan
um Katarina sem starfar í anda Regg
io Emilia og leggur megin áherslu á
tónlist. Við fórum um leikskólann og
sáum börnin í leik og starfi og feng
um síðan fyrirlestur um hvernig þau
nálgast tónlistarnám með börnum
eftir aldri þeirra og þroska. Við sáum
margt skemmtilegt í starfinu þar en
þau unnu einnig mikið með tölvur og
var það ekki síður skemmtilegt að sjá.
Eftir hádegi fórum við í leikskólann
Gläntan sem skartar Grænfánanum og
kynntum okkur hvernig sú þróun var
hjá þeim. Það sem var einna skemmtilegast að sjá var að þau héldu hænur
og einn hana sem börnin sinntu í sínu
starfi og var það hluti af námi þeirra.
Þau fóðra hænurnar en fá jafnframt
að elda úr eggjum sem þau taka frá
þeim. Þegar þau hreinsa frá dýrunum
er útgangurinn notaður sem áburður í
matjurtagarðana og á blómin sem þau
rækta.

Þegar sauðburður er hafinn ætlum við
að fara í hesthúsin og fá að sjá ný fædd
lömb, skoða hesta og hænur.
Vorskólinn verður 15. og 16. maí,
fara tilvonandi fyrstu bekkingar þá í
grunnskólann í tvo tíma í senn og fá
innsýn í það hvernig það er að fara í
grunnskólann. Þau hitta eitthvað af
kennurum sem koma til með að kenna
þeim næsta vetur.
Vorhátíð leikskólans verður haldin
laugardaginn 12. maí, verður hún með
svipuðu sniði og undanfarin ár.
Kveðja,
Elsa aðstoðarleikskólastjóri

Afhending styrkjar
frá Blómastúdíói
Sillu til Björgunar
sveitarinnar Mann
bjargar

Þann 3. apríl sl. héldu þær Lóa,
Inga og Embla tombólu til styrktar
Björgunarsveitinni Mannbjörg. Þær
söfnuðu 8.179 kr. sem þær lögðu inn
á reikning Mannbjargar í Landsbankanum.

Útskrift elstu barnanna í leikskólanum
fór fram 26. apríl, börnin fóru á Víkingpizzu og fengu að borða þar í boði

Blómastúdíó Sillu sendi út dreifibréf
fyrir konudaginn þar sem tilkynnt var
að hluti af blómasölu dagsins rynni til
Björgunarsveitarinnar Mannbjargar.
Silla kíkti við á aðalfunda sveitar
innar sem haldinn var í byrjun apríl
og færði þeim styrkinn.

Bæjarlíf, brosandi blað – 5. tölublað 2012
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Bítlatónleikar Kórs FSu
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Hluti kórfélaga í góðri bítlasveiflu, Gunni Óla stakk sér inn í hópinn og söng með.

Nú eru einungis tvær vikur í Bítlatónleika Kórs Fjölbrautaskóla Suðurlands
sem verða haldnir sunnudaginn 13.
maí klukkan 20:00 í íþróttahúsinu Iðu.
Kórinn, undir styrkri handleiðslu Stefáns Þorleifssonar, hefur nýtt síðustu
tvo laugardaga í æfingar með Gunna
Óla, Labba og hreint út sagt frábærri
hljómsveit skipaða þeim Árna Þór
Guðjónssyni, Trausta Erni Einarssyni,
Róberti Dan Bergmundssyni og Stef
áni Ingimari Þórhallssyni.

Hljóð og ljósakerfi á tónleikunum
verður frá EB-kerfi og ekkert til sparað
að gera þessa tónleika sem glæsi
legasta. Miðasalan er byrjuð í TRS og
á trs.is. Einnig er hægt að kaupa miða
af kórfélögum. Þessir tónleikar eru
fyrir fólk á öllum aldri og ætti enginn
að missa af þeim.

DEFEGG(;8F

Þetta er í annað sinn sem Kór FSu
ræðst í svo stóra tónleika. Árið 2008
tókust kórfélagar á við tónlist hljómsveitarinnar Queen með Magna Ásgeirsson, Heru Björk Þórhallsdóttur
og Eirík Hauksson sem sólista.

%$-,(.*/+0/+'($*1(201'(3(4%3
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Þær æfingar hafa gengið eins og í sögu
og má segja að hálfgert bítlaæði hafi
gripið um sig í hópnum. Kórinn er nú
þegar orðinn ástfanginn að “Drive my
car” og ljóst að þessir tónleikar munu

ósa af gleði og bítlafíling! Domino's
hefur séð kórnum fyrir pizzum á æfingum.

!"#$%&'()*+,
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Lóðrétt

Hljóðfæraleikarar ásamt Labba. Frá vinstri: Labbi, Róbert Dan Bergmundsson,
Stefán Þorleifsson, Stefán Ingimar Þórhallsson og Trausti Örn Einarsson.
Á sitjandanum hvílir svo Árni Þór Guðjónsson.

