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Norðurlandamótið í körfubolta U 16 og U 18 í Solna í Svíþjóð

Íþróttamiðstöð Þorlákshafnar
Íþróttahús, sundlaug,
tækjasalur og spa

Sími 483 3807

Þorlákshafnabúar áttu þrjá fulltrúa á
Norðurlandamótinu í körfubolta U
16 ára og U 18 ára í Solna í Svíþjóð
sem haldið var 2.-5. júní í sumar. Það
voru þeir Erlendur Ágúst Stefánsson í U 16 ára liðinu og þeir Emil
Karel Einarsson og Þorsteinn Már
Ragnarsson í U 18 ára liðinu. Miklar
æfingar voru áður en stákarnir fóru
út og einnig var farið beint á æfingu
þegar komið var til Solna. Spilað var
svo 1- 2 leiki á dag frá fimmtudegi
til sunnudags. Bæði liðin stóðu sig
mjög vel og enduðu í öðru sæti og
fengu silfur eftir að hafa spilað um

gullið.
Á þessu Norðurlandamóti voru
einnig stelpulið frá Íslandi. KKÍ
stóð því fyrir hópferð fyrir foreldra
á mótið og var flogið í leiguflugi til
Stokkhólms með bæði keppend
ur, foreldra og starfsfólks frá KKÍ.
Mjög góð þátttaka var í ferðinni
og t.d. af 12 manna hóp í U 16 ára
liðinu voru foreldrar frá 10 strák
um. Mjög skemmtileg stemning
myndaðist í áhorfendastúkunni á
leikjum og mikil hvating kom úr
stúkunni. Þetta var mjög skemmtileg og vel heppnuð ferð sem þessir

BÓKASAFNIÐ ÞITT
Bæjarbókasafn Ölfuss er opið:
Mánudaga - miðvikudaga 11-18
Fimmtudaga 11-19
Föstudaga 11-17

Ungbarnamorgnar

Þriðjudaga 10-12
Dagmömmumorgnar

Miðvikudaga 10-12

Dagblöð
Tímarit
Bækur
Hljómdiskar
Bíómyndir
Ævisögur
Barnabækur
Félagsskapur
Kúruhorn
Sýningar
Upplýsingar

stákar gleyma ekki og ekki spillti
veðrið fyrir en sól og blíða var alla
ferðina. Strákarnir þurftu þrátt fyrir
að vera að keppa fyrir hönd Íslands
að borga sjálfir hluta af ferðinni og
fengu góða styrki frá fyrirtækjum
í Þorlákshöfn og vilja þeir þakka
þessum fyrirtækjum fyrir góðan
stuðning. Þau eru: Sveitarfélagið
Ölfus en þeir fengu styrk úr afreksmannasjóði, Frostfiskur, Trésmiðja
Heimis, Auðbjörg, Hafnarnes Ver,
Járnkarlinn, Rammi, Rafvör, Fiskmarkaðurinn, Lýsi, Kuldaboli, Skál
inn og Fagus.

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

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

Bæjarbókasafn Ölfuss, Hafnarbergi 1
Sími 480 3830

Við smíðum þínar innréttingar

Sunnudaga 10-22

Sími
483 3
801
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Frá útgefendum
Kæru lesendur.
Velkomnir að viðtækjunum eftir gott
sumarfrí. Vonandi hefur sumarið
leikið við ykkur og þið öll orðin brún
og sælleg.

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. 30. sept.
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Krækiber koma í veg fyrir Cvítamínskort og tryggja mjúkar
hægðir...sem tóna út í blátt.

Bæjarlíf hyggur í útrás og hefur
tekið stefnu á næsta bæjarfélag,
Hveragerði. Frá og með næsta tölublaði mun Bæjarlíf því þjóna báðum
sveitarfélögunum, Ölfusi og Hvera
gerði. Upplag blaðsins mun því tvöfaldast og lesendahópurinn stækka
að sama skapi.
Að lokum óskum við lesendum okk
ar góðrar tíðar á komandi hausti.
Snúum okkur að nærsamfélaginu og
gætum hvors annars.
Róbert Karl & Stefán

Til sölu

Þessi frábæri Basson barnavagn er
til sölu. Með honum fylgir bæði
vagnstykki og kerrustykki, auk
skiptitösku. Upplýsingar í síma
661-0501.

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

Útgáfudagur: fimmtudagur. 6. október.

Nú fer hver að verða síðastur í berja
mó og hvetjum við allar húsmæður
og feður til að safna þessum sólargeislum sumarsins í krukkur og eta
í skammdegi Íslands.

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

postur@baejarlif.net
Árin hrukka andlitið...
en áhugaleysið sálina.

