Bæjarlíf
9. tbl. . 11. árg. . nóvember 2011

Hefur þú komið í Himnaríki?

Sýningar hafa gengið vel og viðtökur
farið fram úr björtustu vonum. Gagn
rýnendur eru ánægðir með sýning
una og má lesa fína umfjöllun um
Himnaríki á heimasíðu Bandalags
íslenskra leikfélaga www.leiklist.is.
Leikfélag Ölfuss vill þakka þeim kær
lega sem hafa lagt sitt af mörkum til að
gera þessa sýningu að veruleika. Mikil
vinna liggur á bak við svona sýningu
og höfum við mætt miklum velvilja
og jákvæðni hvert sem við höfum
leitað. Það þykir ekkert tiltökumál
að byggja heilan sumarbústað með
verönd og heitum potti innanhúss í
okkar frábæra samfélagi. Ekkert er
ómögulegt. Það eina sem setur okkur
hömlur er eigið ímyndunarafl.

Íþróttamiðstöð Þorlákshafnar
Íþróttahús, sundlaug,
tækjasalur og spa

Sími 483 3807

Magnþóra Kristjánsdóttir, LÖ
Það hefur vafalaust ekki farið fram
hjá bæjarbúum að Leikfélag Ölfuss er
önnum kafið þessa dagana og vikurn
ar en nú standa sýningar sem hæst á
leikritinu Himnaríki – geðklofnum
gamanleik eftir Árna Ibsen í leikstjórn
Gunnars Björns Guðmundssonar. Æf
ingar hófust í byrjun september og
var æft í Versölum. Sex leikarar leika
í sýningunni en það eru þau Aðalstei
nn Jóhannsson, Árný Leifsdóttir, Hel
ena Helgadóttir, Ottó Rafn Halldórs
son, Róbert Karl Ingimundarson og
Þrúður Sigurðar. Verkið er um margt
sérstakt en kannski helst fyrir það að

vera leikið á tveimur sviðum samtím
is þannig að áhorfendur sjá það sem
gerist öðrumegin fyrir hlé og það sem
gerist hinumegin eftir hlé. Leikararnir
leika því leikritið í raun tvisvar sinn
um á kvöldi.
Leikritið gerist í sumarbústað þar
sem þrjú pör koma saman til að eiga
skemmtilega helgi. Ýmis mál koma
upp og ástarflækjur gera vart við sig.
Árni Ibsen var tilnefndur til Norrænu
leikskáldaverðlaunanna 1996 fyrir
Himnaríki og hefur það verið sýnt í
mörgum löndum Evrópu.

BÓKASAFNIÐ ÞITT
Bæjarbókasafn Ölfuss er opið:
Mánudaga - miðvikudaga 11-18
Fimmtudaga 14-20
Ragnheiður
Föstudaga 11-17 Gröndal og Ylfingarnir

Næstu sýningar á
Himnaríki

Föstudaginn 18. nóvember kl. 20
Laugardaginn 19. nóvember kl. 20
Fimmtudaginn 24. nóvember kl. 20
Föstudaginn 25. nóvember kl. 20
Laugardaginn 26. nóvember kl. 20

Við smíðum þínar innréttingar

Miðapantanir í síma 845-7795 og
893-1863, miðaverð kr. 2000.
Þriggja rétta leikhúsmatseðill í
Ráðhúskaffi fyrir föstudags- og
laugardagssýningar fyrir
aðeins kr. 3500.
Borðapantanir í síma 483-1700.

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

Í Ráðhúskaffi, Þorlákshöfn

Ungbarnamorgnar
Fimmtudaginn 17. nóvember

Mánudaga 10-12

Kl. 20:00

Skemmtileg swingtónlist í anda

Prjónakvöld

Billie Holliday, Lester Young

Fyrsta þriðjudag í mánuði 20-22
og Louie Armstrong

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

Bæjarbókasafn Ölfuss, Hafnarbergi 1
Sími 480 3830
Menningarráð

Suðurlands

Sunnudaga 10-22

Sími
483 3
801

2

Bæjarlíf, brosandi blað – 9. tölublað 2011

Frá útgefendum
Kæru lesendur.
Með þessu nóvemberblaði hefur
Bæjarlíf nú fyllt heil 10 ár í útgáfu.
Blöðin eru því orðin 100 talsins og
sex mánaða tímabilið sem lagt var
upp með í upphafi er orðið að 10
árum.
Ljóst er að blaðið hefði ekki lifað
svona lengi ef ekki hefði komið til
iðni bæjarbúa að senda okkur efni í
blaðið.
Nú teljum við mál að linni. Des
emerblað Bæjarlífs verður síðsta
blaðið sem við vinnum.

