Bæjarlíf
8. tbl. . 11. árg. . október 2011

Umhverfisverðlaun Ölfuss

Íþróttamiðstöð Þorlákshafnar
Íþróttahús, sundlaug,
tækjasalur og spa

Sími 483 3807
Föstudaginn 2. september voru Um
hverfisverðlaun Ölfuss veitt fyrir
fallegustu garðana í sveitarfélaginu,
annars vegar í þéttbýli og hins vegar í
dreifbýli.
Fallegasti garðurinn í þéttbýlinu þótti
Básahraun 17 en eigendur hans eru
Jóna Guðlaugsdóttir og Gísli Guðna
son. Umsögn nefndarinnar um
garðinn var eftirfarandi: Garðurinn í
þéttbýlinu er vel hirtur, með fjölbreyttu
tegundaúrvali og góðri uppbyggingu
beða, notagildi er ágætt, skipulagið
gott með góðu flæði. Aðkoman er fall
eg og þegar gengið er að húsinu heyrist
í vatni og eykur það enn áhrifin, vekur
forvitni á að kíkja inn í garðinn.
Fallegasti garðurinn í dreifbýlinu þótti

Friðarminni en eigendur hans eru
Guðmundur Guðjónsson og Jakob
Jakobsson. Hann hlaut eftirfarandi
umsögn: Garðurinn í dreifbýlinu er
sömuleiðis vel hirtur, það mætti segja
að hann væri sambland að rómantísk
um garði með miklu notagildi og park.
Þegar gengið er um garðinn opnast
sífellt ný rými með nýrri upplifun.
Notagildi er mikið, bekkjum er komið
fyrir víðsvegar um garðinn og hægt er
að setjast niður og njóta umhverfisins.
Í garðinum er einnig veglegur matjurt
agarður með öllum hugsanlegum teg
undum grænmetis og kryddjurta.
Eigendur þessara garða hlutu í
verðlaun gripi til eignar hannaða af
handverkskonunni Dagnýju Magnús

dóttur, sem rekur fyrirtækið Hendur í
Höfn í Þorlákshöfn. Í gripina notaði
hún gler, sand og grjót úr fjörunni við
Þorlákshöfn.
Einnig hlutu eigendur garðanna að
Eyjahrauni 11, Knarrarbergi 3 og
Hrísum viðurkenningu fyrir vel hirta
og fallega garða.
Valnefndin var skipuð fulltrúum frá
LbhÍ, Kvenfélaginu Bergþóru Ölfusi,
Skógræktarfélagi Ölfus, formanni
skipulags-, byggingar- og umhverfis
nefndar auk umhverfisstjóra Ölfuss.
Óskum við öllum þessum garðeigend
um hjartanlega til hamingju með fall
ega garða.

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

Við smíðum
þínar innréttingar

Hönnum, teiknum og
gerum tilboð.

Unubakka 18-20 I Þorlákshöfn

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

SKÁLINN
Rá hús Ölfuss
24. október 2011

Tónleikar í tilefni 200 ára árstíðar Franz Liszt
Á efnisskrá eru píanóverk og kórverk meistarans

Fram koma: Karlakór Hreppamanna, unglingakór
Selfosskirkju og Miklós Dalmay, píanóleikari
Kynnir: Arndís Björk Ásgeirsdóttir
Stjórnandi: Edit Molnár

Verið velkomin

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

Sími
483 3
801
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Frá útgefendum

Bæjarlíf
brosandi blað!

Kæru lesendur.

Bæjarlíf – óháð blað frá 2001

Eftir október kemur nóvember - og
svo kemur desember. Úff, tíminn
líður hratt á gervihnattaöld. Ferlegir
þessir gervihnettir!

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

Bæjarlíf hættir við útrás og hefur
tekið stefnu á óbreytt fyrirkomulag.
Frá og með þessu tölublaði mun því
ekkert breytast í Bæjarlífi. Guggn
uðu útgefendur á útrásinni að þessu
sinni! Hver veit hvað seinna verður!
Spörum eggin
Róbert Karl & Stefán

Blaðinu er dreift ókeypis á öll heimili 
Sveitarfélagsins Ölfuss. Upplag: 1000 eintök.

Skilafrestur í næsta blað: fös. 4. nóv.

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: Ellen Ólafsdóttir
Strandarkirkja
Sóknarprestur svarar fyrir Strandarkirkju
ásamt neðangreindum.
Kirkjuvörður: Silvía Ágústsdóttir,
sími: 483 3910
Formaður sóknarnefndar Strandarsóknar:
Guðrún Tómasdóttir

Útgáfudagur: miðvikud. 9. nóvember.

postur@baejarlif.net
Jafnvel litlar stjörnur skína í myrkri.