Af vettvangi kirkjunnar
Ástsæll félagi í kirkjukór og söngfélagi Svanur Kristjánsson lést 10. ágúst
sl. og var jarðsettur frá Þorlákskirkju
17. ágúst að viðstöddu fjölmenni. Sr.
Baldur Kristjánsson jarðsöng og báðir
kórarnir sungu undir stjórn Hannesar
Baldurssonar organista og Róberts
Darlings. Sigríður Kjartansdóttir lék
á þverflautu við athöfnina og barnabarn Svans, Kristján Hrannar spilaði
á píanó fyrir athöfn. Svani er þakk
að dýrmætt starf í þágu kirkjunnar
um áratugaskeið bæði sem kórfélaga
og þátttakenda í samfélaginu hér en
Svanur var m.a. bæjarstjóri á áttunda
áratug síðustu aldar.

organistinn koma þar að sem réttir og
sléttir starfsmenn á gólfi. Hafdís er að
semja efnið sem notað verður. Það
verður allt heimasmíðað. Óhætt er
að hvetja foreldra til að senda ungana
sína í sunnudagaskólann eða koma
með þeim en hann byrjar- takiði nú
vel eftir - sunnudaginn 18. september
kl. 11:00. Merkið við þetta á dagatal
inu ykkar.

Kirkjukór Þorlákskirkju er nýkominn
úr Evrópureisu sem heppnaðist
frábærlega vel. Kórinn verður sjálfur
að segja frá því hvort hann fékk einhver tilboð frá kirkjum á meginlandinu en við vitum ekki annað en að
hann syngi fyrir okkur í vetur þar sem
félagaskiptaglugga kirkjukóra hefur
verið lokað á þessu hausti.
Við erum víst með frábæran þjálfara
í körfunni, Benedikt heitir hann og
gerði KR – inga að Íslandsmeisturum.
Við erum í aðaldeildinni og tímabilið
hefst í byrjun október og þetta verður
körfuboltavetur í Þorlákshöfn. Kirkjan
hyggst leita samstarfs við körfubolta
menn um körfuboltamessu í upphafi
leiktíðar og verður nánar auglýst síðar.
Með þessu vill kirkjan minna samfél
agið á þennan afbragðsárangur sem
piltarnir okkar hafa náð. Við, þetta
fólk við ströndina, eigum menn í
landsliðum og spilum meðal þeirra
bestu. Áfram Þór- Þorlákshöfn.
Sunnudagaskólinn verður alveg í
höndunum á Hafdísi Þorgilsdóttur og
Sigríði Stefánsdóttur en presturinn og

Sérann verður burtu 12.-18. september
í vinnusumarfríi í Andorra. Þess vegna
verður upphafsmessa vetrarins ekki
fyrr en 2. október. Það verður kannski
körfuboltamessa og þá eiga fermingarbörn að mæta ásamt foreldrum sínum.
Páskadagur í vestrænni kristni verður
8. apríl árið 2012 (það tilkynnist hér
með). Því verður fermt á skírdag sem
er þá 5. apríl, Pálmasunnudag sem er
1. apríl (já) og sunnudag fyrir Pálmasunnudag sem er 25. mars. Alltaf er
fermt kl. 13:30. Foreldrar eru beðnir
um að nota þessa daga ef þeir mögu
lega geta svo að prestur og kór fái ekki
leið á fermingarsálmunum. Nánar um

þetta í messunni 2. október.
Þau tíðindi urðu í vor að Ellen Huldís
Ólafsdóttir gaf ekki kost á sér sem
formaður í sóknarnefnd en hún var
búin að vera formaður mjög lengi og
í sóknarnefnd ennþá lengur og þar er
hún sem betur fer enn. Á aðalfundinum voru henni þökkuð frábær störf
og það er ítrekað hér og fékk blóm og
ég veit ekki hvað. Svona fólki er aldrei
ofþakkað fyrir störf í þágu samfélags
ins. En hver tók við. Enginn annar en
Hjörleifur Brynjólfsson sem einu sinni
var oddviti hér. Hann hefur tengst
kirkjunni m.a. gegnum kórastarf og
er þrælvanur stjórnun og mikill feng
ur fyrir kirkjuna að fá hann til starfa.
Sóknarnefnd er annars skipuð alveg
afbragðs fólki: Ægir Hafberg sér um
fjármálin, Guðrún Sigurðardóttir er
gjaldkeri,
Sigurður Hermannsson,
sem er einnig safnaðarfulltrúi, Ellen
er ennþá og Brynja Herbertsdóttir
sem betur fer að ógleymdum Vigni
Arnarsyni.
Halla Kjartansdóttir er sem áður
kirkjuvörður og meðhjálpari, Guðfinna Óskarsdóttir hef mátað kirtla á
fermingarbörn.
Jón Gíslason hefur unnið í kirkjugarðinum og við kirkjuna í sumar og
rækt starf sitt af stakri snilld. Hörður
Jónsson er sem fyrr umsjónarmaður
garðsins og fólk beðið að hafa samband við hann þegar um er að ræða
einhverjar framkvæmdir við leiði.
Sóknarprestur hefur ekki fasta viðtals
tíma en er oftast við á morgnana á
skrifstofu sinni og alltaf til viðtals.
Baldur Kristjánsson
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Goða súpukjöt í poka
nýslátrað, frosið

849
t
m
æ
v
Hagk í heimabyggð
kr.
kg

20%

Bautabúrs
blandað hakk

998

afsláttur

SS folaldaframpartur,
reyktur

kr.
kg

679

kr.
kg

verð áður 849

20%
Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl. Gildir til 11. september 2011

afsláttur

20%

10%

Casa Fiesta
vörur í úrvali

Samlokuostur,
sneiðar

698

kr.
pk.