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. 9. des.

s
k
á
orlfnarÞhastakall
pre

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 Þorláksog Hjallasóknar: Hjörleifur Brynjólfsson
Strandarkirkja
Sóknarprestur svarar fyrir Strandarkirkju
ásamt neðangreindum.
Kirkjuvörður: Silvía Ágústsdóttir,
sími: 483 3910
Formaður sóknarnefndar Strandarsóknar:
Guðrún Tómasdóttir

Útgáfudagur: miðvikud. 14. desember.

postur@baejarlif.net
Staðreyndir hverfa ekki þó það sé
horft fram hjá þeim.

Kveðja
Róbert Karl Ingimundarson
Stefán Þorleifsson

Sími 483 3993

Sveitarfélagið Ölfus

Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn

Raflagnateikningar og tölvuviðgerðir

Fréttir úr Svítunni

Tilkynning um afgreiðslu skipulags-, bygging
ar- og umhverfisnefndar 18. október 2011 og
bæjarstjórnar Ölfuss, 27. október 2011
Sjá má bókanir í fundargerðum bæjarins undir þessu númeri.

1110021 - Deiliskipulag og reiðhöll
Tekin fyrir óveruleg breyting á deiliskipulagi fyrir Velli Ölfusi í eigu
Eldhesta ehf. En um er að ræða hnitsetningu á byggingarreit fyrir
gistihús og reiðhöll. Breytingin var afgreidd í skipulags-, byggingarog umhverfisnefnd 18. október s.l.
Breytingin samþykkt samhljóða svo og að auglýsa breytinguna
með formlegum hætti.
Afgreiðslan hér með kynnt. Skriflegar ábendingar skulu berast til
Sveitarfélagsins Ölfuss, Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn, c/o Sigurður Jónsson, fyrir 30. nóvember 2011.
F.h. Bæjarstjórnar Ölfuss, Sigurður Jónsson, skipulags- og bygg
ingarfulltrúi.
Þann 28. október var söngvakeppni
haldin í félagsmiðstöðinni Svítunni.
Fullt var útúr dyrum og voru sex atriði
að keppa um sigur í þessari vinsælu
og merku söngvakeppni. Að sjálf
sögðu voru öll atriðin frábær en við
fengum öfluga dómnefnd til að dæma
en í henni voru Rúnar Gunnarsson,
Jana Ármannsdóttir, Elí Kristberg Hil
marsson og Baldur Rafn Gissurarson.
Dómnefndin tók sér góðan tíma í að
meta atriðin og voru þau sammála um
að Jóna Vigdís Gunnarsdóttir væri
sigurvegari keppninnar. En efstu þrjú
sætin voru svona:

Mun Jóna Vigdís því fara fyrir okkar
hönd í undankeppni Samfés á Suður
landi sem verður haldin í janúar. Þegar
hún er búin að rúlla þeirri keppni upp
mun hún taka þátt í söngvakeppni
Samfés sem verður haldin í Laugar
dalshöll. Við höfum fulla trú á henni
og munum við styðja vel við bakið á
henni í þessum keppnum.

var haldinn 2. nóvember. Samfés
sem er Samtök félagsmiðstöðva á Ís
landi skoraði á allar félagsmiðstöðvar
á Íslandi til að halda þennan dag
hátíð1egan og við í Ölfusi skoruðumst
að sjálfsögðu ekki undan og slógum
upp heljarinnar dagskrá. Þennan
dag var félagsmiðstöðin opin fyrir
alla íbúa sveitarfélagsins og var góð
mæting í félagsmiðstöðina þennan
dag þó svo að við hefðum viljað sjá
fleiri fullorðna.

Dagur gegn einelti

1.sæti – Jóna Vigdís með lagið Man
Down með Rihanna
2.sæti – Kolbrún, Írena, Talía og
Katrín með lagið Halleluja með Leon
ard Cohen
3.sæti – Sigrún Sól og Jenný með lagið
Ást með Ragnheiði Gröndal

www.olfus.is

Félagsmiðstöðvardagur Íslands
Fyrsti félagsmiðstöðvardagur Íslands

Langar okkur að benda íbúum sveitar
félagsins á að þann 8. nóvember verður
„Dagur gegn einelti.“ Sama dag mun
vefsíðan www.gegneinelti.is opna,
þar inni geta allir landsmenn skrifað
undir þjóðarsáttmála um baráttu gegn
einelti. Hvetjum við alla íbúa sveitar
félagsins til þess að fara inn á þennan
vef, lesa sáttmálann, skrifa undir hann

og tileinka sér hann í sínu daglega lífi.
Einnig langar okkur að minna á vef
síðuna okkar www.svitan.com en þar
inni geta allir fylgst með því öfluga
starfi sem fer fram í félagsmiðstöðinni
Svítunni.
Fyrir hönd ungmenna í Svítunni,
Unglingaráð Svítunnar

Vilt þú lækka
bensínkostnaðinn þinn?
Ert þú að vinna á höfuðborgar
svæðinu?
Ég er að leita að ferðafélaga sem vill
deila kostnaðinum.
Ef þú hefur áhuga hafðu þá sam
band við mig.