Tölvur, bangsar og yngstu börnin

ER
BÍLLINN
KLÁR FYRIR
VETURINN?
Þarftu að láta yfirfara bílinn
fyrir veturinn, setja vetrardekkin
undir eða smyrja hann?
Við hjá Bíliðjunni sjáum
um þetta fyrir þig.
Tímapantanir í síma 483-3540
eða bara á staðnum
Bíliðjan ehf.
Alhliða bílaverkstæði

Unubakka 48
Viðgerðir

815 Þorlákshöfn
Umfelgun
Smurning

Dótahornið

Tilboð óskast
Sjónvarp 29" Kolstertæki
Spegill 150x50 cm
Rúmbotn + grind 152x200 cm
__________________________
Sófasett til sölu
3 + 1 - steingrátt á lit
Eins og nýtt!
Verðhugmynd kr. 40.000_________________________
Lazy-boy blár
Verðhugmynd 15.000kr

Sjón er sögu ríkari. Uppl. í síma 483-3436 / 897-9767

Það eru skemmtilegar vikur fram
undan hjá Bæjarbókasafni Ölfuss.
Börnin eru dugleg að kíkja við á
bókasafninu eftir að skóla lýkur. Þau
eru ýmist að ná í bækur að láni eða
kíkja í tölvurnar. Alltaf fjölgar þeim
börnum sem kaupa ársaðgang í tölvur.
Aðgangurinn kostar 700 krónur og
veitir börnunum leyfi til að fara í tölv
ur 30 mínútur á dag þegar safnið er
opið. Starfsfólk gætir að tímaramm
anum og tölvurnar eru varðar gegn
óhæfu efni með öflugum síum.

sem var sérlegur bangsaaðdáandi. Í
þeirri viku býður bókasafnið börn
um úr leikskólanum Bergheimum í
sögustund þar sem dregnir eru fram
bókasafnsbangsarnir og prentaðar út
myndir sem börnin geta litað.

Ásgerður í heimsókn á ungbarnamorgni.
Kátt á dagmömmumorgni á bókasafninu.

Ungbarnamorgnar
Á meðan skólabörnin mæta á safn
ið seinni hluta dags, koma yngstu
gestirnir jafnan á morgnana. Á
þriðjudögum frá 10-12 eru ungbarna
morgnar á bókasafninu. Þá mæta
mömmurnar með litlu krílin, skoða
bækur og blöð, ræða ýmislegt sem
þeim liggur á hjarta, gæða sér á heilsu
te eða kaffi og smábörnin una sér
yfirleitt mjög vel á stóru púðunum á
barnadeildinni. Pabbar eru hvattir til
að mæta og auðvitað allir þeir sem
annast ungabörn í heimahúsi á þess
um tíma. Þriðjudaginn 11. október
ætlar Ásgerður Eiríksdóttir, leik
skólastjóri, að koma aftur í heimsókn,
en í þetta skipti verður meira af um
ræðum og léttu spjalli. Allir eru hjart
anlega velkomnir.

Bangsavikan
Í lok október er haldið upp á bangsa
vikuna, en hún er alltaf í kringum 27.
október, afmælisdag Theodore Roose
velt, fyrrum forseta Bandaríkjanna,

Í október verða myndir eftir Katrínu
Óskarsdóttur á sýningu í Gallerí undir
stiganum og koma þær vafalaust til
með að gleðja bæði unga og eldri gesti
safnsins, því hún teiknar einstaklega
skemmtilegar og lifandi dýramyndir.

Nytjamarkaður Lista- og
handverksfélags Ölfuss

Lista- og handverksfélag Ölfuss stóð
fyrir nytjamarkaði í handverkshúsinu
að Unubakka í sumar. Rann allur
ágóði markaðarins til Björgunar
sveitarinnar Mannbjargar. Söfnuðust
24.000 kr. sem búið er að afhenda
til björgunarsveitarinnar. Á mynd
inni hér að ofan afhendir Dagný
Magnúsdóttir, formaður og Lovísa
Heiðarsdóttir, gjaldkeri Ásgeiri Guð
mundssyni peningaupphæðina.
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Skólalíf