175

afsláttur

afsláttur

Myllu kryddkaka,
440 g

Campagna spaghetti,
500 g

Þykkvabæjar
snakk, beikonbugður

389

kr.
stk.

verð áður 219

Egils Kristall
sítrónu, 2 l

199

Klaustur: Sími: 487 4616 Vík: Sími: 487 1325 Hvolsvöllur: Sími: 585 7590

SJÁ OPNUNARTÍMA Á WWW.KJARVAL.IS

kr.
pk.

kr.
pk.

Þorlákshöfn: Sími: 585 7595

Coke Light
Coke Zero,
2 lítrar

198

Skyr.is
kr.
stk.

Hella: Sími: 585-7585
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Þorlákshöfn fyrr og nú
Hér fyrir neðan má sjá tvær ljósmyndir sem báðar eru teknar á svipuðum stað
en með 50 ára millibili. Efri myndina tók Helgi Angantýsson árið 1961. Neðri
myndina tók Róbert Karl Ingimundarson árið 2011.

Vöruflutningar
Þorlákshöfn - Reykjavík- Þorlákshöfn

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

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

Finndu tvo kettlinga!

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.

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

Gámasvæðið
við Hafnarskeið
Opnunartímar:
Mán. – fös. : 13:00 - 18:00
Lau.: 13:00 - 16:00
Sun.: Lokað
Á gámasvæði er tekið á móti
flokkuðum úrgangi.
Vinsamlega gangið vel um og
losið ekki úrgang af neinu tagi
utan gámasvæðis.

Sími 483 3817

Vetrarstarfið er að byrja:
Uppákomur, sögukvöld o.fl.
Fylgist vel með auglýsingum.

Opnunartími:
virka daga 17-21
helgar 12-22

Einnig skv. samkomulagi
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Ferð Skólalúðrasveitarinnar til Gautaborgar júní 2011
flatkökur, gefa vinninga í bingó, bein
um styrkjum og fleiru.

Krakkarnir náðu
að skoða sig um í
Gautaborg, kíkja
í búðir og fara í
tívolí á milli skipulagðra viðburða.

Við viljum nota tækifærið og þakka
öllum þessum aðilum. Sérstaklega
viljum við þakka rausnarlegan styrk
Kiwanisklúbbsins Ölvers og Menning
arnefndar Ölfuss. Stuðningur og velvilji samfélagsins er ómetanlegur.

Ferðin heppnaðist
í alla staði frábærlega. Veðrið lék við
okkur og börnin
voru til fyrirmynd
ar hvert sem við
fórum. Hópurinn
fékk hrós bæði
frá flugfreyjum og

Aðfaranótt sunnudagsins 26. júní
var lagt af stað í fimm daga langþráð
ferðalag til Svíþjóðar. Í för voru 46
ungmenni og fararstjórar frá Þorláks
höfn og Selfossi. Ferðinni var heitið
á Musikfestival í Gautaborg. Þegar til
Gautaborgar var komið tóku krakk
arnir þátt í æfingabúðum ásamt
250 ungmennum frá Noregi. Dag

arnir voru byggðir þannig upp að
fyrir hádegi voru þau á æfingum en
eftir hádegi voru spilaðir tónleikar í
skemmtigarðinum Liseberg og farið
í skrúðgöngu. Einnig spiluðu þau á
fljótabáti sem sigldi um Gautaborg.
Síðasta kvöldið voru haldnir sam
eiginlegir tónleikar með öllum þátttakendum í Konserthúsi Gautaborgar.

Kveðja, Lóa, Ólína, Sigga og Gestur.
PS. Flatkökurnar vinsælu verða aftur
til sölu í haust.

mótshöldurum fyrir
prúðmennsku og tónlistarflutning.
Mikill velvilji var í samfélaginu hér í Ölfusi
gagnvart verkefninu og
margir styrktu börnin
með því að versla við þau
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skrifstofuna
og
skólann
og
fyrir
skrifstofuna
fyrir
skrifstofuna
og
fyrirskólann
skrifstofuna
og
fyrirskólann
skrifstofuna
fyrir
skrifsto
og skóo
fyrir
skrifstofuna
fyrir
skrifstofuna
fyrir
skrifstofuna
fyrir
og
fyrirskólann
skrifstofuna
skrifstofuna
og
fyrir
fyrir
skólann
skrifstofuna
skrifstofuna
fyrir
ogskólann
skólann
skrifstofuna
og
ogskólann
skólann
og
ogskólann
skólann
og skólann
Ritföng
Ritföng
Ritföng
Ritföng
Ritföng
Ritföng
Ritföng
Ritföng
gtföng
föng
Ritföng
Ritföng
Ritföng
Ritföng
Ritföng
Ritföng
Grænmetismarkaður
verður stað-

