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Rák kastaði folaldi
í þokunni á Garðskaga

H Á M A R KA Ð U
VIRÐI ÞINNAR
FASTEIGNAR
FÁÐU TILBOÐ
Í SÖLUFERLIÐ
FRÍ LJÓSMYNDUN
OG FASTEIGNASALI
S Ý N I R A L LA R E I G N I R

Það er mikil upplifun að sjá nýtt líf verða til og verði vitni af móðurástinni. Rák kastaði hestfolandi rétt fyrir miðnætti á sunnudagskvöld í Ásgarðslandi á Garðskaga í Suðurnesjabæ.
Ingibjörg Rannveig Ingólfsdóttir er eigandi Rákar og hún náði mögnuðum myndum af köstuninni þegar folaldið kom í heiminn, þegar móðirin hreinsaði afkvæmi sitt og studdi það á fætur
í fyrsta skipti. Ingibjörg Rannveig segist ánægð með kauða sem hefur fengið nafnið Lappalangur, þar til annað verður ákveðið.

Nýr meirihluti
í Reykjanesbæ
kynntur í vikunni

PÁLL ÞORBJÖRNSSON
LÖ G G I LT U R F A S T E I G N A S A L I

PA L L@A L LT.I S | 5605501

Kjartan Már Kjartansson áfram bæjarstjóri
Meirihlutaviðræður í Reykjanesbæ eru á lokastigi og verða
kynntar á fimmtudag. Samfylking, Framsókn og Bein leið
munu halda áfram samstarfi.
Samkvæmt heimildum Víkurfrétta er líklegt að Framsókn og
Samfylking muni skipta með sér
tveimur stærstu embættunum;
formanni bæjarráðs og forseta
bæjarstjórnar og einhver skipting
verði á embættunum milli þeirra á
kjörtímabilinu.
Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir,
oddviti Framsóknar, og Valgerður
Björk Pálsdóttir, oddviti Beinnar
leiðar, eru nýir oddvitar sinna
framboða og mynda oddvitatríó
með Friðjóni Einarssyni, oddvita
Samfylkingar. Hann hefur verið í
framlínu meirihluta bæjarstjórnar
Reykjanesbæjar síðustu tvö kjörtímabil og gaf það út í undirbún-

ingi kosninga að þetta yrði hans
síðasta kjörtímabil.
Þá hefur Kjartani Má Kjartanssyni verið boðið að gegna bæjarstjórastarfinu áfram en hann hefur
verið bæjarstjóri síðustu átta ár.
„Það eru engin ágreiningsmál og
við skiptum þessu eftir árangri í
kosningunum. Málefnavinnan er
búin og við erum að klára skipan
embætta. Samstarf síðasta meirihluta gekk mjög vel og við vitum
hvernig er að vinna saman þó svo
að það hafi ekki allir verið bæjarfulltrúar. Þetta er bara jákvætt og
bjart framundan,“ sagði Halldóra
Fríða Þorvaldsdóttir. Friðjón
Einarsson tók undir það í stuttu
spjalli við VF og sagði fátt koma
í veg fyrir að þetta yrði allt klárt
í vikulokin.
Fyrsti fundur næstu bæjarstjórnar verður þriðjudaginn 7. júní.

FLJÓTLEGT OG GOTT!
499
kr/pk

42%

43%

áður
699 kr

199

29%
Goodfella's

Pizza Pockets, 2 í pakka
Triple Cheese, Pepperoni

Opnunartími
Hringbraut:
Allan sólarhringinn

98
kr/stk

kr/stk

áður
349 kr

Monster Ultra White
500 ml

Opnunartími
Tjarnabraut:
08.00 - 23.30 Virka daga
09.00 - 23.30 Helgar

áður
169 kr

Prins Póló XXL
50 g
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Dramatík í pólitíkinni í Grindavík
Nýr meirihluti í Grindavík

Framsókn, Rödd unga fólksins og Sjálfstæðisflokkurinn hafa myndað
nýjan meirihluta í Grindavík. Bæjarfulltrúar framboðanna undirrituðu
málefnasamning um verkefni og samstarf næsta kjörtímabils.
Nýr forseti bæjarstjórnar verður Ásrún H. Kristinsdóttir, fulltrúi Framsóknar, fyrir utan þriðja árið þegar Helga Dís Jakobsdóttir, fulltrúi Raddar
unga fólksins, gegnir því embætti. Formaður bæjarráðs verður Hjálmar Hallgrímsson, fulltrúi Sjálfstæðisflokksins. Fannar Jónasson, bæjarstjóri, verður
endurráðinn.
Málefnasamningurinn verður birtur að loknum fyrsta bæjarstjórnarfundi
nýrrar bæjarstjórnar sem fram fer þriðjudaginn 7. júní.
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FERÐIR Á DAG
ALLTAF PLÁSS
Í BÍLNUM
SUÐURNES - REYK JAVÍK
DAGLEGAR FERÐIR ALLA VIRKA DAGA

Þó nokkur styr hefur staðið um meirihlutaviðræður í bæjarpólitíkinni í Grindavík en í nýafstöðnum
kosningum vann Miðflokkurinn þar í bæ, einn flokka X-M á Íslandi, stórsigur. Af sex sveitarstjórnarmönnum á landsvísu, þá á X-M í Grindavík þrjá. Hólmfríður Hólmgrímsdóttir og hennar fólk í Miðflokknum
í Grindavík, vann eins og áður sagði stórsigur og fór úr einum bæjarfulltrúa í þrjá.
Sigurbjörn Daði Dagbjartsson
sigurbjorn@vf.is