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

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

!"#$%&
Lárétt

1. Lítill fugl af orraætt
8. Matvara unnin úr kakó
2. Yfirmaður
9. Fimm vindstig
3. Ávöxtur
13. Hornmyndun á húð sem
minnir á risavaxna bólu
4. Á hesti
14. Skel
5. Rakki
15. Nagdýr
6. Kaup
18. Saltur og þurr ostur sem er
7. Ellefu vindstig
upprunninn í Grikklandi
9. Tvö vindstig
20. Fljóð
10. Úr júgri hryssna
22. Níu vindstig
11. Átta vindstig
23. Bíll
12. Mar
24. Hluti meltingarfæranna
16. Drengur
17. Lítið hafsvæði við strönd meginlands þar sem
ströndin er á þrjár hliðar.
19. Eitt vindstig
20. Hvítur næringarríkur vökvi sem kvenkyns
spendýr framleiða
21. Þar sem aflíðandi láglendi er inni á milli fjalla
eða hæðarbakka
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Gallerí undir stiganum

Næsta sýning í Gallerí undir stiganum opnar fimmtudaginn 3. maí.
Þá sýnir Róbert Karl Ingimundarson
valdar ljósmyndir úr miklu safni ljósmynda sem hann hefur tekið á síðustu
tveimur árum. Róbert er fæddur og
uppalinn í Þorlákshöfn og hefur tekið
virkan þátt í félagslífinu í bænum

og skipulagt langflestar bæjarhátíðir
sem haldnar hafa verið. Þá hefur
hann iðulega verið með myndavél við
hendina og fest skemmtilegar myndir
mannlífs á filmu, sérstaklega eftir að
hann ásamt Stefáni Þorleifssyni hóf útgáfu bæjarblaðsins brosandi, Bæjarlífs.
Róbert hefur einstakt lag á að velja gott

sjónarhorn og rétta augnablikið til að
taka góðar myndir.

striga sem gerir þær enn meira spenn
andi.

Róbert heldur Undir stiganum en nú
sýnir hann mest náttúrumyndir þar
sem sólin og brimið gegna veigamiklu
hlutverki. Myndirnar eru prentaðar á
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Fótboltafréttir
Vel heppnað Sumarkaffi
Hið árlega Sumarkaffi Ægis var hald
ið 19. apríl síðastliðinn. Auk hefð
bundins kaffihlaðborðs var boðið upp
á tónlistaratriði frá Grunnskólanum
og tískusýningu. Að venju var atburðurinn vel heppnaður og orðinn
ómissandi í byrjun sumars.

Að venju voru það foreldrar iðkenda
í yngri flokkum Ægis sem sáu um
kaffiveitingar og eiga þeir hrós og
miklar þakkir skilið auk allra þeirra
er komu að skemmtiatriðum.

Utanyfirgallar

Saga bankastarfsemi í Þorlákshöfn
Í upphafi þessa árs eru liðin 25 ár frá
því að opnað var sjálfstætt starfandi
útibú Landsbankans hér í Þorlákshöfn,
þar áður var hér starfandi afgreiðsla
frá útibúi bankans á Selfossi.

Af þessu tilefni hafði Landsbankinn
opið hús föstudaginn 16. mars s.l. í
útibúinu og heimsóttu okkur margir
góðir gestir bæði fyrrum starfsmenn
útibúsins, viðskiptavinir og fleiri.
Þessidagur var mjög ánægjulegur fyrir
okkur núverandi starfsmenn og þökk
um við gestum okkar góðar kveðjur.
Landsbanki Íslands h.f. á Selfossi
stofnaði fyrstu bankaafgreiðsluna hér
í Þorlákshöfn þann 20. febrúar 1965.
Afgreiðslan var til húsa að A-götu 8,
nú Egilsbraut 8 Þorlákshöfn. Fyrsti
starfsmaðurinn og jafnframt forstöðumaður afgreiðslunnar var Sigfús
Þórðarson frá Selfossi og samkvæmt
upplýsingum hans voru 13 afgreiðslur
þennan fyrsta opnunardag.

Þeir sem hafa hug á að panta utanyfirgalla fyrir sumarið geta haft samband
við Guðbjörgu Heimisdóttur en hún
hefur tekið við umsjón þeirra. Best
er að hafa samband við hana í síma
848 5041 eða á netfangið gesturtor@
simnet.is.

Nýir keppnisbúningar
Nú eru nýir keppnisbúningar fyrir
alla flokka Ægis á lokastigi hönnunar. Búningurinn hefur fengið mikla
andlitslyftingu en sérstök nefnd tók
að sér vinnu við hönnun og ann
að er snýr að þessu þarfa verki. Að
þessu sinni gefst iðkendum kostur á
að kaupa sér sinn búning en mátun
og kynning á búningnum fer fram
fljótlega og verður vel auglýst.