Steini Lýðs s: 899-6980.
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Skólalíf
Lífið gengur sinn vanagang, í
Grunnskólanum í Þorlákshöfn, eins
og vera ber. Um kl. 7:30 á morgnana
lifnar yfir skólahúsnæðinu, þegar Sirrý
húsvörður mætir og gerir allt klárt
fyrir nemendur og starfsfólk, sem
tínist inn þar til bjallan hringir. Þá fer
hver þangað sem honum er ætlað að
vera.

Norræna bókasafnsvikan hefst 14.
nóv. Skólinn tekur þátt í henni með
því að Rán, skólabókavörður, les fyrir
yngstu börnin, eitthvert efni eftir
norrænan höfund en þau eldri fara í
heimsókn á bæjarbókasafnið. Einnig
mun skólakórinn syngja fimmtudag
inn 17. nóv. þegar sérstök dagskrá
verður á safninu.

Vöruflutningar
Þorlákshöfn - Reykjavík- Þorlákshöfn

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

Kl. 8:00 hafa öll ljós verið kveikt og
hver krókur og kimi fylltur af lífi og
starfi. Starfið er rammað inn í stunda
töflu sem fylgt er eftir svo hver og
einn veit hvað hann á að gera. Já, lífið
gengur sinn vanagang, sem betur fer.
Þó er alltaf eitthvað sem brýtur upp
hina venjubundnu stundaskrá og þar
er af nógu að taka.
Um þessar mundir er lestrarátak á
miðstiginu. Nemendum er gert að velja
sér íslenska bók eða bækur til að lesa.
Lesið er í eina til tvær kennslustundir
á dag og svo verður gert fram að Degi
íslenskrar tungu sem alltaf er haldinn
hátíðlegur í skólanum, á fæðingardegi
Jónasar Hallgrímssonar, þann 16. nóv
ember. Þann dag verður stundaskráin
brotin upp með upplestrum, spili og
söng í fallega glerandyrinu.
Fyrir nokkrum dögum komu menn og
konur frá Björgunarsveitinni Mann
björg og færðu hverjum einasta nem
anda og hverjum einasta starfsmanni
endurskinsmerki að gjöf. Ekki veitir af
að gera sig sýnilegan þegar svartasta
skammdegið hvolfist yfir. Þetta var
ekki í fyrsta skipti sem þessi gjöf var
gefin.
Dagur gegn einelti verður 8. nóv.
Skólinn ætlar að taka þátt með því að
kennarar munu fara m.a. yfir eineltis
hringinn með nemendum sínum.

Sú hefð hefur skapast að 10. bekk
ur fer á hverju ári í heimsókn að
Menntaskólanum á Laugarvatni.
15. nóv. n.k. verður farið að þessu
sinni. Menntaskólinn býður 10. bekk
í heimsókn. Boðið er í hádegismat,
skólastarfið útskýrt, húsnæðið allt
skoðað, sett er upp íþróttakeppni og
heimsóknin endar á að fylgst er með
söngvarakeppni menntskælinga.
Foreldrafélag Grunnskólans kom
færandi hendi um daginn og færði
skólanum nokkrar bækur að gjöf,
þ.á.m. Íslenska listasögu í fimm bind
um, nokkrar íslenskar fræðibækur,
ásamt fleiri góðum bókum. Notendur
safnsins er félaginu afar þakklátir.
Starfsfólkið kemur stundum saman án
nemenda sinna. Ógleymanleg óvissu
ferð var farin á dögunum og nú stend
ur fyrir dyrum starfsmannadagur,
sem Sveitarfélagið Ölfus, stendur
fyrir. Þessi dagur hefur verið haldinn
í nokkur ár og þykir orðið ómissandi.
Fyrirlesari er fenginn og að þessu sinni
er það Jóhann Ingi Gunnarsson sem
mun fjalla um öfluga liðsheild.
Óhætt er að fullyrða að nóg er um að
vera og lífið gengur sinn vanagang.

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

Leikskólinn Bergheimar
Sími 483 3808, leikskóli@olfus.is
G. Ásgerður Eiríksdóttir leikskólastjóri,
asgerdur@olfus.is

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

Íþróttamiðstöð Ölfuss

Íbúðir aldraðra

Hafnarvogin

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

Sími 483 3807
Ragnar Sigurðsson íþrótta- og
æskulýðsfulltrúi,
ragnar@olfus.is
Sími 480 3601
Indriði Kristinsson hafnarstjóri,
hafnarvog@olfus.is

www.olfus.is

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

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

Guðrún Sigríks Sigurðardóttir,
grunnskólakennari.

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

Takið eftir:
Hin sívinsælu sagnakvöld hefjast
fimmtudagskvöldið 17. nóv nk. kl. 20
Jón Haraldsson ríður á vaðið.
Ókeypis aðgangur og bjór á tilboði.