Nokkuð hávær krafa var á samfélagsmiðlum sumra
Grindvíkinga, um að Rödd unga fólksins bæri skylda að
mynda meirihluta með Miðflokknum og var athyglisvert
að fylgjast með umræðunni. Það fór þó ekki betur en
svo að upp úr slitnaði og á endanum fóru leikar þannig
að Miðflokknum var haldið utan við meirihluta og
hann myndaður af Sjálfstæðisflokknum (2), Rödd unga
fólksins (1) og Framsóknarflokknum (1).
Miðflokkurinn birti þessa yfirlýsingu á Facebook-síðu
sinni á sunnudag og virðist ekki ríkja ánægja með þennan
nýja meirihluta Grindvíkinga hjá flokknum:
Sæl verið þið kjósendur/íbúar/Grindvíkingar!
„Svo fór um sjóferð þá, B, D og U
listinn búin að ná saman og gefa það út á
15ánda degi sem er skv. sveitarstjórnarlögum síðasti dagur sem þau þurftu til
þess að gefa þetta út. Hér er látið líta út
eins og mikil vinna hafi verið í gangi með
skipun meirihluta, vinna sem við vorum
búin að sjá sl. 12-18 mánuði að var í undirbúningi og úrslit kosninga myndi aldrei
skipta máli nema einhver hefði fengið hreinan meirihluta.
Við lesum viðræður U listans við okkur, sem sögðust
hafa komið aftur til okkar vegna pressu, sýndarmennsku
og m.v. þann fund sem átti sér stað þá með þremur af
þeirra fulltrúum hefði allan daginn átt að vera líklegur
annar fundur og ræða málin áfram. En eins og áður segir,
þá vorum við búin að lesa í aðstæður og sáum hvað var
í gangi þarna. U listinn vildi sem minnstu ábyrgð inn
í þann meirihluta sem þau gengu inn í og stýra skipulagsnefnd í stað þess að fá formennsku með okkur í 2-3
nefndum og forseta bæjarstjórnar í 4 ár. Þau fá hann
eingöngu í eitt ár og einn í nefnd í öllum nefndum og guð
má vita hvort þau fá nokkurn annan formann fyrir utan
skipulagsnefnd. Þau sem lögðu svo mikla áherslu á að
þeirra fulltrúar væru að fá reynslu í nefndum.
Þegar viðræður hófust við B listann þá mættu þau
einnig þrjú saman. Þau sögðu eftir mjög stuttan fund
ætla að ræða við baklandið sitt og voru svakalega hissa
að við leituðum til þeirra um myndun meirihluta. Við
töldum það eðlilegt að þau kæmu á eftir U listanum í
viðræður þó við værum klofningur út frá þeirra flokki.
En þau voru greinilega ekki á sama máli sem endanlega
staðfesti okkar grun, að þó e-r símtöl hafi átt sér stað á
kosninganóttina frá D lista til U og B þá var undirbúningur löngu hafinn. Svona er nú þessi blessaða pólitík,
rúmlega 1600 manns kjósa fólkið en ca. 15-20 manns
(ca. 1% af kjósendum) taka svo ákvörðun um hver tíkin
á að vera næstu fjögur árin.
En það góða við þetta er það, að við í M listanum fáum
tvo nefndarmenn í hverja einustu nefnd þökk sé ykkur.
Við munum hafa mikið aðhald á þessari bæjarstjórn en
munum alltaf styðja allt sem bætir þjónustu bæjarbúa
og skynsamlega fjárfestingu. Þessi nýmyndaði meirihluti
veit hvað þau þurfa að gera til að vera kosin aftur eftir 4
ár, það er að fara eftir stefnuskrá X-M listans í Grindavík
því það var það sem íbúar Grindavíkur kölluðu helst eftir.
Þá verður einfalt að samþykkja hlutina.
Breytingar þær sem þið kæru íbúar Grindavíkur kusuð
voru hunsaðar af þessum fulltrúum þessara flokka þ.a.
þið vitið hvað skal kjósa eftir fjögur ár ef þessi meirihluti
stendur sig ekki sem skyldi. Samtals TÖPUÐU fulltrúar
þessa nýmyndaða meirihluta 8,24% á meðan við jukum
við okkur 18,86% og erum langstærsti listinn í Grindavík.
Það verður áhugavert að sjá framkvæmdaáætlun þessa
meirihluta og málefnasamning þeirra og sjá hvað ber á
milli okkar stefnuskrár og þeirra.
Þið getið samt treyst því kæru íbúar í Grindavík að við
munum vera sýnileg á kjörtímabilinu, við munum vera
vakandi og öflugur minnihluti! Við erum með þrjá flotta
bæjarfulltrúa og fjöldann allan af frábæru fólki í nefndum
sem eru að fara að þjóna ykkur næstu fjögur árin. Við
hlökkum til verkefnisins.
Kær kveðja frá öllum á M listanum og stjórn deildarinnar í Grindavík sem þið getið alltaf leitað til.“
Helga Dís Jakobsdóttir, Rödd unga fólksins:

„Orðræða og vinnubrögð Miðflokksins
á landsvísu hugnast okkur ekki“

845 0900

FINNDU OKKUR Á FACEBOOK

„Miðflokkurin bauð okkur á fund sunnudaginn eftir kosningar, sem við þáðum.
Á fyrsta fundi ræddum við um traust og
um Miðflokkinn sjálfan. Margir vilja ekki
bera saman flokka í alþingis- og sveitarstjórnarkosningum. Það er frekar erfitt
þegar oddviti Miðflokksins í Grindavík
er í stjórn Miðflokksins á landsvísu. Orð-

ræða og vinnubrögð Miðflokksins á landsvísu hugnast
okkur ekki. Eftir samtal frá þeirra fólki við okkur,
ákváðum við að taka annan fund þar sem málefnin og
stefnuskrár flokkanna yrðu bara rædd.
Eftir að hafa hitt mitt bakland var ákveðið að hafa
annan fund með Miðflokknum og að honum loknum
yrði tekin ákvörðun. Þetta strandaði fyrst og fremst á
trausti og við vorum ekki sammála þeim um hvernig
fjármagna og forgangsraða ætti hlutunum. Ég hringdi
því í oddvita flokksins á föstudag og tjáði henni að við
vildum ekki fara í formlegar viðræður og helsta ástæðan
væri traust. Eftir það gáfum við yfirlýsinguna okkar út.
Það kom mér því á óvart að heyra oddvita flokksins í
morgunútvarpinu á Rás 2 tala um að það eina sem við
settum fyrir okkur væri framganga ákveðinna þingmanna, sem er alls ekki sú ástæða sem ég gaf henni upp
í símtali fyrir helgi og í yfirlýsingunni kemur skýrt fram
að kjarni málsins er traust. Í þessari yfirlýsingu Miðflokksins er sagt beinum orðum að þessi vika sem við í
Rödd unga fólksins, eyddum í þessar meirihlutaviðræður,
hafi bara verið sýndarmennska því Miðflokkurinn sá
á undanförnum 12-18 mánuðum, að engu máli myndi
skipta hvernig kosningarnar færu. Það segir líka að við
vildum sem minnsta ábyrgð inn í þann meirihluta sem
við vorum að ganga inn í. Ég á eiginlega ekki til orð ef
ég á að segja bara alveg eins og er. Þvílíkt virðingarleysi
gagnvart því starfi sem við hjá ungum stöndum fyrir og
ef einhvern skyldi undra að við höfum ekki borið traust
til Miðflokksins, þá hlýtur viðkomandi að skilja okkar
afstöðu eftir þessa yfirlýsingu.“
Ásrún Kristinsdóttir, oddviti Framsóknar:

Ekki vilji fyrir meirihluta
með Miðflokknum
„Þessi yfirlýsing Miðflokksins kom mér
á óvart, ég verð að segja það. Það fyrsta
sem mér datt í hug var hvort Miðflokkurinn vildi vera í góðu samstarfi? Þarna
eru rangfærslur en ég vil ekki tjá mig
neitt meira um þessa yfirlýsingu. Ég
held áfram að einbeita mér að okkar
málefnum og gildum. Miðflokkurinn
óskaði eftir viðræðum við okkur í Framsókn og það kom mér vissulega á óvart hversu fljótt það
gerðist eftir að Rödd ungra var þeirra fyrsti valkostur.
En mjög fljótlega kom í ljós hjá mínu baklandi, að ekki
var vilji fyrir viðræðum um myndun meirihluta með
Miðflokknum. Ég hélt að Miðflokkurinn myndi reyna
á að ræða við Sjálfstæðisflokkinn en ég er ánægð með
hvernig málin þróuðust og mér líst mjög vel á þennan
meirihluta sem við vorum að mynda. Samstarfið við
Sjálfstæðisflokkinn gekk mjög vel á síðasta kjörtímabili
og ég hef fulla trú á að samstarfið í þessum meirihluta
með fulltingi Raddar unga fólksins, verði sömuleiðis gott.
Við munum vanda til verka og ég hlakka mjög til þessa
samstarfs.“
Hjálmar Hallgrímsson, oddviti Sjálfstæðisflokksins:

Gaf Miðflokknum tækifæri
til að mynda meirihluta
Hjálmar Hallgrímsson, oddviti Sjálfstæðisflokksins hafði einnig ýmislegt við
þessa yfirlýsingu Miðflokksins að segja. Í
umræðuþræði við þessa yfirlýsingu Miðflokksins, segir orðrétt:
„…fékk símtal frá oddvita X-D þar sem
hann tjáði mér að hann hefði hug á viðræðum við minni flokkana fyrst….”
„Þar sem Miðflokkurinn vann stórsigur í kosningunum þá hafði ég samband við oddvita
Miðflokksins og óskaði þeim til hamingju með glæsilegan sigur. Sagði henni jafnframt að hún ætti sviðið, hún
myndi fá tækifæri á að mynda nýjan meirihluta og Sjálfstæðisflokkurinn myndi halda sig til hlés á meðan. Þetta
var á hádegi á mánudegi eftir kosningarnar. Þá hafði ég
frétt af viðræðum þeirra við Unga og Framsókn. Ég
sagði oddvitanum þá líka að ég myndi heyra í oddvitum
Raddar ungra og Framsóknar, að ef ekki myndi ganga í
viðræðum milli þeirra og Miðflokksins, þá myndum við
hafa áhuga á þannig meirihlutasamstarfi, þ.e. við X-U
og X-B. Við áttum mjög gott samstarf með Framsókn á
síðasta kjörtímabili og engin ástæða til að það samstarf
ætti ekki að geta blómstrað áfram, með þátttöku Ungra.
Oddviti Miðflokksins sýndi þessu fullan skilning aldrei
óskaði hún eftir viðræðum við okkur Sjálfstæðismenn
um myndun meirihluta, frekar en við.

Sigraðu
innkaupin!
Tilboð gilda 2.-5. júní

Kindaﬁllet

2.799

30%

kr/kg

3.999 kr/kg

Sigraðu
innkaupin
og fáðu
betra verð
á matvöru
með
Samkaupa
appinu

Tilboðin gilda meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.
Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.
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„Frábært að fá þessa bók í kennslu!“
– sögðu allir sem tóku við gjöfinni

Marta og Páll með
bókina góðu þegar hún
kom út árið 2012.
Það var mikil ánægja í öllum grunnskólum á Suðurnesjum þegar Marta
Eiríksdóttir, rithöfundur og jógakennari, kom færandi hendi með
fyrstu útgefnu skáldsögu sína Mei
mí beibísitt? en bókin var gefin út
af höfundi og Víkurfréttum fyrir tíu
árum.
Það hafði lengi verið ætlun Mörtu
og Páls Ketilssonar, ritstjóra Víkurfrétta, að gefa skólunum bekkjarsett
af bókinni sem fjallar um líf barna í
Keflavík á sjöunda áratug síðustu
aldar og nú létu þau verða af því.
Marta sem er íslenskukennari að
mennt útbjó einnig vinnubók fyrir

kennara sem gefur þeim innblástur
að því hvernig nota má bókina í
kennslu. Hún sér einnig fyrir sér
hvernig hægt er að búa til leikþætti
úr hverjum kafla bókarinnar sem eru
mjög myndrænir.
Bókin gefur ótal möguleika í skapandi íslenskukennslu enda var það
alltaf markmið Mörtu þegar hún sjálf
kenndi áður, við Myllubakkaskóla og
Fjölbrautaskóla Suðurnesja, að örva
skapandi kraft nemenda sinna.
Mei mí beibýsitt? – Æskuminningar úr bítlabænum Keflavík
er söguleg skáldsaga sem gerist í
heimabæ höfundar, sem rifjar upp

og segir frá daglegu lífi barnanna í
götunni þar sem hún ólst upp. Bókin
er skrifuð út frá sjónarhorni barns.
Þetta eru minningar um horfna
veröld, gamla tíma, þar sem skapandi
kraftur barnanna sá um að skemmta
þeim sjálfum daglangt á sumrin.
Engar tölvur eða farsímar voru til.
Ameríski herinn kemur töluvert
við sögu í bæjarlífinu enda bjuggu
þeir á þessum tíma niðri í bæ og
leigðu í kjöllurum og bílskúrum bæjarbúa. Börnin íslensku umgengust
oft fjölskyldur hermanna.
Bókin, sem hefur fengið einróma
lof lesenda og þykir skemmtileg aflestrar, verður ekki gefin út aftur og
er því orðin safngripur.
Marta Eiríksdóttir, sem starfar í
dag við fjölbreytt námskeiðahald,
leggur einnig rækt við bókaskrif og
er nýjasta ástarsaga hennar nú í
skoðun hjá bókaforlagi.
Marta hefur áður gefið út skáldsöguna Mojfríði einkaspæjara og
jafnframt Becoming Goddess – Embracing Your Power! sem er sjálfsræktarbók skrifuð á ensku en allar
bækur hennar má fá lánaðar á bókasöfnum. Marta Eiríksdóttir er einnig
á Storytel en þar las hún sjálf inn íslensku bækurnar sínar.
Skólastjórnendur voru allir ánægðir
að fá eintök af bókinni sem mun
nýtast í skapandi íslenskukennslu.

Verslunin Hrím opnar í flugstöðinni
Verslunin Hrím er að opna í Flugstöð Leifs Eiríkssonar og framundan
eru talsverðar breytingar á verslunarsvæðinu.
„Það er virkilega gaman að sjá
Leifsstöð lifna við á ný eftir Covid.
Spennandi tímar eru framundan
og eru margar nýjar verslanir og
veitingastaðir að opna. Það mætti
segja að Hrím væri hin fullkomna
flugstöðvarverslun. Í Hrím er seld
íslensk hönnun, skemmtilegar gjafavörur og nytsamlegar vörur fyrir
ferðalög. Við hlökkum til að opna
og ætlum að þjónusta ferðalanga
vel,“ segir Tinna Brá Baldvinsdóttir,
framkvæmdastjóri Hríms.