Vöruflutningar
Þorlákshöfn - Reykjavík- Þorlákshöfn

Ódýr og góð þjónusta alla daga
Marteinn Óli
Lýsubergi 10, Þorlákshöfn
sími: 893-0870
Nýjasti dagurinn í flóru hinna
ýmsu daga var tekinn hátíðlegur í
Grunnskólanum í Þorlákshöfn. Þessi
dagur er nefndur Dagur náttúrunnar
og var fæðingardagur Ómars Ragnars
sonar valinn, sjálfsagt í heiðursskini
við hann.
Á Degi náttúrunnar þótti tilhlýðilegt
að njóta þess að vera úti og gera eitt
hvað skemmtilegt. Sú hugmynd fædd
ist að nemendur og starfsfólk skólans
gengi eða hlypi kílómetrafjölda
hringvegarins þ.e. um 1300 km.
Stigstjórarnir skipulögðu fyrir sitt stig
hvernig þessu yrði háttað og sáu um að
skrá fjölda gengna eða hlaupna kíló
metra.
Yngsta stigið fór í göngutúr út í nátt
úruna eftir hádegismatinn. Veðrið
setti strik í reikninginn, rok og rign
ing en samt sem áður skiluðu þessir
göngugarpar yngsta stigs u.þ.b. 130
km.
Mið- og elsta stig fengu betra veður
enda fóru þeir nemendur út strax um
morguninn.
Miðstigið gekk Hafnarneshringinn.
Börnin voru mjög dugleg og sum
hlupu stóran hluta leiðarinnar og að
auki tóku nokkrir kappar í 7. bekk
aukahringi á íþróttavellinum. Göng
u- og hlaupagikkir miðstigs skiluðu
315,5 km í púkkið.
Elsta stigið gekk áleiðis út í Keflavík
og nokkrir nemendur gengu alla leið
þangað og til baka. Flestir nemendur
gengu 6 km og samtals skiluðu göngu
hrólfar elsta stigs 500 km.
Samanlagt gerir þetta tæplega 1000
km sem dugir ekki alveg til þess að
fara allan hringveginn. Þó að tak
markinu hafi ekki verið náð í þetta

skipti þá má bara reyna aftur á næsta
Degi náttúrunnar.
Skólinn hefur um árabil verið með
haustdaga á skóladagatalinu. Þá er
útivist í a.m.k. tvær kennslustund
ir. Kennararnir grípa þann dag sem
veðrið er gott þó það sé ekki endi
lega skráður dagur enda erfitt að gera
skipulag með gott veður í huga þegar
haustvindar fara að blása og haustrign
ingin skellur á, jafnvel óvænt.
Elsta stigið notaði veðurblíðuna
s.l. föstudag og skellti upp brenni
boltamóti á frjálsíþróttavellinum.
Ekki var annað að sjá en að allir nytu
þess í botn.
Guðrún Sigríks Sigurðardóttir,
grunnskólakennari

Hendur í höfn
Listmunauppboð

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.

Listmunauppboð var í Hendur í höfn
á 60 ára afmælishátíð Sveitarfélagsins.
Söfnuðust alls 67.000 kr. og rann
ágóðinn óskertur til Björgunar
sveitarinnar Mannbjargar, en þar er
verið að safna fyrir harðbotna báti.
Fá allir þeir sem tóku þátt í þessu
verkefni kærar þakkir fyrir. Á með
fylgjandi mynd er Dagný Magnúsdótt
ir að afhenda Ásgeiri Guðmundssyni
formanni Mannbjargar peninga
upphæðina.

Takið eftir:
Októberfest og bjór á tilboði!
Bardömur dressaðar í stíl við þemað!

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

Opnunartími:
virka daga 17-21
helgar 12-22

Einnig skv. samkomulagi
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LEIKFÉLAG ÖLFUSS FRUMSÝNIR

Nú þegar sumarið er
á enda og vetrarstarf
íþróttafélaganna er gengið
í garð, þá langar okkur í
körfuknattleiksdeild Þórs
að segja ykkur frá starfi
deildarinnar.
Starf deildarinnar er
komið á fulla ferð og
eru æfingar hafnar í öll
um flokkum að viðbætt
um Míkróbolta fyrir 4-6
ára. Það er nýjung hjá
deildinni að bjóða þess
um aldursflokki upp á
námskeið en farið er í
leiki með bolta og ýmsar
æfingar sem auka styrk,
jafnvægi, þol, boltatækni
og samhæfingu handa og
fóta. Um miðjan septem
ber heimsóttu leikmenn
meistaraflokks Þórs alla
krakka fædda árin 20052007 í Þorlákshöfn. Gáfu
þeir krökkunum körfu
bolta og kynntu um leið
Míkróboltanámskeiðið.
Brosmild
andlit mættu strákunum og voru allir
ánægðir með gjöfina. Nú styttist óðum
í fyrsta leik í Iceland Express deildinni
og er boltagjöfin liður í kynningar
átaki deildarinnar á körfuboltanum.
Meistaraflokkurinn er á fullu að
undirbúa sig fyrir átökin í efstu deild
í vetur. Liðið hefur æft á fullu og
spilað æfingaleiki til að brjóta upp
undirbúningstímabilið. Liðið er tals
vert breytt frá fyrra ári, en við höf
um fengið tvo íslenska stráka til að
spila með okkur. Það eru þeir Darri
og Guðmundur. Darri er uppalinn
KR-ingur en spilaði síðasta tímabil
með Hamri og Guðmundur kemur
frá Njarðvík. Auk þessara stráka hefur
liðið samið við þrjá erlenda leikmenn,
tveir af þeim eru bandarískir og heita
Darrin Govens og Courtney Beasley.
Þriðji erlendi leikmaðurinn kemur
frá Serbíu og heitir Marko Latinovic.
Það verður gaman að sjá hvernig þess
ir leikmenn passa inn í liðið og ná að
spila með heimastrákunum. Fyrsti
leikur í IE-deildinni í vetur verður í
DHL-höllinni gegn ríkjandi Íslands
meisturum í KR, 13. október nk.
Fyrsti heimaleikurinn í Þorlákshöfn
verður 21. október nk. þegar Snæfell
kemur í heimsókn.
Umtalsverð fjáröflunarvinna hefur
verið í gangi í undanfara þessa leik
tímabils og leitað hefur verið til ýmisa