Opnunartími:
virka daga 17-21
helgar 12-22

Einnig skv. samkomulagi
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Körfufréttir

Sveitarfélagið Ölfus

Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn

Sveitarfélagið Ölfus auglýsir eftir starfsmanni
í Þjónustumiðstöð
Um er að ræða mjög fjölbreytt framtíðarstarf sem felur m.a. í sér eftir
lit og viðald á stærri sem smærri vélum og tækjum sveitarfélagsins,
auk ýmissa annarra verkefna sem til falla og eru unnin af Þjónustu
miðstöð. Um 100% starf er að ræða.
Menntunar- og hæfniskröfur:
Vélstjóri / vélvirki
Meirapróf og vinnuvélaréttindi æskilegt
Starfsmaðurinn þarf að hafa ríka þjónustulund að upplagi
Snyrtimennska og reglusemi er nauðsynleg
Nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum
Laun skv. kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. janúar 2012.
Umsóknareyðublöð fást á bæjarskrifstofunni eða á
heimasíðu sveitarfélagsins
Umsóknarfrestur er til 21. nóvember nk.
Umsóknum skal skilað á bæjarskrifstofu
Sveitarfélagið Ölfus er framsækið sveitarfélag og leggur
ríka áherslu á góðan starfsanda á vinnustað.
Þá er leitast við að auka möguleika starfsfólks
til að samræma vinnu og fjölskylduábyrgð eins og kostur er.

Allar nánari upplýsingar um starfið veitir Gunnþór K. Guðfinnsson
umhverfisstjóri í síma 862-0920 og 483-3804.

Óhætt er að segja að haustið hafi farið
vel af stað hjá Körfuknattleiksdeild
Þórs hvort sem um meistaraflokk eða
míkróbolta er að ræða og allt þar á
milli. Eins og greint var frá í síðasta
Bæjarlífi þá hófst námskeið fyrir yngs
tu iðkendurnar 4 til 6 ára, í september
og er óhætt að segja að viðbrögðin og
þátttakan hafi verið mjög góð.
Keppni í Íslandsmeistaramótum hófst
í október í yngri flokkunum og er
gengi þeirra mjög gott upp til hópa.
Samstarf er við Hamar í Hveragerði
í yngri flokka starfinu og keppa þessi
tvö lið saman í öllum flokkum og
hefur það samstarf gengið mjög vel
líkt og árangurinn gefur til kynna.
Minniboltaflokkar stelpna og stráka
sigruðu sína riðla og færast því upp
um styrkleikaflokk þegar kemur að
næstu keppnishelgi sem er nú í nóv
ember. Það sama má segja um 10.
flokk karla sem keppir næst í A riðli.
Drengjaflokkur Þórs/Hamars hefur
einnig unnið alla sína leiki en þeir hafa
keppt fimm leiki undanfarinn mánuð.
Stelpna- og strákaliðin í 7. flokki lentu
í 2. sæti í sínum riðlum og leika því
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áfram í viðkomandi riðlum núna í
nóvember.
Þegar þetta er skrifað þá hefur úr
valsdeildarlið Þórs leikið fimm leiki
í deildinni og unnið þrjá af þeim og
er í fjórða sæti deildarinnar. Flottur
árangur hjá drengjunum og óhætt að
segja að það sé spútniklið deildarinn
ar. Þótt fyrst og síðast megi þakka
þennan góða árangur dugnaði og elju
leikmanna og þjálfara þá er öflugur
stuðningur áhorfenda líka stór þáttur
í velgengninni með Græna drekann
í fararbroddi. Það er hverju liði
gríðarlega mikilvægt að hafa öflugt
stuðningsmannalið og er óhætt að
segja að þátttakan sé fín á pöllunum
núna í haust. Framundan eru fjórir
leikir í deildinni fyrir áramót og
þar af tveir hér heima og þrír leikir í
Lengjubikarnum og tveir af þeim hér
í Þorlákshöfn. Upplýsingar um næstu
heimaleiki, fréttir af starfinu og fleira
er að finna á heimasíðu félagsins www.
thorkarfa.com. Fjölmennum á völlinn
og eru allir Ölfusingar hvattir til að
mæta á leiki liðsins. Áfram Þórsarar!
Jón Páll Kristófersson

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

www.olfus.is

Kæru Þorlákshafnarbúar, kunnið þið að syngja??
Er einhver í þínu fyrirtæki sem kann að syngja eða langar að syngja?
Við ætlum að fara af stað með söfnun fyrir Skólahreystibraut sem mun nýtast
vel fyrir þau börn sem munu keppa í skólahreysti og einnig fyrir úti-íþróttir
í skólanum. Leikur á Hreystivelli reynir á allan líkamann eykur styrk,úthald,
samhæfingu og jafnvægi. Við sem erum búin að klára grunnskólann getum líka
leikið okkur því Hreystivöllur er almenningsleikvöllur fyrir alla fjölskylduna.
Einnig geta íþróttafélög notað hann fyrir þrek og stöðvarþjálfun, gaman er líka
að halda hreystikeppnir fyrir fyrirtæki, skóla og stofnanir.