Lýsismótið
Lýsismótið verður haldið í Þorláks
höfn fimmtudaginn 17. maí sem
er Uppstigningardagur. Um er að
ræða mót fyrir 6. og 7. flokk karla og
kvenna sem Ægir stendur fyrir. Nú
þegar hefur nokkur fjöldi liða skráð
sig til leiks og því von á góðu móti.

Monroe
 manna hljómsveit
7
Veislustjórn
Dinner
Skemmtiatriði
Hljóð- & ljósakerfi

Í tilefni afmælisins gaf Landsbankinn til söfn
unarátaksins "Skólahreystitæki til Þorláks
hafnar" kr. 50.000.
Hér afhendir Ægir útibússtjóri þeim
Sigurbjörgu og Rögnvaldi gjafabréfið.

Í fyrstu var opnunartími afgreiðslunn
ar aðeins á laugardögum frá kl. 10.30
til 13.00 . Afgreiðslan var til húsa að
Egilsbraut 8 til ársins 1974 er flutt var
að Selvogsbraut 4 og þar var hún til
ársins 2000 að flutt var í Ráðhúss Ölf

Ægir útibússtjóri með blómakörfu og tvær blómarósir sér við hlið ,þær Jóhönnu og Valgerði.
Á myndina vantar aðrar blómarósir þær Sigrúnu, Guðmundu og Gunnu Möggu

us að Hafnarbergi 1 þar sem afgreiðsl
an er enn í dag.
Þróun bankastarfsemi í Þorlákshöfn
var hæg og eftir 10 ára starfsemi var
opnunartíminn þrjá daga í viku og
starfsmenn voru þrír og komu þeir
allir frá Selfossi en á árinu 1975 hóf
fyrsti Þorlákshafnarbúinn störf við
afgreiðsluna og var það Ásta Júlía
Jónsdóttir.
Í ársbyrjun 1987 var afgreiðslan frá
Selfossi lög niður og við tók sjálfstætt
starfandi útibú Landsbankans í Þorlákshöfn. Fyrsti útibússtjórinn hér í
Þorlákshöfn var Júlíus Ingvarsson og
veitti hann útibúinu forstöðu í tæp 10
ár. Núverandi útibússtjóri er Ægir E.
Hafberg og hóf hann störf síðla árs á
árinu 1996.
Starfsmönnum afgreiðslunnar og
síðar útibúsins fjölgaði jafnt og þétt
með auknum umsvifum, þegar mest
var störfuðu 12 starfsmenn við útibúið
í 9,5 stöðugildum en nú starfa við
útibúið 6 starfsmenn í 6 stöðugildum
og hefur svo verið í allmörg ár.
Landsbankinn h.f. sem er nafn bank-

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

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.tonlist.net/monroe

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

www.olfus.is

Sími 480 3890
Ragnar Sigurðsson íþrótta- og
æskulýðsfulltrúi,
ragnar@olfus.is
Sími 480 3601
Indriði Kristinsson hafnarstjóri,
hafnarvog@olfus.is

ans í dag tók við starfsemi Landsbanka Íslands h.f. sem , eins og kunn
ugt er , féll í bankahruninu í október
2008. Siðan þá hefur það verið eitt af
mikilvægustu verkefnum Landsbankans h.f. að vinna á ný það traust sem
tapaðist við bankahrunið og jafnframt að leggja sitt af mörkum við að
endurreisa fjárhag bæði heimilanna og
fyrirtækja í landinu. Ennfremur lítum
við svo á að það sé okkar hlutverk að
hlúa að og efla alla nýsköpun og bera
okkar samfélagslegu ábyrgð til þess
umhverfis sem við störfum í. Mikil
vinna hefur verið lögð í þessi mál en
vissulega eru enn mörg erfið óleyst
vandamál og heldur því þessi vinna
áfram enn um sinn.
Starfsmenn Landsbankans hafa sett
sér einkunnarorð sem þeir vilja hafa
til grundvallar í starfi sínu. Þessi
einkunnarorð eru: HLUSTA-LÆRA
-ÞJÓNA og er það von okkar með
þessi einkunnarorð að leiðarljósi að
við getum veitt viðskiptavinum okkar
frábæra þjónustu.
Starfsemi útibúsins hér í Þorlákshöfn
hefur alla tíð gengið vel og hefur
útibúið af þeim sökum getað tekið
virkan þátt í uppbyggingu samfélags
ins með almennri bankaþjónustu og
eins lagt mörgum samfélagsverkefn
um lið og má þar nefna árlega styrki
til íþróttamála, menningarmála og
almennrar félagsstarfsemi í Sveitar
félaginu. Bankinn lítur á það sem
samfélagslega skyldu sína að styrkja
þessi verkefni enda er það einn af
hornsteinum í framtíðarstefnu Landsbankans að sýna samfélagslega ábyrgð.
Starfsmenn Landsbankans í Þorláks
höfn vilja senda öllum sínum góðu
viðskiptavinum kveðju og þökk fyrir
ánægjuleg viðskipti í gegnum árin
og vænta þess að geta hér eftir sem
hingað til veitt viðskiptavinum sínum
góða og persónulega þjónustu.
Þorlákshöfn í apríl 2012
Ægir E. Hafberg útibússtjóri
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Græni drekinn er búinn
að vera magnaður í vetur