- ge klofinn gamanleik!
Föstudaginn 14. október kl. 20:00
í Versölum Þorlákshöfn.
Höfundur: Árni Ibsen.
Leikstjóri: Gunnar Björn Guðmundsson.

Ljósmynd: Davíð Þór

fyrirtækja og aðila í því sambandi.
Verið er að ganga frá stórum samn
ingi við Icelandic Water Holdings sem
greint verður frá um leið og hann er
frágenginn auk þess sem fleiri fyrir
tæki hér í bæ og víðar hafa bæst í hóp
öflugra stuðningsaðila deildarinnar.
Stuðningur áhorfenda er deild
inni gríðarlega mikilvægur og til
að treysta þann góða stuðning enn
frekar hefur stjórn Kkd. Þórs ákveðið
setja á laggirnar stuðningsmanna
félag Körfuknattleiksdeildar Þórs
Þorlákshafnar.
Stuðningsmannafé
lagið yrði með sjálfstætt starfandi
stjórn og tilgangur félagsins er fyrst
og síðast að gefa félagsmönnum og
stuðningsmönnum Þórs tækifæri á að
styrkja sitt félag. Meðal annars með
greiðslu árgjalds félagsins en innifalið í
því er frítt á alla heimaleiki liðsins í IEdeildinni og fríar veitingar í hálfleik.
Framtíðarsýn
stuðningsmannafél
agsins er að þar verði til samheldinn
hópur sem m.a. hittist og ræðir mál
in. Kemur saman fyrir leiki og fær
tækifæri til að hitta þjálfarann og
komast að því hvernig hann ætlar að
leggja leikinn upp. Stofnun stuðnings
mannafélagsins verður auglýst nánar
síðar á www.thorkarfa.com.
Við eigum von á að allir bæjarbúar
og nágrannar fylgist vel með okkar
mönnum í vetur og fjölmenni á leiki.
Áfram Þórsarar!

Miðaverð 2.000 kr.
Ef hópur fer yfir 20 manns er miðinn á 1.800 kr. og
ef fjöldi fer yfir 50 manns er hann á 1.500 kr.

Leikhúsmatseð
Forréttur

ill

Hvítlauksristaðir

Sýningar í október:
Föstudagur 14. okt. kl. 20:00 – frums.
Sunnudagur 16. okt. kl. 20:00
Þriðjudagur 18. okt. kl. 20:00
Þriðjudagur 25. okt. kl. 20:00
Föstudagur 28. okt. kl. 20:00
Laugardagur 29. okt. kl. 20:00

humarhalar
á salatbeði

Aðalréttur

Ofnbakað lamba
læri með grilluðu
grænmeti og baka
ðri kartöflu

Eftiréttur í hl

Jarðarberja- og rab

éi

arbarasæla

Verð 3.500 kr.

á mann
4.200 kr. m/f
ordrykk

Hægt er að panta mat fyrir sýningar í Ráðhúskaffi í síma 483 1700.
Miðasala í síma 893 1863 (Hulda) og 845 7795 (Ásta).
Miðasala hefst klukkustund fyrir sýningu í Versölum.
ATH. Posi ekki á staðnum – geymið auglýsinguna.
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Lista- og handverksfélag Ölfuss
Síðastliðið ár hefur verið viðburðar
ríkt hjá Lista og handverkfélaginu.

Laugardaginn
8. október nk.
í Ráðhúskaffi.
Húsið opnar klukkan 19:00
og veislustjóri ræsir
borðhald klukkan 20:00.
Matseðill:
Heit og köld svið og sviðasulta
með viðeigandi meðlæti.
Pottréttur í boði fyrir fólk
sem ekki borðar svið.

Miðaverð 4.000 krónur.
Miðaverð eftir kl. 23:00 1.000 krónur.