899 0304

Bílaviðgerðir
Smurþjónusta
Varahlutir

Garðaúðun Reynis Sig.
• 22 ára reynsla.
• Úðunartímabil; u.þ.b. 15. maí
til 5. júlí.
• Við þjónustum í Hafnarfirði,
Garðabæ, Kópavogi, Borgarfirði og víðar.
• Við úðum garða og tré í
öllum stærðum.
• Við tökum að okkur að taka
geitungabú og einnig stærra
hreiður. Úðum líka fyrir
kóngulóm.

Brekkustíg 38 - 260 Njarðvík

sími 421 7979
www.bilarogpartar.is

Rétturinn
Ljúffengur
heimilismatur
í hádeginu

Opið:

11-13:30

alla virka daga

Hraðhleðslustöð opnar við Nettó í Grindavík
Samkaup hefur opnað hraðhleðslustöð við verslun
Nettó í Grindavík. Um er að ræða aðra hleðslustöðina
sem Samkaup setja upp við verslanir sínar en þegar
er komin hleðslustöð við verslun Nettó í Borgarnesi.
Samkaup gerðu í fyrra samning við Ísorku þar sem
endanlegt markmið er að koma upp hleðslustöðvum við
verslanir um land allt en verslanir Samkaupa eru yfir
60 talsins og staðsettar víðsvegar um landið.
„Samkaup hafa lagt mikla áherslu á samfélagslega
ábyrgð í fjölda ára og umhverfismálin hafa ávallt verið
í brennidepli hjá okkur. Það hefur því verið gífurlega
spennandi að taka þátt í að hraða orkuskiptunum með
þessum hætti. Sú þróun, að fólk sjái í auknum mæli hag
sinn í að velja sér bíl sem knúinn er áfram af rafmagni
umfram aðra orkugjafa, er mikið gleðiefni fyrir okkur
öll og við erum spennt fyrir áframhaldandi uppbyggingu hleðslustöðvanna með Ísorku við verslanir okkar.
Hleðslustöðin hérna í Grindavík er að auki frábært
dæmi um framlengingu á þeim breytingum sem gerðar
hafa verið inni í versluninni undanfarna mánuði, en í
vor var hún orðin algjörlega „græn“, sem þýðir m.a. að
öll tæki eru keyrð á umhverfisvænum orkumiðli, LEDlýsing í verslun, allt sorp flokkað og frystar og kælar lokaðir svo nokkuð sé nefnt. Þannig má segja að við séum
búin að setja punktinn yfir i-ð í Grindavík með opnun
hleðslustöðvarinnar,“ segir Stefán Guðjónsson, framkvæmdastjóri verslunarsviðs Samkaupa en verkefnið
var unnið í samstafi við Orkusjóð og Grindavíkurbæ
„Grindavík er mikilvægur hleðslustaður fyrir rafbíla
og þá sérstaklega bílaleigur. Margfalt fleiri fara núna
Suðurstrandarveginn til þess að skoða ummerkin eftir
eldgosið.

Stefán Guðjónsson frá Samkaupum og
Sigurður Ástgeirsson frá Ísorku takast í
hendur við hleðslustöðina í Grindavík.
Við erum virkilega stolt af því að hafa fengið að taka
þátt í því að koma Grindavík á hraðhleðslustöðvakortið
í samstarfi við Samkaup,“ segir Sigurður Ástgeirsson,
framkvæmdastjóri Ísorku.
Ísorka rekur í dag yfir 1.700 hleðslustöðvar á Íslandi.
Um 700 þeirra eru aðgengilegar almenningi, notendur
Ísorku eru yfir 20.000 og að meðaltali nýta 1.300
þeirra hleðslustöðvar daglega.
Samkaup rekur rúmlega 60 verslanir víðsvegar um
landið undir vörumerkjum Nettó, Krambúðarinnar,
Kjörbúðarinnar og Iceland.

Sumarmessur á
Suðurnesjum 2022
5. júní – Hvítasunnudagur

3. júlí

11:00
11:00
20:00
20:00

20:00 Ytri-Njarðvíkurkirkja

Kirkjuvogskirkja
Víðihlíð, Grindavík
Mótorhjólamessa í Keﬂavíkurkirkju
Sandgerðiskirkja

12. júní – Sjómannadagurinn
11:00
11:00
12:30
14:00

Bíósalur Duus hús
Útskálakirkja
Grindavíkurkirkja
Hvalsneskirkja

10. júlí
20:00 Gospelmessa í Keﬂavíkurkirkju

17. júlí
20:00 Hvetjandi kvöldmessa í Hvalsneskirkju
20:00 Kálfatjarnarkirkja

17. júní – Þjóðhátíðardagurinn

24. júlí

11:00

20:00 Njarðvíkurkirkja

Hátíðarmessa í Keﬂavíkurkirkju

19. júní

7. ágúst

20:00 Göngumessa í Keﬂavíkurkirkju

20:00 Regnbogamessa í Keﬂavíkurkirkju

26. júní

14. ágúst

20:00 Yndismessa í Útskálakirkju

20:00 Íhugunarmessa í Grindavíkurkirkju

21. ágúst
20:00 Kirkjuvogskirkja

28. ágúst
20:00 Síðsumarsmessa í Keﬂavíkurkirkju
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50 ára afmæli Suðurflugs

Suðurflug þjónustar einkavélar og
hervélar á Keflavíkurflugvelli en á
dögunum varð flugafgreiðslufyrirtækið 50 ára. Var þessum merka
áfanga fagnað við hátíðlega athöfn
í höfuðstöðvum Suðurflugs við Silfurhlið Keflavíkurflugvallar. Magnús
Brimar Jóhannsson, Kristinn Eyjólfsson og Sigurbjörn Björnsson,
þrír af stofnendum Suðurflugs,
voru við athöfnina og færðu þeir
forstjóra Airport Associates og
Suðurflugs, Sigþóri Kristni Skúlasyni, fyrstu fundargerðabók Suðurflugs. Í henni er skráð upphafleg
saga þess sem spannar yfir tíu ár.