Hjólaðu inn í haustið á hjóli frá ALLT & ekkert
settur fyrir utan verslunina alla
með
frábær
tilboð
áprenta
hjólum
þessa
dagana.
fyrirþarf
þann
sem
þarf
aðþarf
prenta
fyrir
þann sem
þarf að prenta
fyrirErum
þann
fyrir
þann
sem
þarf
sem
að
þarf
prenta
að
prenta
fyrir Prentvörur
þann
fyrir þann
sem
sem
fyrir
að
þarf
þann
prenta
fyrir
að
þann
sem
prenta
fyrir
sem
þann
að
þar
se
p
fyrirPrentvörur
þann
fyrir
þann
sem
fyrirþarf
sem
þann
fyrir
fyrir
að
þarf
þann
þann
sem
fyrir
prenta
fyrir
að
þarf
þann
sem
prenta
sem
þann
fyrir
að
þarf
þarf
sem
þann
sem
prenta
að
að
þarf
þarf
sem
prenta
prenta
að
að
þarf
prenta
að prenta
Prentvörur
Prentvörur
ntvörur
Prentvörur
Prentvörur
Prentvörur
Prentvörur
Prentvörur
ur
tvörur
Prentvörur
Prentvörur
Prentvörur
Prentvörur
Prentvörur
fimmtudaga
milli 11 og 17 meðan
fyrir
skrifstofuna
og
skólann
Ritföng
Verðdæmi:
uppskerutíminn er.
Prjónavörur
Prjónavörur
navörur
Prjónavörur
Prjónavörur
Prjónavörur
rur
avörur
Prjónavörur
Prjónavörur
Prjónavörur
Prjónavörur
Verð
áður
79.900.nú aðeins
63.900.fyrirfólkið
hannyrða
fyrir hannyrða
fólkið Prjónavörur
fyrirPrjónavörur
hannyrða
fyrir
hannyrða
fólkið
fólkið
fyrirPrjónavörur
hannyrða
fyrir Prjónavörur
hannyrða
fyrirfólkið
hannyrða
fyrirfólkið
hannyrða
fyrirfólkið
hannyr
fólk
fyrirPrjónavörur
hannyrða
fyrir
hannyrða
fyrirfólkið
hannyrða
fyrir
fyrir
fólkið
hannyrða
hannyrða
fyrir
fyrir
fólkið
hannyrða
hannyrða
fyrirfólkið
fólkið
hannyrða
fólkið
fólkiðfólkið
fyrir þann sem þarf að prenta
Verð áður 69.900.-Prentvörur
nú aðeins 49.900.-

Gjafavara
favara
avara
aGjafavara
Gjafavara
Gjafavara
Gjafavara
Gjafavara
Gjafavara
fyrir
þá
fyrir
gjafmildu
þá
gjafmildu
fyrir Gjafavara
þá
fyrir
gjafmildu
þá
fyrir
gjafmildu
þá
fyrir
fyrir
gjafmildu
þá
þá
fyrir
fyrir
gjafmildu
gjafmildu
þá
þá
fyrir
gjafmildu
gjafmildu
þá gjafmildu

fyrir þá gjafmildu

Gjafavara
Gjafavara
Gjafavara
Gjafavara
Gjafavara
Gjafavara
fyrir
þáfyrir
gjafmildu
fyrir þá
fyrir
gjafmildu
þá
gjafmildu
þá
fyrir
gjafmildu
þá
fyrir
gjafmildu
þá gjafm

Prjónavörur
fyrir hannyrða Byggingavörur
fólkið
fyrir iðnaðarmennina
fyrir iðnaðarmennina Byggingavörur
fyrir
iðnaðarmennina
fyrir
fyrir
iðnaðarmennina
fyrir
iðnaðarmennina
fyrir iðnaðarmennina
fyrir iðnaðarmenn
fyrir iðnaðar
fyrir
iðnaðarmennina
fyrir
iðnaðarmennina
fyririðnaðarmennina
iðnaðarmennina
fyrir
fyririðnaðarmennina
iðnaðarmennina
fyrir
fyririðnaðarmennina
iðnaðarmennina
fyrir iðnaðarmennina
Byggingavörur
Byggingavörur
yggingavörur
ngavörur
Byggingavörur
Byggingavörur
Byggingavörur
ngavörur
Byggingavörur
örurByggingavörur
Byggingavörur
Byggingavörur
Byggingavörur
Byggingavörur

Full búð af skólavörum, gjafavörum og byggingavörum. Allt fyrir skrifstofuna & prjónaskapinn. Lyklasmíði og margt, margt fleira.

fyrir
þáfyrir
semþá
týna
lyklunum
týna
fyrir
þá
fyrir
sem
þá
týna
sem
týna
lyklunum
lyklunum
fyrir þá
fyrir
sem
þá
týna
sem
lyklunum
týna
fyrir
lyklunum
sem
þá
fyrir
týna
sem
þá
lyklun
týna
seml
fyrirLyklasmíði
þá
fyrir
sem
þá
fyrir
týna
sem
þá
fyrir
týna
fyrir
lyklunum
sem
þá
þá
fyrir
lyklunum
fyrir
týna
sem
sem
þá
þá
fyrir
týna
lyklunum
týna
sem
sem
þá
lyklunum
týna
lyklunum
týna
sem
lyklunum
týna
lyklunum
lyklunum fyrir þá sem
Lyklasmíði
Lyklasmíði
asmíði
Lyklasmíði
Lyklasmíði
Lyklasmíði
Lyklasmíði
Lyklasmíði
Lyklasmíði
asmíði
ði
Lyklasmíði
Lyklasmíði
Lyklasmíði
Lyklasmíði
Lyklasmíði
Gjafavara
fyrir
þályklunum
gjafmildu