Forsala miða í Kiwanishúsinu
fimmtudaginn 6. okt. kl 20:00.
Miðapantanir í síma 892-2328 (Þráinn)
og 692-2956 (Gísli)
(fyrir kl. 20:00 á fimmtudagskvöld)

Allir velkomnir!
Kiwanisklúbburinn Ölver
styrkir góð málefni í
heimabyggð

Á vordögum fékk félagið styrk hjá
Sveitarfélaginu til að reka handverks
hús í sumar. Fengum við Sunnevu frá
Handverk og hönnun til að leiðbeina
okkur með uppsetningu handverks
hússins. Tóku svo félagar það að sér
að mála, smíða, leiðbeina og deila
hugviti sínu til að gera þetta verk
efni að veruleika. Árangurinn var að
flestra dómi metnaðarfullt og flott
handverkshús sem bæjarfélagið okk
ar gat verið stolt af og staðsett var
við Unubakka í Þorlákshöfn. Þar var
vandað og fallegt handverk til sýnis
og sölu. Sáu félagar svo um að skipta
á milli sín vinnu svo hægt væri að
hafa sem mesta opnun í sumar en
opið var fimmtud. til sunnud. frá kl.
14.00-18.00 og svo var hlaupið til þess
á milli og opnað ef þörf var á.
Lengi hefur það verið gagnrýnt að
lítil afþreying sé í boði fyrir gesti sem
koma til Þorlákshafnar og þjónusta í
lágmarki. Með handverkshúsinu var
leitast við að koma til móts við kröf
ur um aukna afþreyingu og þjónustu.
Þannig teljum við að hægt sé að auka
ferðamannastraum til Þorlákshafn
ar og efla þjónustustigið í sveitarfél
aginu. Handverkshús sem þetta eflir
einnig menningarlífið og gerir listaog handverksfólki kleift að koma
verkum sínum á framfæri. Stutt er í
að Suðurstrandarvegurinn klárist og
megum við þá reikna með enn fleiri
gestum í sveitarfélagið okkar EF við
erum tilbúin að taka á móti þeim
Vil ég færa öllum þeim félögum sem
lögðu hönd á plóginn í sumar kærar
þakkir fyrir og er það von mín að
handverkshúsið okkar sé komið til
að vera og það vonandi allan ársins
hring. Sveitarfélagið Ölfus fær einnig
kærar þakkir fyrir styrkinn sem það
veitti okkur því án hans hefði þetta
ekki orðið að veruleika.
Í Ölfusi er mikið af hæfileikaríku
lista- og handverksfólki og er von
okkar að sem flestir gangi til liðs við
samtökin til að efla þau enn frekar.
Nýir félagsmenn eru velkomn
ir og fer skráning nýrra félaga fram
hjá stjórninni. Hana skipa Dagný
Magnúsdóttir, sími 848-3389 , Edda
Laufey Pálsdóttir sími 896-3767,
Jenný Erlingsdóttir 893-5757, Helga
Harðardóttir og Lovísa Heiðarsdóttir.
Eins er velkomið að hafa samband ef
einhverjar spurningar vakna.
Með kærri kveðju
Dagný Magnúsdóttir, formaður

Tölvuviðgerðir
Sími 483

3993

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

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

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

Verið velkomin
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Ferðalag Kórs Þorlákskirkju til
Ungverjalands vikuna 23.-30. ágúst.
Elsku Eyrún Saldís

Til hamingju með 2ja ára afmælið 13 okt.
Eiður Smári og Auðunn Ari

TAPAÐ FUNDIÐ
Þessi kápa varð eftir í Þorláks
kirkju í sumar, líklega eftir
jarðarför. Eigandi getur haft
samband við Höllu í síma 864 2386

Myndir Katrínar Óskarsdóttur á sýningu
Fimmtudaginn 6. október opn
ar Katrín Óskarsdóttir sýningu á
teikningum sínum í Gallerí und
ir stiganum, sýningarrými Bæjar
bókasafns Ölfuss í Þorlákshöfn.
Katrín er sunnlendingur og býr
nálægt Hvolsvelli. Hún lauk námi í
Grafískri hönnun frá Myndlista-og
handíðaskólanum árið 1974 og hef
ur haldið nokkrar einkasýningar á
undanförnum árum. Hún vann um
skeið á auglýsingastofu og var síðar
sjálfstætt starfandi. Á sýningunni í
Galleríi undir stiganum sýnir Katrín
Óskarsdóttir teikningar, en hún hefur
undanfarið teiknað mikið af dýra
myndum sem eru fullar af lífi og sér
lega skemmtilegar. Sýning Katrínar
opnar kl. 18:00 á fimmtudaginn og
býður bókasafnið upp á kaffi og kon
fekt af því tilefni.
Sýningin sem er sölusýning, stendur
yfir til októberloka og er opin á opn
unartíma bókasafnsins.