Við afhendingu fundargerðabókarinnar sagði Kristinn Eyjólfsson
nokkur orð:
„Kæru eigendur Suðurflugs,
ástæða þess að ég er enn með þessa
upphaflegu fundargerðabók undir
höndum er sú að fyrstu árin var ég
ritari Suðurflugs. Þegar ég seldi minn
hlut og gekk úr félaginu „gleymdi“ ég
að afhenda bókina og hef þess vegna
varðveitt hana þessi 50 ár sem eru
liðin frá stofnun Suðurflugs. Okkur
þremur eftirlifandi stofnendum, mér,
Sigurbirni Björnssyni og Magnúsi
Brimari Jóhannssyni, er það sönn
ánægja og heiður að afhenda ykkur
þessa bók þar sem segir frá rekstri
Suðurflugs fyrstu árin.“
Suðurflug var stofnað 15. maí 1972
og var fyrst um sinn flugskóli. „Við
vorum með kennslu og svo leiguflug
og þar á meðal var farið í varahlutaflug til útlanda til þess að sækja varahluti fyrir útgerðarfélögin og það var
þannig fyrstu 27 árin,“ segir Magnús.
Aðspurðir hvernig hugmyndin að
Suðurflugi hafi kviknað segja þeir
draumana hafa verið til staðar. „Við
vorum allir lærðir flugmenn að einhverju leyti, bara mislangt komnir
en þetta var í rauninni framhald af
flugfélaginu Þór, sem var svona fyrirrennari,“ segir Kristinn.

Félagarnir Magnús Brimar
Jóhannsson og Sigurbjörn Björnsson
á upphafsárum Suðurflugs.
Þeir Magnús, Kristinn og Sigurbjörn rifjuðu upp þær stundir sem
þeir áttu á þessum tíma. „Yfirbyggingin og sýndarmennskan var ekki
mikil í byrjun, þetta var bara gamall
kofi þar sem selt var kók og prins
póló,“ segir Kristinn.
Árið 1999 varð Suðurflug að
flugafgreiðslufyrirtæki en Davíð Jóhannsson kom þá inn í fyrirtækið.
Hann var aðaleigandi og framkvæmdastjóri Suðurflugs um skeið
og segir hann að fyrsta árið hafi
fyrirtækið afgreitt 158 vélar. „Í apríl
2020 voru svo búnar að fara í gegn
31.000 vélar,“ segir hann stoltur.
Suðurflug hefur verið í eigu REA
ehf., sem er móðurfélag Airport Associates frá árinu 2020 og er nú
eingöngu flugafgreiðslufyrirtæki.
Sigþór, forstjóri fyrirtækisins, segir
rekstur Suðurflugs nátengdan rekstri
þess þar sem stoðdeildir Airport Associates styðji vel við rekstur Suðurflugs. Rekstrarstjóri Suðurflugs er
Magni Freyr Guðmundsson.

Magni Freyr Guðmundsson, Kristinn Eyjólfsson, Sigurbjörn Björnsson, Sigþór
Kristinn Skúlason, Davíð Jóhannsson og Magnús Brimar Jóhannsson.

Góður maímánuður að baki
Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma,

HELGA SIGURÐARDÓTTIR

frá Litla-Hvammi í Mýrdal,
síðast til heimilis á Hlévangi, Reykjanesbæ,
sem lést föstudaginn 27. maí, verður jarðsungin frá Ytri-Njarðvíkurkirkju,
þriðjudaginn 7. júní, klukkan 13.
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vildu minnast
hennar, er bent á styrktarsjóð Umhyggju, félags langveikra barna.
Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir,
afi og bróðir,

STEINAR ÞÓR RAGNARSSON
Víkurbraut 3, Sandgerði,

lést á Landspítalanum við Fossvog föstudaginn 6. maí.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.
Fyrir hönd aðstandenda,
Guðlaug Hulda Kragh.

á timarit.is
ÖLL BLÖÐIN FRÁ 1980 OG TIL DAGSINS Í DAG

Tíminn líður áfram og ekkert fær hann stoppað. Núna
er maí búinn og júní kominn í gang þegar þessi pistill
kemur út – og þá fer nú að hægjast mikið á í útgerð á
Suðurnesjum. Annars var maímánuður bara nokkuð
góður og t.d. netabátarnir réru nokkuð duglega.
Erling KE var með 306 tonn í 23 róðrum, hann
byrjaði í Sandgerði en færði sig síðan inn í Faxaflóann
og landaði þá í Njarðvík. Maron GK fór líka í 23 róðra
og var með 111 tonn, Halldór Afi GK 46 tonn í nítján
róðrum og Bergvík GK 42 tonn í ellefu róðrum, allir að
róa inn í Faxaflóa.
Dragnótabátarnir áttu líka mjög góðan mánuð og
var Siggi Bjarna GK með 224 tonn
119 tonn í sextán róðrum. Báturinn
í tólf róðrum og 30 tonn mest í
AFLAFRÉTTIR Á SUÐURNESJUM
róðri. Benni Sæm GK 171 tonn í tólf
endaði
mánuðinn á því að róa frá
Gísli Reynisson
róðrum og mest 26 tonn. Aðalbjörg
Grindavík og var þá uppistaðan
gisli@aflafrettir.is
RE 110 tonn í tólf og mest 13,3 tonn,
í afla bátsins langa. Báturinn er
núna kominn í slipp en skipta á um
Ísey EA 109 tonn í ellefu en hann
landaði að mestu í Sandgerði og í Grindavík. Maggý ljósavél og lengja dekkið á bátnum aftur að flotkassa.
VE 79 tonn í sjö. Þá var Sigurfari GK með 166 tonn í
Hinn báturinn sem réri var Margrét GK, báturinn
sjö róðrum og mest 72 tonn í einni löndun. Þessi 72 byrjaði í Grindavík en færði sig síðan til Sandgerðis um
tonn hjá Sigurfara GK voru fengin utan við Arnarfjörð miðjan maí og réri þaðan út mánuðinn. Í heildina var
á Vestfjörðum en þangað fór Árni skipstjóri og áhöfn báturinn með 144 tonn í 22 róðrum og varð aflahæstur
hans á Sigurfara GK og lentu í mokveiði. Uppistaðan í allra báta á landinu að 21 brúttótonnum.
þessum afla var steinbítur, eða um 54 tonn, og koli um
Eins og Sævík GK þá er Margrét GK líka kominn í
sextán tonn. Aflinn fékkst á aðeins tveimur dögum, um slipp en ekki á að gera eins stórt og mikið við Margréti
átta til níu tonn í hali að meðaltali.
GK og Sævík GK.
Svo að lokum, síðan árið 2017 hef ég skrifað og gert
Þessi túr er stærsti róðurinn sem báturinn hefur
gert síðan hann fékk nafnið Sigurfari GK en hann á þó svokölluð vertíðaruppgjör en þá er ég að fjalla um
stærri róður því fyrir um tíu árum síðan hét báturinn vertíð þess árs og fara 50 ár aftur í tímann.
Núna var ég að ljúka við að skrifa vertíðaruppgjörið
Hvanney SF og kom þá mest með 80 tonn í land í einni
löndun eftir róður á netaveiðum. Var þá báturinn á fyrir vertíðina 2022 og til samanburðar vertíðina
netarallinu.
1972. Þarna miða ég við að ef bátur nær yfir 400 tonn
Annars var mikil handfæraveiði í maí og nokkrir á vertíð kemst hann á lista og er samanburðurinn ansi
bátar eru byrjaðir á veiðum á ufsanum, t.d. Von ÓF mikill, t.d. um 60 bátar sem ná því árið 2022 en 206
sem var með 14,7 tonn í níu róðrum og mest 4,2 tonn bátar sem ná því árið 1972. Sömuleiðis er fjallað um
í einni löndun, Svala Dís KE með 4,34 tonn í fimm og togarana árið 2022 og líka árið 1972 en þá voru síðuaf því var ufsi þrjú tonn. Ragnar Alfreðs GK 12,4 tonn togarnir og fyrstu skuttogararnir. Einnig um loðnuna
í fjórum róðrum og mest 5,3 tonn.
árið 1972 og má til gamans geta þess að næst aflahæsti
Ragnar Alfreðs GK á sér langa sögu á ufsaveiðum á loðnubáturinn á vertíðinni 1972 var Jón Garðar GK frá
handfærum og hefur um árabil verið sá smábátur sem Sandgerði sem landaði tíu þúsund tonnum af loðnu.
mest hefur veitt af ufsa ár hvert.
Þetta rit er hægt að kaupa og fæst hjá mér, hægt er
Allir línubátarnir eru farnir í burtu nema tveir bátar að panta t.d. í netfangið gisli@aflafrettir.is eða senda
voru á veiðum allan maímánuð. Sævík GK í Sandgerði skilaboð á Gísli Reynisson á Facebook eða 6635575
og Grindavík og gekk nokkuð vel var í heildina með sem er síminn og kostar það 4.000 krónur.
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Hátíðardagskrá 17. júní í skrúðgarði og fjórum hverfum
Drög að dagskrá 17. júní í Reykjanesbæ hafa
verið lögð fram á fundi menningar- og atvinnuráðs Reykjanesbæjar. Drögin gera ráð fyrir
hátíðardagskrá í skrúðgarðinum í Keflavík
og skemmtidagskrá í fjórum hverfum Reykjanesbæjar, Ásbrú, Keflavík, Njarðvík og InnriNjarðvík.