Byggingavörur

Verslum í heimabyggð
Verslum
Verslum
heimabyggð
í heimabyggð
Verslum
Verslum
í heimabyggð
Verslum
ííheimabyggð
Verslum
Verslum
í heimabyggð
Verslum
Verslum
ííheimabyggð
heimabyggð
Verslum
í íheimabyggð
heimabyggð
í heimabyggð
fyrir iðnaðarmennina
Vonumst
tilað
að
til
sjá
sem
sjá
sem
esta!
flað
Vonumst
Vonumst
tilVonumst
að
Vonumst
til
sjá
Vonumst
Vonumst
sem
sjá
tilað
fl
Vonumst
sem
Vonumst
að
esta!
til
sjá
til
flflVonumst
að
esta!
að
sem
sjá
til
sjá
til
flesta!
sem
að
sem
esta!
sjá
til
sjá
flflað
sem
esta!
esta!
sem
sjáflflesta!
sem
esta!flesta!Vonumst til að sjá sem flesta!

Verslum
í heimabyggð
Verslum
Verslum
í heimabyggð
í heimabyggð
Verslum
Verslum
í heimaby
Verslum
í he
tilflað
sjá
sem
Vonumst
Vonumst
til Vonumst
að sjá
til að
Vonumst
sem
sjá
Vonumst
sem
esta!
tilflVonum
að
esta!
sjá
tilflaes

Afgreiðslutími: mán-fös 11-18
Afgreiðslutími:
Afgreiðslutími:
mán-fös
mán-fös
11-18
11-18
Afgreiðslutími:
Afgreiðslutími:
Afgreiðslutími:
mán-fös
Afgreiðslutími:
Afgreiðslutími:
mán-fös
Afgreiðslutími:
11-18
Afgreiðslutími:
mán-fös
11-18
Afgreiðslutími:
mán-fös
mán-fös
11-18
mán-fös
mán-fös
11-18
11-18
mán-fös
11-18
11-1811-18
Selvogsbraut – Sími 483-3399
Selvogsbraut
Selvogsbraut
Sími
–483-3399
Sími
Selvogsbraut
Selvogsbraut
Selvogsbraut
– Sími
Selvogsbraut
Selvogsbraut
––483-3399
Sími
Selvogsbraut
Selvogsbraut
–483-3399
Sími
Selvogsbraut
–483-3399
–483-3399
Sími
Sími–483-3399
–483-3399
Sími
Sími–483-3399
483-3399
Sími 483-3399

Afgreiðslutími:
mán-fös
1
Afgreiðslutími:
Afgreiðslutími:
mán-fös
Afgreiðslutími:
mán-fös
Afgreiðslutím
11-18
11-18
Afgreið
mán
Selvogsbraut
–483-3399
Sími
Selvogsbraut
Selvogsbraut
– Sími
Selvogsbraut
–483-3399
Sími
Selvogsbraut
Selvogs
–483-3
Sím

ut/Selvogsbraut
/Sími
Sími
483-3399
/ Selvogsbraut
Sími
483-3399
3399
Selvogsbraut
483-3399
/Selvogsbraut
Sími
483-3399
/Selvogsbraut
/Sími
Selvogsbraut
Sími
483-3399
483-3399
/ Selvogsbraut
Sími
/ Sími
483-3399
483-3399
/ Sími 483-3399

Lyklasmíði

Selvogsbraut / Sími 483-3399

fyrir þá sem týna lyklunum

/ Selvogsbraut
Sími 483-3399/Selvogsbraut
Selvogsbraut /Selvogsbraut
Sími 483-3399
/Selvogsbraut
Sími 483-3399
Sími 483-3399
/ Selvogsbraut
Sími 483-3399/ Sími 483-3399
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Badminton - Badminton

Badmintonæfingarnar munu hefjast aftur eftir sumarfrí mánudaginn 5. september. Badminton er íþróttagrein sem hentar
öllum, er auðvelt að læra og veitir góða alhliða hreyfingu. Engar æfingar verða fyrir eldri spilara en áhugasamir mega mæta
á æfingar á sunnudögum. Æfingarnar verða sem hér segir:
Mánudaga
Fimmtudaga
Sunnudaga

Tölvuviðgerðir

kl. 18:15-19:30
kl. 16:00-17:15
kl. 13:00-14:30

Æfingagjald fram að áramótum er 7.000.- kr og fer skráning fram á æfingartímum. Ekki er þörf á að eiga badmintonspaða
til að æfa því félagið á spaða sem hægt er að fá afnot af. Þjálfari er Karen Ýr Sæmundsdóttir.