Darrin lék frábærlega skoraði
30 stig og gaf 11 stoðsendingar

Baldur kemur
alltaf inn á
með baráttu
af bekknum

Benedikt er frábær
þjálfari og stýrir liðinu
eins og herforingi

Gummi setur risa
þrista á ögurstundu

Darri er einn besti varnarmaður deildarinnar

Henley átti glæsilegan
leik í Grindavík

Grétar hefur verið sterkur
í úrslitakeppninni

Blagoj er frábær leikmaður
sem stígur varla feilspor

Bekkjarbræðurnir verða reynslunni ríkari eftir veturinn

Þórsarar lögðu Grindvíkinga í þriðja leik liðanna 91-98
í Grindavík. Þórsarar komu til leiks af miklum krafti og héldu
einbeitingunni allt til enda með frábærum leik í vörn og sókn.
Fjórði leikur liðanna verður í Þorlákshöfn á miðvikudag
2. maí kl. 19:15. Nú þurfa allir að koma og styðja strákana í
titilbaráttunni en sigur í þeim leik kemur Þórsurum í oddaleik.
Litum stúkuna græna og látum í okkur heyra. Áfram Þór!

D AV I D T H O R .O R G / L J Ó S M Y N D I R : H JA LT I V I G N I S

Frábær leikur Þórsara
og rimman heldur áfram
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Framtíðin mín
Það vex vel sem við hlúum að í okkar garði,
nágranninn vinnur ekki það verk

Almanakið segir að ég sé 45 ára en ég
held að ég sé bara 37. Mér finnst ekki
eðlilegt hvað tíminn líður hratt eftir
tvítugt og ég held að það sé eitthvað
verið að svindla á mér.
Ég ætla alltaf að vera hraust, ég fæ ekki
heilablæðingu, sykursýki eða minnis
sjúkdóm það kemur bara fyrir fólkið í
þar næstu götu eða næsta þorpi!

Ég á fjögur yndisleg börn og ef ég þarf
einhvern tíma á aðstoð að halda þá veit
ég að þau munu hugsa um mömmu
sína sem alla tíð hefur hugsað um hag
þeirra bestan. Eða hvað ?
Svo þarf ég nú ekkert að vera að velta
þessu fyrir mér því ég verð aldrei, sjúk
ósjálfbjarga kerling. Og hugsa í mesta
lagi “Guð! Hvað hún á bágt konan í
næstu blokk, hún bara getur ekki leng
ur gengið upp stigann heima hjá sér
og situr í stigaganginum og bíður þar
til einhver á leið um og hjálpar henni
upp” en ég þarf nú ekki að hugsa um
það. Ég hef mína heilsu og mun alltaf
hafa.

Við óskum þess flest að fá að eldast
með reisn og geta notið lífeyrissjóðs
ins sem við höfum verið neydd til
að safna árum saman, fara til Afríku
og skoða fílana eða fara til Indlands
skoða hof eða jafnvel fara til Færeyja
og borða skerpukjöt, það eru mínir
draumar.

•

Allir ættu að huga að efri árunum og
skipuleggja framtíðina, hvers óskum
við okkur? Ef svo leiðinlega vildi til að
við getum ekki hugsað um okkur sjálf
þá gæti það verið of seint að grípa til
úrlausna. Það er ekki víst að börnin
okkar séu í stakk búin að annast okk
ur þrátt fyrir góðan vilja enda eru þau
bundin við sínar skyldur. Við sjálf
þurfum að vinna að því að efla þjón
ustu við aldraða í okkar heimabyggð.
Sigrún Theodórsdóttir
45 ára íbúi í Ölfusi.

G R I L L

•

B A R

Mamma Mía býður fjöldann allan af ferskum pizzum,
hamborgurum, samlokum, fiski og steikum.
Klipptu út þessa auglýsingu og fáðu 20 % afslátt

20 %

Í lok marsmánaðar heimsóttu fulltrúar Vélhjóladeildar Umf. Þórs
Grunnskólann í Þorlákshöfn og færðu
börnum á aldrinum 5–13 ára gjöf, fána
merktan UMF Þór Þorlákshöfn, ásamt
fróðleiksmolum um vélhjólasportið.
Fánarnir hafa m.a. nýst ungum
stuðningsmönnum körfuknattleiks
deildarinnar undanfarið.

ins og einnig hýsir landsvæðið okk
ar brautir Bolaöldusvæðis við Litlu
Kaffistofu. Þorsteinn Helgi Sigurðarson hefur síðustu þrjú árin keppt fyrir
hönd Vélhjóladeildarinnar. Hann hef
ur sýnt góða takta í sportinu og verið
deildinni til sóma á MX-Íslandsmót
um MSÍ. Sportið er fjölskylduvænt og
hefur sterkt forvarnargildi.