Þór Þorlákshöfn
Körfuknattleiksdeild

Stuðningsmannakort

Svona braut kostar í dag 10 milljónir og vitum við að það er ekki tekið upp úr
höfn
götunni en það sem við ætlum að gera er:
Þór Þorláks
1–2012
tímabilið 201

að halda Karaókí-fyrirtækjakeppni og vonumst við til að sem flestStuðninkgos-rt
manna
fyrirtæki (helst öll )í Þorlákshöfn skrái sig til leiks og starfsfólk mæti
til að styðja við sinn keppanda.
Nafn:

Veitt verða verðlaun fyrir fyrstu sætin og aukaverðlaun verða fyrir
frumlegasta atriðið og flottasta búninginn.
Þó svo við náum ekki að safna 10 milljónum þá ætlum við að nota þann pening
sem við náum að safna til að kaupa hluta af brautinni eða svokallaðan apastiga.
Við gefum okkar vinnu og ef þið hafið áhuga að taka þátt eða hjálpa til á ein
hvern hátt endilega hafið samband við okkur. Okkur vantar hljóðmann, kynni,
dómara og miðasölufólk.
Upplýsingar í síma:663-0560 og 695-2128 eða á netfangið res@simnet.is. Einnig
er hægt að senda okkur póst á Facebook.
Þátttökugjald er 10.000.- á hvern keppanda og er skráning til 12. nóv
Endilega skrá sig sem fyrst svo við sjáum hversu margir munu taka þátt.
Bestu kveðjur Eddi & Sibba Arndal

Árskort
Silfur kort
24 þ. kr. staðgreitt eða
2 þ. kr. á mánuði í 12 mánuði
Frjáls framlög

Gull kort

Þór Þo

tímabilið 201rlákshöfn
1–2012

Stuð gsmannnain
kort
Nafn:

36 þ. kr. staðgreitt eða
3 þ. kr. á mánuði í 12 mánuði
Frjáls framlög

1. Aðgangur fyrir einn á alla
heimaleiki mfl. karla að undanskildum bikarleikjum.

1. Aðgangur fyrir tvo í sömu
fjölskyldu á alla heimaleiki mfl.
karla að undanskildum bikarleikjum.

2. Aðgangur að veitingum
í stuðningsmannaherbergi
í hálfleik

2. Aðgangur að veitingum
í stuðningsmannaherbergi
í hálfleik

3. Afslættir hjá verslunum.
Tilkynnt á heimasíðu.

3. Afslættir hjá verslunum.
Tilkynnt á heimasíðu.

4. Fyrirlestur og/eða spjall
í stuðningsmannaherbergi
fyrir leiki.

4. Fyrirlestur og/eða spjall
í stuðningsmannaherbergi
fyrir leiki.

Ég undirrituð/aður, óska eftir árskorti með framlagi sem merkt er við hér að ofan.
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Algjört himnaríki

Samkeppni
Óskað er eftir tillögum að
merki (logo) fyrir
Félag eldri borgara í Ölfusi,
áhugasamir hafa skilafrest til
15. jan. 2012.
Tillögunum veitir viðtöku
Erlendur Jónsson
Heinabergi 16
815 Þorlákshöfn

Tölvuviðgerðir
Sími 483
Leikfélag Ölfuss sýnir nú geðklofna
gamanleikinn Himnaríki eftir Árna
Ibsen í leikstjórn Gunnars Björns
Guðmundssonar í Ráðhúsi Ölfuss.
Hrikalega fyndið verk sem gerist í og
við sumarbústað og fjallar um þrjú
pör sem hittast til þess að eiga góða
helgi - eða hvað? Það sem er sérstakt
við þetta leikrit er að það krefst þess að
vera flutt á tveimur sviðum samtím
is. Þannig er helmingur áhorfenda að
fylgjast með því sem gerist fyrir utan
bústaðinn en hinn helmingurinn er
inni í bústaðnum. Leikritið er í raun
leikið tvisvar og því skipta áhorfendur
um sæti í hléinu, í raun þarf að upplifa
þetta til að skilja til fullnustu.
Leikmyndin er virkilega flott og út
pæld, og það þarf tvær - eina úti og
aðra inni! Óskar Ragnarsson og LÖ
hafa staðið sig vel í þessari smíði.
Nostrað er við hvert smáatriði og svo
er meira að segja heitur pottur í fullri
virkni á sviðinu! Allt mjög eðlilegt og
maður var staddur í sveitinni en ekki í
Ráðhúsi Ölfuss.
Leikur á tveimur sviðum samtímis
þar sem atburðarrásir tvinnast sa
man krefst öruggra leikara þar sem
allar tímasetningar skipta miklu máli.
Leikararnir sex áttu ekki í vandræðum
með þetta, eiginlega rúlluðu þessu
upp. Atburðir utan húss voru hægari
en innan húss, annar stemmari sem
ríkti svo leikendur þurftu líka að stilla
sig inn á það.
Persónur í Himnaríki eru systkinin
Steinunn og Beggi sem og æskufélagar
þeirra systkina, þeir Gaui, sem einn
ig er fyrrverandi kærasti Steinunnar