Það var glaður hópur kórfélaga sem
lagði af stað í ferðalag frá kirkjunni
okkar að kvöldi 22. ágúst. Þetta var 20
manna hópur fyrir utan fararstjórann
Soffíu Halldórsdóttur. Flogið var frá
Keflavík til München. Þaðan var ekið
til Passau sem er við ármót Dónar, Inn
og Ilz í Bæjaralandi. Árnar þrjár setja
svo fallegan svip á borgina og er hún
talin með ein af sjö fallegustu borgar
stæðum í heimi.
Fólk kom sér fyrir á hótelinu, þar sem
gist var fyrstu nóttina, kl 12 að há
degi var farið í kirkju heilags Stefáns til
að hlusta á hálftíma tónleika þar sem
leikið var á stærsta pípuorgel í Evrópu.
Þar voru líka fallegar freskur sem allar
voru eftir ómenntaðan málara.
Morguninn eftir var lagt snemma
af stað til Ungverjalands, áfanga
staðurinn var Siófok við Balatonvatn,
ferðin þangað var frekar löööööng.
Keyrt var upp með Dóná og inn í
Austuríki þar sem borðaður var há
degismatur. Það voru þreyttir ferða
langar sem stigu út úr rútunni eftir
tíu tíma keyrslu. Flestir voru fljótir að
gleyma þessari ökuferð þegar sest var
að dýrindis kvöldmáltíð á hótelinu en
þar gisti hópurinn næstu fimm næ
tur. Líklega var enginn andvaka þetta
kvöld þegar lagst var á koddann.
Næsta dag var farið í göngu um bæinn
Siófok svo var frjáls dagur. Fólk fór
á ströndina, sund eða nýtti sér eitt
hvað af öllu því sem var í boði þar
fyrir gesti. Um kvöldið var ungverskt
sveitabrúðkaup, sem sett var upp með
skemmtidagskrá, kvöldverði og dansi,

kórfélagar tóku þátt í fjörinu.
Föstudagurinn 26. ágúst reis bjartur
og fagur , hitinn fór í 42 gráður, nú
lá leiðin til höfuðborgarinnar Búda
pest sem er með fallegustu borgum í
heimi. Farið var upp á Gellért-hæðina,
að Matthíasarkirkjunni, að Halász
bástya, á hetjutorg og á frábæran
matarmarkað og var þetta allt mjög
skemmtilegt. Næsti dagur var frjáls
dagur og fólk fór á ströndina eða í
bæinn að skoða mannlífið.
Sunnudagurinn var tekinn snemma,
mætt var í Evangélikus Lúterskukirkj
una sem heitir Tervezte Makovecz,
hún var gjöf frá finnskum vinabæ
Ungverja, byggð árið 1990. Þetta var
mjög sérstök kirkja, hún leit út eins og
dýr. Lúterskir söfnuðir eru ekki marg
ir í Ungverjalandi, því flestir Ung
verjar eru kaþólskir. Íslenski kórinn
söng nokkur lög fyrir messu og fimm
sálma í messunni. Halla Kjartansdótt
ir meðhjálpari las guðspjallið frá alt
arinu Hún lagði út frá altaristöflunni
í Þorlákskirkju ,,Herra bjarga þú mér“
og presturinn þýddi yfir á ungver
sku. Það var mögnuð stund að heyra
Guðsorð talað á íslensku í ungverskri
kirkju og um það voru allir sammála.

vatnsins. Þar er stærsta náttúrubað í
heimi sem er mjög vinsælt hjá ferða
mönnum, hópurinn sleppti því að
baða sig þar sem allir töldu sig svo
náttúrulega. Dagurinn endaði upp
í sveit í vínsmökkun hjá vínræktar
bónda og var honum auðvitað þakkað
með söng.
Næsti dagur var tekinn snemma, Sió
fok kvödd og ekið var sem leið lá til
bæjarins Deggendorf í Þýskalandi. Sá
bær er oft nefndur hliðið inn í Bæ
jaraskóg. Þar var gist síðustu nóttina á
gömlu hóteli í miðjum bænum. Þaðan
var stutt í allt, hvort sem fólk ætlaði að
skoða söfn, kirkjur, veitingastaði, fara
í búðir eða bara labba um bæinn til að
sýna sig og sjá aðra.
Þá var komið að heimferð eftir dásam
lega viku, allt gekk upp, veðrið 28-42
gráður, yndislegir ferðafélagar, með
kórstjóranum okkar Hannesi Baldurs
syni og fararstjóranum Soffíu Hall
dórsdóttur. Allir lögðust á eitt að gera
þessa ferð ógleymanlega. Lent var í
Keflavík að morgni 3o. ágúst í kalsa
rigningu.
Mikið er alltaf gaman að skreppa af
bæ, en hvað það er dásamlegt að koma
heim í tæra loftið og drekka góða
vatnið okkar, það er ekki öllum gefið.
Ánægjuleg ferð er á enda og vonandi
verður ekki langt í að Kór Þorláks
kirkju leggi aftur land undir fót.
Rán Gísladóttir formaður
Kórs Þorlákskirkju