Sjómannadagurinn í Reykjanesbæ 2022
Sjómannadagurinn hefur verið haldinn hátíðlegur með dagskrá í
Duus Safnahúsum. Dagskráin er unnin í samstarfi nokkurra aðila og
hefst með sjómannamessu, sem haldin er til skiptis á vegum Keflavíkurkirkju og Njarðvíkurkirkju, og í ár er hún haldin á vegum Njarðvíkurkirkju. Í lok dagskrár er lagður krans við minnismerki sjómanna
við Hafnargötu fyrir tilstilli Vísis, félags skipstjórnarmanna á Suðurnesjum, Vélstjórafélags Suðurnesja og Verkalýðs- og sjómannafélags
Keflavíkur og nágrennis.

Undirbúningur fyrir Ljósanótt 2022 á fullu
Undirbúningur fyrir Ljósanótt,
1.-4. september 2022, er í fullum
gangi. Á næstu dögum berast
fyrirtækjum erindi um framlög
til hátíðarinnar og hvetur menningar- og atvinnuráð Reykjanesbæjar þau, sem og félög og íbúa
alla, eindregið til þess að taka
höndum saman og leggja sitt af
mörkum til að lyfta andanum
eftir langt og strangt tímabil
samkomutakmarkana og erfiðs
atvinnuástands. Ljósanótt er
tákn bjartsýni, ljóss og birtu
og þá fögnum við lífinu og tilverunni og njótum nærveru
hvors annars, segir í fundargerð
ráðsins

Rauðglóandi götuleikhús í Reykjanesbæ
Hávaxnar undraverur og glaðværir trommuleikarar skálma um götur
og torg og slá tóninn fyrir Listahátíð í Reykjavík 2022. Risavaxnir
fánar og blævængir svífa yfir mannfjöldanum og loftið er þrungið
spennu, fegurð og hrynjandi. „Við í Reykjanesbæ erum svo einstaklega
heppin að hafa fengið boð um að fá þetta stórfenglega opnunaratriði
Listahátíðar í Reykjavík í heimsókn til okkar laugardaginn 4. júní
2022. Þessu má enginn missa af. Gangan hefst kl. 12 við Hafnargötu
88 og verður gengið niður Hafnargötu í átt að Duus Safnahúsum,“
segir í fundargögnum menningar- og atvinnuráðs Reykjanesbæjar.
Hollenski leikhópurinn Close-Act Theatre hefur starfað í hartnær
þrjátíu ár og vakið athygli víða um lönd fyrir leiftrandi götuleikhússýningar sem hrífa áhorfendur með sér inn í veruleika þar sem allt
getur gerst. Risaeðlurnar í sýningunni Saurus spígsporuðu um miðborg Reykjavíkur í tilefni af opnun Listahátíðar árið 2018 og glöddu
áhorfendur á öllum aldri. Hér snýr hópurinn aftur með seiðandi viðburð
á heimsmælikvarða sem engin má missa af.
Menningar- og atvinnuráð hvetur íbúa Reykjanesbæjar að fjölga á
Hafnargötuna þann 4. júní og upplifa þetta stórfenglega atriði.

Deiliskipulag
í Reykjanesbæ
Bæjarstjórn Reykjanesbæjar samþykkti á fundi 17. maí
2022 að auglýsa eftirfarandi deiliskipulagstillögur í
samræmi við 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Vatnsnes – Hrannargata 2-4
Deiliskipulagstillagan gerir ráð fyrir 339 íbúðum í
5-6 hæða húsum og sameiningu lóða í samræmi við
uppdrætti JeES arkitekta dags. 8. apríl 2022. Tillagan er
auglýst samhliða endurskoðun aðalskipulags.
Tillögur verða til sýnis á skrifstofu Reykjanesbæjar að
Tjarnargötu 12 frá og með 2. júní til 15. júlí 2022. Tillögur
eru einnig aðgengilegar á heimasíðu Reykjanesbæjar:
www.reykjanesbaer.is Þeim sem telja sig eiga
hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að gera
athugasemdir við tillögurnar. Frestur til að skila inn
athugasemdum er til 15. júlí 2022.
Skila skal inn skriflegum athugasemdum á skrifstofu
Reykjanesbæjar á Tjarnargötu 12 Reykjanesbæ - eða á
netfang skipulagsfulltrúa skipulag@reykjanesbaer.is
Reykjanesbær 1. júní 2022
Skipulagsfulltrúi

Fyrsti kossinn úr Frumleikhúsinu í Þjóðleikhúsið
Söngleikurinn „Fyrsti kossinn“ sem
Leikfélag Keflavíkur frumsýndi sl.
haust var nýverið valin athyglisverðasta áhugaleiksýning ársins og
verður sett á svið Þjóðleikhússins,
eins og greint var frá í Víkurfréttum
á dögunum.
Þau Brynja Ýr Júlíusdóttir og Guðlaugur Ómar Guðmundsson sömdu
verkið sem fjallar um unga tónlistarmenn, hljómsveitarlífið, ástir, gleði
og sorg. Leikstjóri var hinn þekkti
leikari og Spaugstofumaður Karl
Ágúst Úlfsson og dóttir hans, Brynhildur Karlsdóttir samdi dansana.
Sýningin var samin til heiðurs tónlistarmanninum og Keflvíkingnum
Rúnari Júlíussyni og lög sýningarinnar tengjast honum öll.
Verkið var afar vel sótt og fékk frábæra dóma svo ekki kom á óvart að
það yrði fyrir valinu hjá dómnefnd
sem ár hvert velur athyglisverðustu
sýningu áhugaleikfélaga.