og Tryggvi, sem er núverandi kærasti
Steinunnar. Aníta, nýja kærasta Gaua,
er með í för sem og laxkona Begga,
Unnur. Persónurnar eru vægast sagt
mjög misstemmdar þegar þær mæta
í bústaðinn enda kemur í ljós að þær
hafa mismunandi væntingar til helg
arinnar, allt frá megaafslöppun á
kostnað annarra upp í vonir um full
nægju forboðinnar ástar. Öll fá þau sér
í tána, sumir mun meira en aðrir, sem
magnar upp ákveðin karaktereinkenni
hvers og eins sem og allar tilfinningar
og flækjur og verður útkoman hreint
frábær í höndum leikaranna sex.
Helena Helgadóttir er sannfærandi
sem Steinunn hin mjög svo ákveðna
og skapmikla og sem sæta stelpan
sem stjórnar. Helena skilar vel þeirri
kynferðisspennu sem plagar Stein
unni þessa helgi og gerir hana enn
uppstökkari og tíkarlegri en ella og
hún er sérstaklega lipur með hnífinn.
Kærasti Steinunnar, Tryggvi, er leikinn
af Aðalsteini Jóhannssyni. Tryggvi er
líklega eðlilegasta týpan þarna, góður
náungi sem vinahópurinn níðist á
fyrir bragðið. Hógvær leikur Aðal
steins nær vel þessum látlausa manni
sem maður í raun finnur til með og
vill að hann fari að standa með sjálfum
sér og þegar það gerist … frábært við
snúningur! Beggi, bróður Steinunnar,
er “útrásartýpan” í hópnum, sjálfs
öruggur, töff í tauinu og kvensamur vanur að fá það sem hann vill og fulla
þjónustu. Róbert Karl Ingimundar
son túlkar Begga á áreynslulausan en
svalan hátt. Með Begga er Unnur, lífs
reynd, afslöppuð og sjálfsörugg skútu,
sem kallar ekki allt ömmu sína þegar

kemur að lífsins lystisemdum, frábær
dauðadrukkinn karakter sem Þrúður
Sigurðardóttir skilar fullkomlega.
Hreinn unaður að fylgjast með henn
ar ævintýrum þessa sumarbústaðar
helgi sem sum ganga næstum því fram
að manni. Aníta er sannarlega and
stæða Unnar, feimin, óörugg og þráir
viðurkenningu. Árný Leifsdóttir nær
þessum persónueinkennum vel, lítil,
innskeif og með fléttu og einhvern veg
inn svo umkomulaus. Gaui, kærast
inn hennar, ýtir undir þessi einkenni
með sinni hegðun. Gaui hefur miklar
væntingar til helgarinnar, er algjörlega
ofvirkur og á yfirsnúningi t.d. vegna
kynferðislangana sem þó ekki snúa að
Anítu! Ottó Rafn Halldórsson leikur
Gaua af gríðarlegum krafti og á hrós
skilið fyrir að halda dampi út sýningu
na enda var ekki þurr þráður á honum
í lokin og hafði hann þó ekki dottið í
pottinn eins og sumir aðrir!
Áhorfendur, sem flestir voru að koma
úr dýrindis leikhúskvöldverði úr
Ráðhúskaffi, voru þegar fyrir sýningu
uppfullir af kátínu. Undirrituð var
ekki meðal matargesta en small strax
inn í þetta skemmtilega andrúmsloft
ásamt manni og ungri dóttur (sem
lærði afar mikið af nýjum orðasam
böndum þetta kvöld er lúta að drykkju
og kynlífi!). Gleðin og kátínan hélst út
alla sýninguna og frekar magnaðist en
hitt og óhætt að segja að þetta kvöld
hafi verið algjört himnaríki - þökk
sé frábærri sýningu hjá kraftaverka
fólkinu í Leikfélagi Ölfuss.
Ágústa Ragnarsdóttir.

3993

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
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9-fréttir
Það er alltaf nóg um að
vera á Níunni eins og
vant er.

s
k
á
orlirkja
Þk

Félag eldri borgara og
Nían héldu saman har
monikkuball 14. okt.
Aðsókn hefði mátt vera
betri. Stefnt er að því
að halda annað har
monikkuball næsta vor.

Auglýst er staða kirkjuvarðar/meðhjálpara frá 1. janúar 2012.
Umsóknarfrestur rennur út 23. nóvember.