Sími 483

3993

Með von um að sjá sem flesta,
stjórn Badmintondeildar UMF Þórs

Félagsstarf eldri borgara og öryrkja í
Ölfusi veturinn 2011-2012

Markmið okkar er meðal annars að standa í hvívetna vörð um hagsmuni fólks og stuðla að því að það
einangrist ekki eftir starfslok heldur haldi áfram að taka virkan þátt í samfélaginu svo lengi sem heilsan
leyfir.
Fundur um félagsstarfið í vetur verður haldinn að Egilsbraut 9 þriðjudaginn 13. september kl: 14.00, á
dagskránni í vetur verður meðal annars leikfimi, prjónakaffi spilamennska o.fl.
Félag eldriborgara í Ölfusi býður öllum þeim sem eru 60 ára og eldri að ganga í félagið. Boðið verður upp
á kaffi og konfekt, hittumst sem flest - maður er manns gaman.
Stjórn félags eldriborgara í Ölfusi og
forstöðumaður Egilsbrautar 9

Leikfélag Ölfuss
Leikfélag
Ölfuss hef
ur ekki setið
auðum hönd
um í sumar
frekar
en
fyrri daginn.
Listas miðja
á
Hafnar
dögum tókst
ljómandi vel þar sem nokkrir hressir
krakkar sömdu leikrit og sýndu. Einn
ig var mikið af fólki á öllum aldri sem
mætti í andlitsmálunina og mátti sjá
fagrar fígúrur um allt þorp.

Í fyrsta skipti fóru tveir meðlimir
úr Leikfélagi Ölfuss í Leiklistaskóla
Bandalags íslenskra leikfélaga, þær
Þrúður Sigurðar og Árný Leifsdóttir.
Skólinn hefur verið starfræktur frá
1997 og stendur í 10 daga ár hvert. Að
þessu sinni var hann að Húnavöllum í
A- Húnavatnssýslu. Fjölbreytt og krefj
andi námskeið voru í boði í skólanum
sem án efa munu skila sér inn í starfið
hjá Leikfélagi Ölfuss.
Í ágústlok bauð leikfélagið svo uppá
20 klst. leiklistarnámskeið í umsjón
Gunnars Björns Guðmundssonar.

Raflagnateikningar og tölvuviðgerðir

Aukin orka og betri líðan
með Aloe Vera frá Forever Living Products

Stefán Þorleifsson
615-2920 / stebbi@tonlist.net
sjálfstæður dreifingaraðili

geysir.net/heilsa

Unubakka 34
sími 483 3545

Bæjarlíf

Var það mjög vel sótt og nokkrir nýir
áhugasamir einstaklingar sem mættu
þar ásamt eldri leikfélögum.
Í septemberbyrjun hófst samlestur
á Himnaríki eftir Árna Ibsen en það
verður sýnt í vetur. Verkið er gamanleikur sem gerist í sumarbústað þar
sem ýmislegt fer úrskeiðis. 6 leikarar
taka þátt í sýningunni ásamt fjölda
annara sem að uppsetningunni koma
og er alltaf not fyrir fleiri hendur og
bjóðum við alla áhugasama velkomna
til okkar.
Þrúður Sigurðardóttir

Menningarstarfið framundan

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

BERGVERK

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

Sími 483 3993

Raflagnateikningar og tölvuviðgerðir

Þvottahús Ölfuss
Unubakka 4 Þorlákshöfn s. 483-3530

Opið 9-12 og 14-17 virka daga

Þá er hefðbundið vetrarstarf að fara af stað og á bókasafninu hefur opnunartíminn breyst, ekki er lengur opið á laugar
dögum, einungis á virkum dögum. Fastir liðir eins og venjulega eru heimsóknir barna á sögustundir.
Við byrjum á því að taka á móti leikskólabörnum á bangsavikunni og í nóvember koma grunnskólabörn á norrænu
bókasafnavikunni en á þessu ári tengist efnið húmor í norrænum bókmenntum.
Í byrjun nóvember efnum við aftur til safnahelgar um allt Suðurland. Undirritaða langar til að endurtaka lifandi sýningu
sem haldin var í ráðhúsinu fyrir tveimur árum og eiga af því tilefni í samstarfi við handverksfólk og listamenn í Ölfusinu.
Að síðustu skal nefnt að Tónar við hafið halda áfram þó eitthvað verði að fækka tónleikum vegna sparn
aðar. Þó verður leitast við að afla styrkja svo hægt verði að halda áfram af metnaði með tónlistarröðina.
Starfsmenn á bókasafni og menningarnefnd hlakka til að takast á við verkefni vetrarins og vinna í nánu samstarfi við
íbúa.
Barbara Guðnadóttir,
menningarfulltrúi

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

Verið velkomin
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Skólalíf
Elsku Daníela

Til hamingju með afmælið þann 3. ágúst.
Mamma, pabbi og systkini.

Á foreldradegi, í fyrravetur, voru all
ir foreldrar og forráðamenn nem
enda við Grunnskólann í Þorlákshöfn
beðnir um hugmyndir að einkunnarorðum fyrir skólann.
Þar mátti finna ýmislegt
skemmtilegt en fyrir val
inu urðu orðin :

Sama starfsfólk kemur til starfa nú í
haust og starfaði við skólann í fyrravetur en það hefur líklega aldrei gerst
áður.