Við hér í Þorlákshöfn búum svo vel að
eiga eina vinsælustu sandbraut lands

Stjórn Vélhjóladeildar Umf. Þórs

En hvað ef, því raunin er ekki alltaf sú
að fólk njóti góðrar heilsu. Hugsar þú
einhvern tíma um það hvað þú vilt ef
þú veikist. Hvers óskar þú þér, fyrir
þína velferð?

Til Hamingju
P I Z Z E R I A

Frá Vélhjóladeild Umf. Þórs

20 %

Ringó er nýjasta íþróttin sem eldri borg
arar í Þorlákshöfn iðka
Hvað er Ringó? Það er sjálfsagt að
reyna að skýra það nokkuð og sjón er
sögu ríkari. Þess vegna fór ég í íþrótta
salinn þegar mér var sagt að þar ætti
að fara fram bæjarkeppni í ringó milli
Þorlákshafnar og Kópavogs.
Reyndar voru það eldri borgarar í
Kópavogi sem kenndu eldri borgurum
hér þessa íþrótt.
Ringó minnir helst á blak. Sett er upp
net sem skilur tvö lið að. Síðan er
kúnstin að kasta hring yfir netið og
andstæðingarnir reyna að grípa, ef það
tekst skal viðkomandi kasta hringnum
yfir til baka innan 3ja sekúndna. Í
keppni skal dómari vera á staðnum og
telja hve oft hvoru liði tekst að grípa.

Keppnin við Kópavog var æði ójöfn,
greinilegt að Kópavogsbúar voru í
mun betri þjálfun án þess þó að ég
kunni að segja frá úrslitum.
Eftir keppni var gestunum boðið í kaffi
og með því á 9unni þar sem Sigrún
forstöðukona sagði frá því fjölbreytta
starfi sem þar fer fram fyrir aldraða.
Ég sel það ekki dýrara en ég keypti. Sú
fregn flýgur um Þorlákshöfn að þessi
öflugi hópur, sem hefur tekið ringó
upp á sína arma, sé búinn að tilkynna
þátttöku sína á landsmót UMFÍ sem
haldið verður í Mosfellsbæ í sumar.
Sigurður Grétar Guðmundsson

20 %

20 %
Til hamingju með Suðurstrandaveginn

Mamma Mía | Hafnargötu 7a | 240 Grindavík | Sími 426 9966 | www.mammamia.is

Keppnin við Kópavogsbúa í fullum gangi. Það eru þeir sem snúa bökum fram en Þorlákshafnarliðið
er um það bil að grípa hringinn. Gráhærði maðurinn t. v. er dómarinn
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Kvótafrumvörpin

Gulltoppur 2004, Humarvinnslan
2007. Stærsti hluti skulda Auðbjargar
er vegna kaupa á þessum fyrirtækjum.
Nú á að refsa okkur grimmilega fyrir
þessi kaup. Var þetta þá allt til einskis?

„Bara skussar sem skulda“

Forsætisráðherra sækir í ófrið þar sem
ófrið er að finna. Ríkið er óseðjandi.
Fyrra kvótafrumvarpið var bílslys eins
og Össur Skarphéðinsson orðaði það.
En ef fyrra kvótafrumvarpið var bílslys
þá er það síðara kjarnorkuslys. Skuldir
sjávarútvegsins eru ca. 500 milljarðar,
það þarf ca. 50 milljarða til að borga
afborganir og vexti. Ebitan er ca. 60.
milljarðar og þá eru 10 milljarðar eftir
í fjárfestingar og annað viðhald. Ríkisstjórnin ætlar að setja á sjávarútveginn
auðlindaskatt upp á 20-30 milljarða.
Það þarf engan snilling til að sjá að
þetta gengur ekki upp, nema að það
sé ætlunin að setja sjávarútveginn á
hausinn.

Höfum reynt að halda kvótanum í
byggð
Það var mikið áfall fyrir Þorláks
höfn þegar Meitillinn var færður
til Vestmannaeyja með öllum kvót
anum. Í því tilfelli var ekki verið að
selja kvóta, heldur lentu menn með
félagið í rekstrarerfiðleikum sem
leiddi til þessa. Í þessu sambandi
verða menn að hafa í huga að það er
mjög mikilvægt að rekstrarumhverfi
fyrirtækjanna sé sem best, annars tapa
allir. En þetta áfall með Meitilinn er
hreinn barnaleikur miðað við að þetta
kvótafrumvarp verði samþykkt. Okkar
fyrirtæki Auðbjörg þyrfti eitt og sér að
borga ca. 80 milljónir í veiðigjald og
þá á samt eftir að taka tillit til þess sem
er tekið af aflaheimildum í pottana.
Það er ekki fræðilegur möguleiki að
við getum rekið fyrirtækið miðað við
þessar forsendur, jafnvel þótt við vild
um. Vilja menn sjá þessi gömlu rótgrónu fyrirtæki fara á hliðina, er það
meiningin með þessu öllu?
Það hefur verið óformlegt samkomu
lag útgerðarmanna hérna í Þorlákshöfn að halda kvótanum í heima
byggð. Ef einn hættir, þá sé annar á
staðnum sem kaupir. Auðbjörg hef
ur verið í hópnum sem hefur verið
að kaupa kvóta, meðal annarra, til
að halda honum í heimabyggð. Þau
fyrirtæki sem Auðbjörg hefur keypt
á síðustu árum eru Snætindur 2001,