Um hádegi á mánudaginn fórum við
til Héviz, lítils bæjar við vesturenda
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Útivist - hjólreiðar

Við erum lítill og fjörugur hópur af
fólki með hjólreiðar sem áhugamál.
Þess má geta að við stundum jafnt
innanhúss sem utanhússhjólreiðar.
Hópurinn stóð fyrir hjólreiðardegi
um miðjan ágúst, atti kappi. Það var
tekið vel á i þessari keppni er nefnd
var „Svínið 2011“. Nafngiftin er meira
grín heldur en alvara og ýmsar hug
myndir eru komnar að nýrri nafngift
fyrir hjólreiðardag ársins 2012.
Svínið, fjölskyldugerð: Göltur, gylta og
grís. Þyngd: 200-250 kg. Fengitími: allt
árið.
Flest að ofanverðu á við okkur, ekki
allt.

Frískur hópur er réttnefni á þetta elsk
andi útivistarfólk. Markmið okkar er
einfaldlega að gleðjast saman á heil
brigðan máta.
Fyrsta hjólaferðin var haldin frá Þor
lákshöfn til Hveragerðis með léttu
stoppi í bensínsjoppunni þar sem
orkudrykkur var innbyrgður, veður
var með ágætum og komumst við
áfallalaust að heimaslóðum á ný. 40
km fóru létt í hópinn.
Hjólaferð númer 2 var farin viku síðar
en þá lá leið til Eyrarbakka. Hópurinn
okkar stækkaði og var mikill hugur í
fólki, ýmis lánshjól hingað og þang
að um bæinn voru fengin. Þessi ferð
var mjög skemmtileg með viðkomu á
Rauða Húsinu þar sem Pétur Andrés
son bar fram dýrindis humarsúpu og
salat. Á heimleiðinni var plankað,
hlegið og gefið í af hjartans list, 32 km
lágu í valnum eftir yndislegt síðdegi í
glimmrandi veðri.

Hjólreiðar er holl hreyfing, gefa betri
heilsu og ánægjulega útiveru. Sú holla
hreyfing sem hjólreiðar eru kemur
okkur í gott form, eykur þol okkar og
úthald. Við öðlumst meira sjálfsöryggi
og ræktum bæði sál og líkama með
hjólreiðum hvort sem er innan eða
utanhúss. Það verður þó að segjast að í
fallegri náttúru og góðu veðri þá jafn
ast fátt við góðan hjólreiðatúr.
Hvað er ábótavant við hjólreiðar í
grennd við Þorlákshöfn? (ef svo er)
Líklega eru það leiðir sem hjólreiða
menn og konur geta nýtt sér áhættu
laust. Væri ekki ráð að útbúa göngu
og hjólaleið t.d. út í Selvoginn með
nokkrum áningarstöðum á leiðinni?
Þorlákshöfn hefur uppá svo margt að
bjóða sem vert er að þakka en leiðir
fyrir hjólreiðar er ábótavant.
Svo að lokum hélt hópurinn í mjög
skemmtilega ferð í Selvoginn í blíð
skaparveðri og áði hjá Sigfríði í Té bæ
er handeraði af sinni einskæru snilld
sveppasúpuna góðu. Það var fríður
hópur er skrafaði í heita pottinum í
Ræktinni eftir ferðina enda margt og
mikið að bera saman í góða veðrinu.
Þess má geta að hópurinn var vel
vopnum búinn, með hjálma og í
öryggisvestum sem veitti ekki af á leið
til Eyrarbakka þar sem umferðin var
ansi hröð.
Hjólreiðarmenn eiga rétt á vegum eins
og ökumenn og erum við skyld að lúta
umferðarreglum eins og hver annar.
Við lentum því miður í einum fanta
ökumanni sem lá á flautinni þar til að
hann gat ekið hjá vegna mótumferðar.
Í lokin langar okkur að þakka teyminu
sem fylgdi okkur í Eyrarbakkaferðinni
en sökum óhapps urðum við að ræsa
út björgunarliðið með nýtt hjól og
búnað. Það er gott að eiga góða að!
Róbert og Smári fá þakkir fyrir að
stoðina í þessari ferð.
Þórdís Brynjólfsdóttir