Um er að ræða hlutastarf við eftirlit og umsjón Þorlákskirkju og lóðar
auk undirbúnings og framkvæmd athafna í kirkju.
Kirkjuvörður/meðhjálpari heldur utan um bókanir athafna og viðburða
í samvinnu við sóknarprest og annast innkaup.
Starfið er mjög fjölbreytt og krefst útsjónarsemi og natni viðkomandi.
Skriflegar umsóknir með upplýsingum um fyrri störf sendist til
formanns sóknarnefndar, Hjörleifs Brynjólfssonar,
Básahrauni 4, 815 Þorlákshöfn.
Nánari upplýsingar gefa :
Hjörleifur Brynjólfsson
hs. 483-3987 / gsm. 893-2017

Ægir E. Hafberg
hs. 483-3840 / gsm. 820-6811

Sveitarfélagið Ölfus

Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn

Þorlákshöfn auglýsir eftir hafnarverði
Hafnarsjóður Þorlákshafnar auglýsir hér með eftir hafnarverði til
framtíðarstarfa frá og með 1. janúar 2012.
Um er að ræða 100% starf í vaktavinnu og í því felst m.a.: hafnarvarsla, vinna á hafnarvog og á hafnsögubátnum.
Menntun og hæfniskröfur:
Skipstjórnarpróf er skilyrði
Vélstjórnarpróf er kostur svo og almenn tölvukunnátta
Starfsmaðurinn þarf að hafa ríka þjónustulund að upplagi
Snyrtimennska og reglusemi er nauðsynleg
Nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum
Laun samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. janúar 2012.
Umsóknareyðublöð fást á hafnarskrifstofu eða á www.olfus.is
Umsóknarfrestur er til 21. nóvember nk.
Umsóknum skal skilað á skrifstofu Hafnarsjóðs Þorlákshafnar
Hafnarbakka 8.
Sveitarfélagið Ölfus er framsækið sveitarfélag og leggur
ríka áherslu á góðan starfsanda á vinnustað.
Þá er leitast við að auka möguleika starfsfólks
til að samræma vinnu og fjölskylduábyrgð eins og kostur er.

Allar nánari upplýsingar um starfið veitir Indriði Kristinsson
hafnarstjóri í síma 480-3602 892-1528 eða hofn@olfus.is
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

www.olfus.is

Þann 19. október var dagurinn tekinn
undir sláturgerð með þeim sem koma í
mat á Níuna. Mikið fjör var og gaman,
en enginn matarslagur fór fram.

smákökubakstursdag þann 9. nóvem
ber. Byrjað verður kl. 12:30.
Félagsstarfið tekur þátt í safnahelgi og
til sýnis verður ýmislegt af því sem á
basarnum verður.

Leikfimin er tvo daga í viku og er vel
sótt. Boccia er á þriðjudögum og nú
bætist við leikurinn Ringó sem fer
fram uppi í íþróttahúsi og er firnagóð
hreyfing sem og æfing fyrir athygl
ina og viðbrögðin. Línudans er hálfs
mánaðarlega á þriðjudögum og sér
Anna Berglind um kennsluna. Sund
leikfimi er á föstudögum og Ester sér
um að leiðbeina fólki í henni.

Karlarabbið er á mánudögum á milli
14:00 og 15:00. Leshópur er einnig á
mánudögum og er hann frá kl. 15:0016:00.

Vinna fyrir hinn árlega og geysi
vinsæla jólabasar er á fullu spani
um þessar mundir og verður virki
lega gaman að sjá hvað hann hef
ur að geyma þegar fyrirheitni dag
urinn rennur upp, en hann er 13.
nóvember og stendur basarinn frá
kl. 14:00-17:00. Til að kveikja áhuga
hjá væntanlegum gestum má nefna
að á boðstólum verður t.d. jólakort,
glermunir, mósaík ofl., að ógleymdu
kaffihúsinu okkar. Tónlistaratriði frá
tónlistarskólanum verður. Það koma
nokkrir krakkar og spila fyrir gesti og
kirkjukór Þorlákskirkju ætlar að koma
og syngja nokkur jólalög um kl. 15:00.

Skemmtinefnd félags eldri borgara
stóð fyrir þriggja kvölda félagsvist í
október og verður hún haldin aftur í
nóvember. Það verða dagarnir 8.-15.
og 22. nóvember.

Keramikmálun hefst mánudaginn 7.
nóvember og verður á milli 13:30 og
16:00.
Krakkar frá Tröllaheimum koma í
heimsókn 9. nóv. kl. 13:15.

Aðventustund félags eldri borgara
verður í Ráðhúsi Þorlákshafnar 2. des
ember.
Almennur fundur félags eldri borgara
verður haldinn 17. nóvember kl.17:00
á Egilsbraut 9.
Allt starf sem fram fer á Egilsbraut 9 er
opið öllum lífeyrisþegum og eru allir
ávallt velkomnir í kaffi og spjall.
Starfsstúlkurnar á Níunni

Í tilefni af basarnum ætlum við að hafa

Húmor á bókasöfnum
Á hverju ári efna skóla- og almenn
ingsbókasöfn ásamt norrænu félög
unum á Norðurlöndunum til Nor
rænnar bókasafnaviku. Norræna
bókasafnavikan stendur yfir frá 14.
– 20. nóvember og er þema vikunnar
að þessu sinni „Húmor á Norðurlönd
unum“. Bæjarbókasafn Ölfuss og
skólasafn Grunnskólans ætla í sam
einingu að taka á móti nemendum
á yngsta- og miðstigi Grunnskólans
auk þess sem elstu börnin úr Leik
skólanum Bergheimum koma í sögu
stund þar sem lesið er við kertaljós. Í
samstarfi við Norræna félagið verður
síðan efnt til notalegrar kvöldstund
ar á bókasafninu fimmtudaginn
17. nóvember kl. 18:00. Skólakór
grunnskólans syngur nokkur lög,
sagðir verða brandarar og lesið verður