„Það eru bara skussar sem skulda,“
sagði Steingrímur J. Sigfússon á blaðamannafundi þegar kvótafrumvarpið
var kynnt, aðspurður út í skuldir
sjávarútvegsins.
Spunameistarar ríkisstjórnarinar hafa
verið að hamra á því að sjávarútvegsfyrirtækin borgi ekkert til samfélags
ins. Okkar fyrirtæki, Auðbjörg, er í
dag að borga 15 milljónir auðlinda
skatt, 400 milljónir í laun, 35 milljónir
tryggingargjald, síðan eru aðrir skatt
ar eins og t.d. fasteignaskattar osfrv.
Er ekki komið nóg af árásun á sjávarútvegsfyrirtækin og á landsbyggðina?
Ármann Einarsson
Auðbjörg ehf.

Þar sem himinn
ber við haf
Samstarfsverkefni Lúðrasveitar Þorlákshafnar og tónlistarmannsins Jón
asar Sigurðssonar, Þar sem himinn
ber við haf, gengur vel. Sú breyting
varð þó á að verkið verður ekki flutt á
Hafnardögum eins og til stóð heldur
í október nk. Tónsmíðarnar eru allar
tilbúnar og útsettar og upptökur fyrir
geisladiskinn verða í maí en þá verður
sett upp stúdíó í Þorlákskirkju. Meirihluti sumarsins fer í að mixa og græja
geisladiskinn og mun hann koma út í
haust. Stefnt er að því að koma 2-3
lögum í spilun á útvarpsstöðvum
seinnipart sumars. Um miðjan ágúst
fara svo samæfingar af stað af fullum
krafti enda heilmikið mál að fínpússa
verk af þessari stærðargráðu þar sem
söng, 40 manna lúðrasveit, gítar,
bassa, raftónlist, heljarinnar slagverki
og hreyfimyndverkum er púslað
saman í eina alls herjar upplifun.

Bæjarlíf
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Mikið sungið í Þorlákshöfn

Síðan dansaði hópurinn nokkra kántrý dansa og var stemningin eins og
gerist á góðu sveitaballi. Hjördís hvatti gesti til að koma út á dansgólfið og
eldri borgarar láta ekki segja sér það
tvisvar. Þarna var allt í einu byrjað
þetta fína ball sem entist til klukkan
fimm þegar gestir kvöddu og héldu
heimleiðis.

Föstudaginn 16. mars bauð sönghópurinn Tónar og Trix til samkomu
í Þorlákshöfn. Gestirnir voru kórinn
Hringurinn úr Rangárþingi, kór eldri
Hrunamanna og sönghópur Hjördísar
Geirs frá Hæðargarði í Reykjavík.
Samankomin var þetta 170 manna
hópur sem hittist Þorlákskirkju klukkan tvö um daginn. Rán Gísladóttir,
kirkjuvörður, tók á móti hópnum og
rakti sögu kirkjunnar og kirkjugarðsins. Sú saga hófst árið 1974 þegar
bygggður var fyrsti hluti garðsins en
nokkrum árum síðar var byrjað á byggingu sjálfrar kirkjunnar. Það vakti
athygli gesta þegar Rán greindi frá því
að allir þorpsbúar, fyrirtæki og félög í
Þorlákshöfn hjálpuðu til við byggingu
kirkjunnar. Með sameiginlegu átaki
tókst að ljúka kirkjubyggingu og í dag
er Þorlákskirkja skuldlaus.
Tónlistarhópurinn Tónar og Trix
hóf síðan tónlistardagskrána undir
stjórn Ásu Berglindar Hjálmarsdóttur en hópurinn bæði söng og spilaði

á ýmis hljóðfæri. Næst söng kór eldri
Hrunamanna nokkur lög undir stjórn
Stefáns Þorleifssonar, þar á eftir kom
fram kórinn Hringurinn en honum
stjórnaði Haraldur Júlíusson og í lokin
stjórnaði Hjördís Geirs sönghópnum
sínum og spilaði einnig með á gítar.
Í lokin sungu allir tónlistarhóparnir
saman lögin Hagavagninn og Gordjoss sem Páll Óskar Hjálmtýsson gerði
frægt.
Þegar hér var komið í dagskránni og
gestir komu út úr kirkjunni var sólin
farin að skína og speglaðist fallega í
sjónum. Haldið var í Ráðhúskaffi þar
sem gestir áttu saman einstaklega notalega stund. Margir ættingjar hittust
eftir langan tíma og víða mátti heyra
setninguna „voðalega er langt síðan
við sáumst síðast“. Borið var fram
kaffi og meðlæti að lokum kynnti
Hjördís kántrý danshóp. Viggó, vertinn í Ráðhúskaffi var á hlaupum með
kaffikönnurnar og aðstoðaði við tónlistina, en Hjördís lék á gítarinn sinn.