Nú er komið að sýningunum á
fjölum Þjóðleikhússins. Miðasala
er hafin á TIX.IS og fer el af stað.
Sýningarnar verða þrjár að þessu
sinni, fimmtudaginn 9. júní kl.20.00
og föstudaginn 10. júní kl.18.00 og

20.00. Suðurnesjamenn sem ekki
hafa enn séð þessa frábæru sýningu
eru hvattir til að skella sér í Kassann
hjá Þjóðleikhúsinu og eiga skemmtilega og eftirminnilega kvöldstund.

Nemendur úr Sandgerðisskóla unnu aðalverðlaun Nýsköpunarkeppni grunnskólanna
Hilda Rún og Thelma Sif nemendur
í 7. bekk í Sandgerðisskóla unnu
aðalverðlaun Nýsköpunarkeppni
grunnskólanna með hugmynd sinni
um hjálparljós. Af mörg hundruð
hugmyndum voru 25 valdar til útfærslu í vinnustofu sem fór fram í
Háskólanum í Reykjavík.
Nýsköpunarkennsla hefur verið
stór þáttur af náttúrufræðikennslu 7.

bekkjar í vetur í umsjón Ragnheiðar
Ölmu Snæbjörnsdóttur.
Hjálparljósið virkar þannig að
þegar nemanda vantar aðstoð í
kennslustund kveikir hann á ljósinu í
stað þess að rétta upp hendi. Þannig
veit kennarinn hverja vantar aðstoð
og nemandinn verður ekki þreyttur
í hendinni. Eftir 4 mínútur breytist
ljósið úr grænu í gult og svo í rautt

Hilda Rún og Thelma Sif ásamt umsjónarmanni, Ragnheiði Ölmu Snæbjörnsdóttur.

eftir aðrar 4 mínútur. Að lokum fer
rauða ljósið svo að blikka.
Í síðustu viku var hátíðlegt tilefni
þar sem Ásmundur Einar Daðason
skóla-og barnamálaráðherra veitti
þeim vegleg verðlaun og verðlaunagrip á lokahófi keppninnar.
Nýsköpunarkeppni grunnskólanna
(NKG) er hugmyndasamkeppni fyrir
nemendur í 5. – 7. bekk grunnskóla.
Keppnin var haldin í fyrsta skipti
árið 1992 og hefur verið haldin,
óslitið síðan og á keppnin því 30 ára
afmæli í ár. Undirbúningur fer fram
í skólum landsins samhliða annarri
kennslu á skólaárinu þar sem nemendur fá kennslu við að þróa verkefni út frá sínu áhugasviði, allt frá
hugmynd til veruleika. Þetta ferli
virkjar sköpunarkraft nemenda í
lausnamiðuðum hugsunarhætti og
eykur sjálfstraust þeirra og frumkvæði.
Gaman er að segja frá því að
annað árið í röð hljóta nemendur
Sandgerðisskóla aðalverðlaun
keppninnar.

Krýsuvíkurkirkja vígð á Hvítasunnu
Sunnudaginn 5. júní á Hvítasunnudag kl. 14:00 verður nýsmíðuð Krýsuvíkurkirkja vígð.
Vinafélag Krýsuvíkurkirkju hefur
staðið fyrir byggingu kirkjunnar en
öll smíði var á vegum Iðnskólans í
Hafnarfirði og síðar Tækniskólans
og Þjóðminjasafns Íslands, sem
lagði m.a. til þekkingu og trausta
handleiðslu við smíðina. Sr.
Kristján Valur Ingólfsson, biskup,
mun vígja kirkjuna og sr. Hans Guðberg Alfreðsson, prófastur Kjalarnessprófastsdæmis, sr. Gunnþór
Þ. Ingason, sem hafði umsjón með
fyrri Krýsuvíkurkirkju sem helgidómi og sr. Jónína Ólafsdóttir,
sóknarprestur Hafnarfjarðarkirkju,
þjóna að vígslunni með biskupi.

Fyrri Krýsuvíkurkirkja brann í
ársbyrjun 2010, en hún var byggð
1857. Sú kirkja var að falli komin
um miðja síðustu öld þegar Björn
Jóhannesson forseti bæjarstjórnar
Hafnarfjarðar stóð fyrir endurreisn
hennar. Krýsuvíkurkirkja var endurvígð á Hvítasunnudegi 1964 eftir
endurreisnina. Það er því táknrænt
að vígsla nýju kirkjunnar, sem er nákvæm eftirmynd þeirrar sem byggð
var 1857, eigi sér stað á Hvítasunnu.
Krýsuvíkurkirkja rúmar ekki nema
40 manns í sæti og þar af leiðandi
verða eingöngu þeir sem hafa hlutverki að gegna í vígslumessunni auk
náinna velunnara kirkjunnar innan
dyra. Öllum sem vilja gefst þó kostur
á því að fylgjast með vígslumessunni
utandyra, því að hátölurum verður
komið þar fyrir, og geta líka gengið
inn í kirkjuna undir lok vígslunnar og
neytt þar helgrar kærleiksmáltíðar
og tekið þannig virkan þátt í vígslumessunni. Eftir vígsluna verður
boðið til kirkjukaffis í Sveinshúsi í
Krýsuvík.
Hægt verður jafnframt að fylgjast
með steymisútsendingu frá vígslumessunni á stóru tjaldi í Strandbergi,
safnaðarheimili Hafnarfjarðarkirkju,
og þar verður boðið upp á kirkjukaffi. Strandberg verður opnað
vegna útsendingarinnar kl. 13.30.
Ánægjulegt væri að sem flestir gætu
fylgst með vígslu Krýsuvíkurkirkju,
annaðhvort í Krýsuvík, eða í Safnaðarheimilinu Strandbergi.