Bergheimafréttir
Föstudaginn 7. október n.k. er
leikskólinn lokaður vegna Haustþings
starfsfólks leikskóla á suðurlandi.
Þann 28. september var alþjóðlegi
Skólamjólkurdagurinn og er það í
12. skipti sem hann er haldinn víða
um heim. Það er stofnun Samein
uðu þjóðanna, FAO sem hvetur til
hátíðarhalda á þessum degi og á Ís
landi er haldið upp á hann undir
kjörorðunum „Holl mjólk og heil
brigðir krakkar”. Af þessu tilefni gaf
Markaðsnefnd
mjólkuriðnaðarins
leik- og grunnskólabörnum nýmjólk
í ¼ l fernu.
Brunaæfing var 26. september og tók
það 54 sekúndur að rýma húsið og
fyrir allar deildir að fara á sinn stað á
lóðinni. Við erum ánægð með þennan
árangur og eins hvað börnin voru ró
leg og yfirveguð á meðan á æfingunni
stóð.
Foreldrafundir verða með sama sniði
og í fyrra en þeir verða á miðviku
dögum í október kl. 8.10. Farið verður
yfir vetrarskipulagið á hverri deild
fyrir sig og farið yfir það helsta sem
foreldrar þurfa að vita fyrir komandi
vetur.
5. okt. kl. 8.10 foreldrafundur á Álfa
heimum.
12. okt. kl. 8.10 foreldrafundur á
Dvergaheimum.
19. okt. kl.8.10 foreldrafundur á Tröll

Hafnarlíf

Átján bátar lönduðu í Þorlákshöfn í
september, samtals 1022 tonnum.
Sjö dragnótabátar lönduðu 447 tonn
um. Hásteinn var aflahæstur með 178
tonn. Uppistaðan var Þykkvalúra
(Sólkoli) eða Lemmi eins og sjómenn
kalla hann. Afli smábáta var 75 tonn.
Sæunn Sæmundsd. var með 44 tonn á
línuna.
Afli 7 humarbáta var 458 tonn, humar
og bolfiskur. Jón á Hofi var með mest
eða 142 tonn.
Samkvæmt bráðabirgðatölum Fiski

Leikhúsmatseðill
Á meðan sýningum Leikfélags Ölfuss
á verkinu „Himnaríki“ stendur yfir.

Forréttur
Hvítlauksristaðir humarhalar
á salatbeði.

Aðalréttur

Alla föstudaga og laugardaga.
Sérpantanir fyrir hópa aðra
sýningardaga í síma 483 1700.

Ofnbakað lambalæri
með grilluðu grænmeti
og bakaðri kartöflu.

Verð 3.500 kr. á mann

Jarðarberja- og rabarbarasæla.

Eftiréttur í hléi

heimum.
26. okt kl. 8.10 foreldrafundur á
Hulduheimum.
Póstkassarnir sem foreldrafélagið gaf
leikskólanum síðasta vor eru komnir
upp fyrir framan allar deildir í Berg
heimum. Á Hulduheimum er hann
inni á deildinni. Þessir kassar eru til
þess að börnin geti komið með frétt
ir að heiman eða ef þau vilja segja frá
einhverju, koma með myndir til þess
að sýna o.s.frv. Færum við foreldra
félaginu bestu þakkir fyrir kassana
sem eru flottir og eiga vonandi eftir að
nýtast vel.
Hefðbundið samstarf við tónlistar
skólann hefst þann 17. október og
verður það með svipuðu sniði og
undanfarin ár. Nemendur úr tónlistar
skólanum ásamt kennara sínum koma
og spila fyrir nemendur í Bergheim
um. Leikskólanemendur fá að kynnast
hinum ýmsu hljóðfærum.
Aðalfundur Foreldrafélags Bergheima
var haldinn 13. sept. og var kosin ný
stjórn. Stjórnin er skipuð á eftirfarandi
hátt: Formaður Sigrún Huld Pálmars
dóttir, varaformaður Kristín Ólöf Þor
varðardóttir, ritari Gyða Sigurðardótt
ir, gjaldkeri Harpa Böðvarsdóttir og
meðstjórnandi Ingibjörg Sæmunds
dóttir.
Með kveðju,
Elsa aðstoðarleikskólastjóri.

stofu trónir Þorlákshöfn á toppnum
með humarinn á nýliðnu fiskveiði ári,
en hér var landað 987 tonnum. Horn
firðingar voru með 713 tonn og Vest
mannaeyjar með 542 tonn.
Þess má geta að 18 bátar alls voru á
veiðum frá þessum stöðum. Þegar
mest var af bátum hér voru 20-26
bátar að landa í Þorlákshöfn.
Eitt seiðaskip og eitt vikurskip lestuðu
í september.
Jóna Kristín Engilbertsd.

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

Alhliða veitingaþjónusta »« Sími 483 1700

www.radhuskaffi.is