Það sannaðist þennan dag að söngurinn léttir lífið. Margir eiga góðar
minningar eftir þennan dag í Þorlákshöfn.

Hársnyrtistofan

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

Ragna Erlendsdóttir

9-fréttir

Sími 483 3807

Tréskurðarnámskeiði er ný lokið og
var mikil ánægja meðal þátttakenda
og búið að panta kennarann aftur í
haust, þeir sem áhuga hafa á að komast á útskurðarnámskeið fylgist með
auglýsingu, kennari á námskeiðinu er
Jón Adolf Steinólfsson hann er með
heimasíðu jonadolf.com fyrir þá sem
vilja skoða.
Margrét frá heildsölunni Logy kom
til okkar 22 mars með mikið af fallegum sumarfötum og fylgihlutum
(Bjössi sló í gegn í nýju peysunni)
Ringó mót verður í Íþróttamiðstöðinni fimmtudaginn 29 mars frá kl
15:00 til 16:00 lið frá kópavogi mætir
galvöskum Þorlákshafnarbúum fjölmennum og hvetjum okkar fólk.

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

Við smíðum
þínar innréttingar

BÓKASAFNIÐ ÞITT
Bæjarbókasafn Ölfuss er opið:
Mánudaga - miðvikudaga 11-18
tríó
sunnu
Fimmtudaga
14-20
Föstudaga 11-17

Hönnum, teiknum og
gerum tilboð.

gunnlaugs

Jasspíanistinn flinki, Sunna Gunnlaugs
flyturUngbarnamorgnar
ásamt Þorgrími Jónssyni á bassa og
Scott McLemore á trommur eigið efni auk
Mánudaga 10-12
þekktra dægurperla
Tónleikar í Ráðhúskaffi, Þorlákshöfn
Prjónakvöld
12. apríl kl. 20:00

Miðaverð 1.500 krónur
Fyrsta þriðjudag í mánuði 20-22
Bæjarbókasafn Ölfuss, Hafnarbergi 1
Sími 480 3830

Unubakka 18-20 I Þorlákshöfn

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

Sigrún Theodórsd., forstöðumaður

fagus@fagus.is I www.fagus.is

SKÁLINN
Verið velkomin

Tilboð
16' pizza m/2 áleggstegundum
& 2. ltr pepsi/pepsi max
Ýmis tilboð á sælgæti

Menningarráð

Sím
483 380i
1

Suðurlands

Bæjarlíf

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

Hafnardagar á
næsta leiti
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Félag eldri borgara
eignast merki

Þá er aftur komið að undirbúningi
Hafnardaga og verður hátíðin í ár
alveg einstaklega skemmtileg eins og
við viljum hafa hana. Þrúður Sigurðardóttur hefur verið ráðin framkvæmdastjóri hátíðarinnar og er hún
þegar farin að láta til sín taka; skilti
eru komin upp, hverfastjórar búnir
að hittast og byrjað að semja við
skemmtikrafta.
Líkt og síðustu ár eru íbúar hvattir
til virkrar þátttöku í undirbúningi og
framkvæmd hátíðarinnar. Hverfa
stjórar eru orðnir nokkrir í sumum
hverfum og er það vel því mikil vinna
hvílir á þeirra herðum. Þeir hvetja
íbúa til að byrja að huga að skreyting
um og skemmtiatriði í skrúðgarði þar
sem skrúðganga á föstudagskvöldi
endar. En einnig hvetja þeir alla til
jákvæðrar samkeppni um skreytingar
og skemmtun. Við berum virðingu
fyrir því sem gert er í öðrum hverf
um, skemmum ekki fyrir öðrum
heldur leitumst öll við að gera bæinn
okkar og dreifbýlið sérlega flott og
skemmtilegt í allri sinni litadýrð.
Sérstaklega eru foreldrar hvattir til að
brýna þetta fyrir börnum sínum.

Félag eldri borgara í Ölfusi hefur eign
ast merki, laufgað tré, sem táknar alla
þá grósku, vöxt og líf sem einkennir
starf félagsins.
Letrið myndar frjóan svörð og sterk
an stofn á gróskumiklu trénu þar sem
iðagræn laufblöð krónunnar standa
fyrir þá fjölmörgu einstaklinga sem
koma að þessu félagi. Merkið hann
aði grafíski hönnuðurinn Ágústa
Ragnarsdóttir.

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.