Vinátta - virðing – velgengni
Þessi einkunnarorð eru
einnig yfirskrift skólastefnu
Ölfuss.

Sölvi

Til hamingju með 10 ára afmælið þann 11.
september. Þín vinkona, Daníela.

Ágústa Ragnarsdóttir, sem
hannaði merki skólans fyrir
nokkrum árum, var fengin til
þess að gera veggspjald með
einkunnarorðunum sem nú hefur
verið hengt upp í glerskála skólans þar
sem það blasir við öllum sem koma
inn í húsið. Er það mál manna að mjög
vel hafi til tekist.

Kæra Sandra Dís

ur þó orðið á hvaða umsjónarbekki
kennarar hafa.
229 nemendur eru skráðir í skólann
núna að hausti en það er 15 nemend
um færra en voru síðastliðinn vetur.
Skýringin er sú að fleiri nemendur
útskrifuðust úr 10. bekk í vor held
ur en fjöldi 1. bekkinga er og nokkr
ir hafa flutt í burtu. Í 3. bekk eru
einungis 11 nemendur og muna
elstu menn í skólanum vart eftir
svona fámennum bekk.
Skólastarfið fer ákaflega ljúflega
af stað enda eru einkunnarorðin
vinátta-virðing-velgengni höfð að
leiðarljósi.

Oftast hafa orðið einhverjar breytingar á starfsfólki. Allt er óbreytt núna.
Sömu kennarar, sömu skólaliðar, sömu
stuðningsfulltrúar, sömu matráðar og
sömu yfirmenn. Einhver breyting hef

Guðrún Sigríks Sigurðarsóttir,
grunnskólakennari

Til hamingju með afmælið 11. september.
Þínar frænkur, Daníela og Katrín.

Sveitarfélagið Ölfus

Styrkir úr Lista- og menningarsjóði Ölfuss
Elsku Dagný

Til hamingju með daginn þann 14. sept.
Stebbi og krakkarnir.

Menningarnefnd Sveitarfélagsins Ölfuss auglýsir eftir umsóknum um styrki úr
Lista- og menningarsjóði Sveitarfélagsins. Styrkir eru veittir til verkefna sem unnið
er að á tímabilinu 1. september 2011 - 31. ágúst 2012.
Markmið sjóðsins er:
-að efla hverskonar menningarstarfsemi, list og listiðnað í Sveitarfélaginu.

Arna Dögg

-að veita styrki til sérstakra verkefna á sviði menningarmála er tengjast Sveitarfélaginu á einn eða annan hátt.

Blómastúdíó Sillu

Umsóknareyðublöð er hægt að nálgast á bæjarskrifstofu, Bæjarbókasafni Ölfuss eða
á vef sveitarfélagsins www.olfus.is. Í umsókn skulu markmið verkefna og áætlanir
um framkvæmd þeirra vera skýrar. Sýnt skal fram á að styrkurinn sé líklegur til að
efla menningarstarfsemi í Sveitarfélaginu.

Til hamingju með 12 ára afmælið þann 13.
sept. Þínar vinkonur, Daníela og Katrín.

verður lokað vegna
sumarleyfa
frá 6.-18. september.

Upplýsingar um reglur Lista- og menningarsjóðs Sveitarfélagsins Ölfuss er hægt að
finna á vef sveitarfélagsins. Umsóknarfrestur er til og með 3. október 2011. Umsóknir sendist á Bæjarbókasafn Ölfuss, Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn, merkt
„Lista- og menningarsjóður Ölfuss“ eða með netpósti á netfangið barbara@olfus.is.
Nánari upplýsingar veitir Barbara Guðnadóttir, menningarfulltrúi í síma 480 3830
eða 863 6390.
Menningarnefnd Ölfuss

www.olfus.is
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Bergheimafréttir

Pípari skrifar sögulega
skáldsögu
Spádómur lúsarinnar er fyrsta skáldsaga Sigurðar Grétars Guðmundsson
ar og fjallar um stórbrotin örlög afa
hans Halldórs Halldórssonar á SyðriRauðalæk.
Sigurður Grétar Guðmundsson, sem
um árabil skrifaði pistlana Lagna
fréttir í Morgunblaðið, hefur sent frá
sér sögulega skáldsögu sem byggir
á ævi föðurafa hans. Bókin nefnist
Spádómur lúsarinnar en titillinn vísar
í gamla hjátrú. Samkvæmt henni áttu
mæður nýfæddra sveinbarna að
setja fyrstu lúsina sem þær fundu
í hári þeirra á dyraþröskuld
bæjardyranna. Skriði lúsin inn
í bæinn var drengnum óhætt,
en skriði hún út úr bænum beið
hans, samkvæmt þessu, óumflýjanlegur sjódauði, sem voru
því miður örlög margra ungra
manna á þeim tíma. Spádómur
lúsarinnar segir frá lífshlaupi
föðurafa höfundar, Halldórs
Halldórssonar sem fæddist
árið 1824 á Syðri-Rauðalæk í
Holtum í Rangárvallarsýslu. Líf
Halldórs, og margra Íslendinga
á þeim tímum, var oft á tíðum
ansi harðneskjulegt. Fimm
tán barna Halldórs, sem var
tvíkvæntur, lifðu og komust á
legg en átta létust í frumbernsku
eða voru andvana fædd.
Sigurður Grétar sótti heimild
ir í söguna, meðal annars, í
Þykkskinnu Helga Hannessonar. „Satt
að segja vissi ég sáralítið um lífshlaup
hans enda var hann uppi á 19. öld,
fæddur 1824 og dó 1887. Þegar ég
las þar um Halldór afa þótti mér saga
hans svo örlagarík að ég fór þegar að
bæta við söguna og að lokum varð til
sú sögulega skáldsaga sem nú er kom
in út. Einnig studdist ég við sagnir
sem ég man enn úr æsku um föðurafa
minn og samtímamenn hans“ segir
höfundurinn.