Lars Tothammer hannaði mynd ársins
sem notuð er til að kynna vikuna.

upp úr skemmtilegum texta. Í lokin
verður boðið upp á djús og piparkökur
áður en haldið er út í myrkrið.
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AÐVENTUDAGSKRÁ Í ÞORLÁKSHÖFN

Sunnudaginn 27. nóvember
16:30 Aðventustund í Þorlákskirkju
18:00 Aðventustund á Ráðhústorgi
Lúðrasveit Þorlákshafnar flytur jólalög,
barnakórarnir leiða fjöldasöng, forseti
Kiwanisklúbbsins ávarpar gesti
og jólasveinar kíkja í heimsókn.
Ráðhúskaffi og Landsbankinn
bjóða upp á heitt súkkulaði
og pipakökur.

Bergheimafréttir
Ný heimasíða hefur verið opnuð á
bergheimar.is og er starfsfólk að setja
þar inn fréttir og myndir úr starfinu.
Þar er einnig sett inn fréttabréf
mánaðarins og ýmsar tilkynning
ar. Þessi nýja heimasíða var hönnuð
af Jóni Óskari Erlendssyni sem bauð
fram krafta sína og hugmyndir til þess
að foreldrar og aðrir
gætu skoðað skemm
tilega heimasíðu sem
væri uppfærð reglu
lega. Færum við
honum bestu þakkir
fyrir.

Bjarkadóttir ásamt kennara sínum
Sigríði Kjartansdóttur og spiluðu fyrir
börnin á þverflautur.
Hulduheimar fóru í fyrstu sundferð
ina þetta árið í síðustu viku en þau fara
einu sinni í mánuði í sund. Þetta er
skemmtileg viðbót við leikskólastarfið
og mælist vel fyrir hjá börnunum.

Í október komu
fulltrúar frá Björg
u n a r s v e i t i n n i
Mannbjörg
og
gáfu börnum og
starfsfólki endur
skinsmerki. Þessi gjöf kemur sér vel
í byrjun vetrar og þegar skammdegið
er að skella á.

Hausttónleikar Kyrjukórsins í Þorlákshöfn
11.11.11 kl. 20:11

Kyrjukórinn í Þorlákshöfn heldur haust
tónleika í Þorlákskirkju föstudaginn 11.
nóvember 2011 kl. 20.11.
Efnisskráin er fjölbreytt að vanda, en á
tónleikunum mun kórinn flytja úrval af
skemmtilegum dægurlögum, íslenskum
og erlendum svo sem Ramóna, Vetrarsól,
Smile og Sway.

Edda Laufey Pálsdóttir og Ragna
Erlendsdóttir komu í heimsókn 24.
október og lásu fyrir börnin á Trölla
heimum. Heimsóknir eldri borgara
eru vinsælar hjá börnunum og tekst
vel að skapa tengsl á milli barnanna og
eldriborgara.

Föstudaginn 11. nóvember mun
leikskólinn loka kl. 14.45 vegna
starfsmannadags Ölfuss. Starfsfólk
sveitafélagsins ætlar að eiga góðan dag
saman, hlýða á fyrirlesturinn „Öflug
liðsheild ” og Sóley Einarsdóttir
kennir slökunaræfingar.

Í fyrstu heimsókn vetrarins komu
Katla Ýr Gautadóttir, Þórey Katla
Brynjarsdóttir og Ólafía Sigurrós

Kveðja,
Elsa aðstoðarleikskólastjóri

Sveitarfélagið Ölfus

Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn

Hundaeigendur í Ölfusi
Stjórnandi: Sigurbjörg Hvanndal Magnúsdóttir
Undirleikari: Helgi Már Hannesson
Aðgangseyrir er kr. 1.500 - Frítt fyrir 16 ára og yngri
Eigum saman notalega kvöldstund. Allir velkomnir!
Vinsamlega athugið að ekki verður hægt að taka við greiðslukortum.
Hlökkum til að sjá ykkur - http://kyrjukorinn.123.is/

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Ölfuss vekur athygli hundaeigenda á
nýrri samþykkt um hundahald í sveitarfélaginu.
Hundaeigendur eru beðnir að kynna sér samþykktina á heimasíðu
sveitarfélagsins www.olfus.is
Nánari upplýsingar eru veittar á bæjarskrifstofum.

Bæjarstjóri

www.olfus.is

Minnum á

Laugardaginn 3. desember
Veglegt að vanda!

Fyrirtæki og hópar - pantið tímanlega!

Alhliða veitingaþjónusta »« Sími 483 1700

www.radhuskaffi.is