Bæjarhátíðin verður með svipuðu
sniði og árið fyrir afmælishátíðina.
Hægt verður að fylgjast með mótun
dagskrár á vef hátíðarinnar www.hafnardagar.is.
Í lokin bendum við íbúum á að koma
ekki með hunda á samkomusvæði eða
í skrúðgöngu. Hundum líður ekki vel
í margmenni og margir hafa ofnæmi
fyrir hundum. Eru hundaeigendur
beðnir um að virða þetta.
Þá er bara að láta hendur standa fram
úr ermum og setja sig í samband við
Þrúði ef fólk hefur hugmyndir eða vill
aðstoða við framkvæmd hátíðarinnar.
Síminn hjá Þrúði er 6646454 en netfangið kaffikella@simnet.is. Einnig er
hægt að hafa samband við Barböru
Guðnadóttur, menningarfulltrúa í
síma 8636390 eða barbara@olfus.is
Barbara Guðnadóttir

Skilafrestur í næsta blað: fös. 18. maí.
Útgáfudagur: miðvikud. 23. maí.

postur@baejarlif.net

Hvað er í matinn?
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Bæjarlíf, brosandi blað – 5. tölublað 2012

Opnunartími:

Sagnakvöld 16. maí kl. 20.00

virka daga 17-21
helgar 12-22

Fylgist með nánari auglýsingum

Einnig skv. samkomulagi

Mætið tímanlega til að tryggja ykkur sæti.

ATH! Helgaropnun í Bakaríi 9.30-12.00

Ókeypis aðgangur - Tilboð á mat og drykk

9-fréttir

Elsku Lóa, innilega til hamingju með 13 ára
afmælið þitt þann 18. maí. Mamma og pabbi.

Elsku Sandra, til hamingju með 9 ára afmælið
þann 6. maí, mamma og pabbi.

Til hamingju með afmælið elsku strákurinn
okkar. Mamma, pabbi, Aron Ingi & Ísak Ernir

Eldhress Ringó hópur frá fél
agi eldriborgara í Kópavogi kom
þann 29. mars og spilaði við hóp
eldri borgara hér í bæ. Við viljum
nú ekki kannast við að hafa verið
rústað, en það kom berlega í
ljós að þau hafa verið lengur að
æfa en við eða í 6-7 ár og 2svar í
viku. Ringó er æft í íþróttahúsi á
miðvikudagsmorgnum kl 09:30 og
Bocciaer æft á 9-unni á þriðjudags
morgnum kl 10:00 það er mjög góð
íþrótt sem hentar öllum, endilega
komið nú við og lítið á okkur og
verið með. Ætlunin er að taka þátt
í landsmóti 50+ sem verður þann
9-10. júní í Mosfellsbæ.

ágætum það sem af er, mikil
spenna er fólgin i því að sjá hvað
kemur upp úr pottunum, afrakst
urinn mun vonandi gleðja unga
sem aldna í mikilli litadýrð um
hverfis 9-una í sumar.

Þann 27. apríl ætla handavinnu
skvísurnar að kíkja á handavinnu
sýningu eldri Hrunamanna á
Flúðum.

Sími 483

3993

Sumarferð félags eldri borgara
verður farin þann 18. júní. Þetta er
3ja nátta ferð og er henni heitið til
Dalvíkur að þessu sinni.
Til stendur að félag eldri borgara
verði með opið hús á 9-unni á
Hafnardögum þar sem eldri borg
arar geta fengið bás fyrir handverkið sitt sem það vill sýna og
selja. Harmonikkuball verður svo
frá kl.20:00-23:00 á laugardags
kvöldinu - bara fjör.

Sundleikfimi byrjaði föstudaginn
20. apríl og verður til 25. maí. Byrj
að er kl: 09:30. Ester Hjartardóttir
kennir og er verð 500 kr fyrir námskeiðið.
Gestir dagdvalar tóku sig til og fóru
að rækta sumarblóm með miklum

Sigrún Theodórsdóttir,
forstöðumaður

Raflagnateikningar og tölvuviðgerðir

Unubakka 34
sími 483 3545

BERGVERK

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

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

Elsku Íris, innilega til hamingju með afmælið
22.maí n.k. Mamma og pabbi.

Tölvuviðgerðir

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.

Elskuleg eiginkona ,móðir og amma
innilegar hamingjuóskir með afmælið 22.maí
n.k. Mátt gjarnan baka í tilefni dagssins.
Kv. Eiginmaður, faðir og afi.
Elsku Guðný frænka, innilega til hamingju
með afmælið þann 22. maí. Verður ekki
örugglega bakað? Kv. Ingólfur frændi.

Veitingaþjónusta
Ráðhússkaffis
Tilvalin fyrir útskriftina, fermingarveisluna
eða aðra viðburði stóra sem smáa.

Gámasvæðið
við Hafnarskeið

Þvottahús Ölfuss
Unubakka 4 Þorlákshöfn s. 483-3530

Opið 9-12 og 14-17 virka daga

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

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

Verið velkomin

Menningarviðburða- 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