og koma þar fram 890 niðjar, eflaust er
það ekki tæmandi.
Sigurður Grétar hefur hingað til verið
betur þekktur sem höfundur faglegra
pistla og fræðibóka um lagnamál.
Hann skrifaði um lagnamál í Fast
eignablað Morgunblaðsins í sextán
ár. Dálkurinn sem bar yfirskriftina
Lagnafréttir, naut mikilla vinsælda og
Sigurður átti traustan lesendahóp sem
náði langt út fyrir stéttir fagmanna í
lagna- og byggingarkreðsum.

Konukvöld
ÓSKUM EFTIR
SKEMMTIATRIÐUM!
Hafið samband við
Viggó (847 0880) eða
Döggu (693 3708)

Með kveðju,
Elsa aðstoðarleikskólastjóri.

Ásgerður er komin í námsleyfi fram
að áramótum en Dagný starfar sem
leikskólastjóri á meðan og Elsa leysir
af sem aðstoðarleikskólastjóri.
Fimmtudaginn 15. sept. byrjar leik
fimin aftur og fara þá börnin í íþrótta
húsið einu sinni í viku í leikfimi.
Börnin bíða alltaf spennt eftir þessum
tímamótum þegar leikfimin byrjar
eftir sumarfrí því þetta er eitt að uppá
halds tímum barnanna.
Flutningur barna á milli deilda hefur
gengið vel og einnig aðlögun nýrra
barna á yngri deildir, aðlögun er ekki
lokið og verður áframhald á henni
eitthvað fram í september. Þetta er

Hafnarlíf
Spádómur lúsarinnar er til sölu í öll
um bókaverslunum Eymundsson á
höfuðborgarsvæðinu, í Sunnlenska
Bókakaffinu á Selfossi og í versluninni
Allt og ekkert í Þorlákshöfn. Myndskreyting á bókakápu er eftir Helgu
Harðardóttur, eiginkonu Sigurðar, en
hann gefur bókina út sjálfur.
Nánari upplýsingar veitir:
Sigurður Grétar Guðmundsson
siggretar@gmail.com
Símar: 554 0506 / 895 5672

Aftan við skáldsöguna birtir Sigurður
Grétar Nðjatal Halldórs Halldórssonar

Ræktarinnar og
Ráðhúskaffi
1. okt. 2011

skemmtilegur tími þegar
tekið er á móti nýjum
einstaklingum sem eru
að stíga sín fyrstu skref í
leikskóla.

Það var bara líflegt við höfnina í
sumar þó Herjólf vantaði, en hann
skrapp frá.
Makríllinn kom sem óvænt uppbót,
en 10 skip lönduðu 1750 tonnum af
makríl sem að mestu var unninn í
Þorlákshöfn.
Togarinn Mánaberg sem er í eigu
Ramma ehf landaði 515 tonnum af
úthafskarfa og trollbáturinn Steinunn
frá Hornafirði landaði 255 tonnum,
þar sem uppistaðan var þorskur, ýsa
og ufsi.
Humarveiðar gengu ágætlega en níu
bátar lönduðu 1715 tonnum af því

Class of

197amót510-. se8pt5. nk.

Árgang

Húsið opnar fyrir:00
almenning kl. 23

!
Stanslaust stuð

5.-9. september
8. Dagur læsis.

9. Rugldagur - þá fara börnin á milli deilda
milli kl. 10-11.

12.-16. september

13. Aðalfundur foreldrafélagsins
15. Leikfimi hefst
16. Söngstund í sal, dagmæður koma í heimsókn.

19.-23. september

22. Leikfimi í íþróttahúsi
23. Söngstund í sal
26.-30. september
29. Leikfimi í íþróttahúsi.
30. Söngstund í sal.

voru 665 tonn humar sem er heldur
minna en á sama tíma í fyrra.
Humarveiðum lýkur ekki fyrr en í
október.
Átta dragnótabátar lönduðu 870 tonn
um. Tíu línubátar lönduðu 224 tonn
um og 13 handfærabátar lönduðu 188
tonum.
Alls komu 28 flutningaskip hér við í
sumar sem losuðu salt, lýsi, áburð og
vörur í Búðarhálsvirkjun. Vikur, laxaseiði og frystar sjávarafurðir hafa farið
út frá Þorlákshöfn.
Jóna Kristín Engilbertsd.

Menningar- viðburðaog 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