Styrktu úkraínskt flóttafólk
Vinkonurnar Hafdís Inga Sveinsdóttir og Elze Andrĳauskaite gerðu
sér lítið fyrir og söfnuðu dósum og
flöskum til styrktar flóttafólki frá
Úkraínu. Þær fengu mjög góð viðbrögð hjá fólki og þegar þær höfðu
náð í peninginn fyrir dósirnar fóru
þær í Bónus og keyptu hreinlætisvörur og fleira handa flóttafólkinu.
Þær fóru með vörurnar í húsnæði
þar sem flóttafólkið fær aðstoð og
fengu stelpurnar góðar mótttökur
eftir þetta góðverk.

25% afsláttur af sumarblómum

25% afsláttur af blómapottum

Birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

HVURSLAGS!
ERU ENGIN BLÓM
Í GARÐINUM?
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Frístundin:

Myndar hversdagslega hluti

Jóhann Alexander Þorsteinsson er sautján ára og
kemur úr Garðinum í Suðurnesjabæ. Jóhann fer
reglulega í göngutúra um Reykjanesbæ og tekur
ljósmyndir af hversdagslegum athöfnum fólks.
Hann segir það skemmtilegasta við að taka
ljósmyndir vera að fylgjast með hvernig fólk
hegðar sér í daglegu amstri.
Jóhann Alexander gengur marga kílómetra á viku með myndavélina í fanginu og tekur myndir á för sinni um bæinn. „Þetta eru
um tveir til sex kílómetrar á dag en ég hef alveg farið allt upp
í sextán kílómetra,“ segir Jóhann. Jafnaldrar hans nota alla
jafna farsíma sína til að taka myndir en Jóhanni segist líða vel
með myndavélina í hönd. „Alltaf þegar ég er með myndavélina
í hendinni líður mér vel. Svo fær maður ekki eins góð gæði í
gegnum símann og í myndavélinni. Með myndavélinni nær maður
ákveðinni dýpt sem er ekki hægt að ná með símanum.“

Sölufólk óskast
í Hrím Leifsstöð
Viðkomandi þarf að hafa góða reynslu af
sölustörfum og fína tungumálakunnáttu.
Umsóknir sendast á tinna@hrim.is

Thelma Hrund Hermannsdóttir
thelma.h.hermannsdottir@gmail.com

En hvar kviknaði áhugi hans á ljósmyndun?
„Áhuginn kemur frá móður minni.
Ég fékk hugmyndina af svona ljósmyndun í gegnum YouTube. Áður
en ég fékk myndavélina var ég endalaust að skoða myndbönd og horfði
mest á myndbönd um „street photography“. Ég ákvað að prófa það til
að byrja með þegar ég var að læra
hvernig myndavélin virkaði,“ segir
Jóhann.
Jóhann deilir myndum sínum á
Instagram síðu sinni undir nafninu
Johnsfots. Aðspurður hvað hann
vilji gera við myndirnar segir hann:
„Ég veit það ekki, ég hef reynt að
selja þær á netinu en það hefur ekki
gengið. Kennarinn minn kom með
þá hugmynd að halda ljósmyndasýningu, ég var bara ekki alveg viss
með það en það mun kannski gerast
einhvern tímann.“
Jóhann er í björgunarsveitinni
Ægi í Garðinum en hann segir
ljósmyndun vera fyrst og fremst
áhugamál. Jóhann segir að draumur
hans sé að taka myndir á björgunarvettvangi. „Það væri alveg geggjað
að taka myndir á vettvangi fyrir allt
sem fellur undir 112 en það myndi þá
vera bara sem áhugamál. Til dæmis
ef eitthvað væri í gangi hjá lögreglu,
björgunarsveitinni, landhelgisgæslunni eða slökkviliðinu þá væri ég til í
að taka myndir af þeim í starfi,“ segir
Jóhann.
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KENNSLAN Á VATNSLEYSUSTRÖND UM 1900
Kristindómur var aðalnámsgrein flestra skóla
fram yfir aldamót 1900 og margir kennarar
prestlærðir. Ögmundur Sigurðsson, Guðmundur
Finnbogason og fleiri gagnrýndu þann þululærdóm, að kenna kverið mjög rækilega og koma
börnunum þannig fram til fermingar.
Sigurður Jónsson, kennari, skrifaði um þvingunarnám, að börnin skilji ekki eitt einasta orð
og verði leiðitöm, falli í vantrúaröldu sem þá
gekk yfir landið. Slíkt ístöðuleysi stafi af rangri
kristindómsfræðslu, kverkennslu. Biblíusögur
væru fallnar til að ráða bót á þessu – að segja
léttar, skiljanlegar sögur en guðfræðin í kverinu
kæmi síðar. Vaxandi gagnrýni kom einnig frá
prestum, að kristindómurinn væri kenndur eins
og nauðung en ekki daglegt líf. Snemma á 20.
öld hvarf svo kverið að mestu úr skólanáminu
og vék þar fyrir biblíusögum en kirkjan sá sjálf
um fermingarfræðslu.

Myndin sýnir bókhald Skólasjóðs 1907–1908. Næstu
fimmtán ár var ársveltan nálægt 600 til 1.400
krónur. Árslaun kennara voru rúmlega 400 krónur.
Við fermingarfræðslu fyrr á öldum tíðkaðist
að raða börnunum upp í kirkjunni eftir kunnáttu. Í fyrstu barnaskólunum mun slík uppröðun
í skólastofur hafa tíðkast. Um aldamótin 1900
voru einkunnir gefnar daglega í mörgum barnaskólum. Sumum kennurum mislíkaði það en
mörgum foreldrum líkaði það vel, fyrir metnaðar
sakir. Svo lögðust daglegar einkunnir af en gefin
einkunn í viku hverri eða mánuði og börnunum
stundum raðað eftir því. Engar sögur fara af

svo tíðri einkunnagjöf og uppröðun í skólunum
á Vatnsleysuströnd en haldin voru vorpróf og
miðsvetrarpróf, þar sem annars staðar. Gefið var
í tölum (1–8) eða í orðum. Alltaf voru prófdómarar, stundum voru það prestar. Vorið 1909 var
Ögmundur Sigurðsson prófdómari á Vatnsleysuströnd, þá orðinn skólastjóri Flensborgarskóla.
Fyrstu áratugi Suðurkotsskóla voru börnin í
einni stofu og einn kennari. Í pistli í Ísafold 1879
(https://timarit.is/files/9317902) gælir Stefán
við þá hugmynd að bæta við kennara og skólastofu og kenna í tveimur bekkjum en til þess
skorti fé.
Fyrstu ár skólans voru kennslugreinar lestur,
skrift, reikningur, kver, biblíusögur og söngur.
Þeir, sem best voru að sér áttu þess kost að læra
að auki landafræði, sögu, réttritun og dönsku.
Handavinnukennsla var í boði fyrir stúlkur en
aðsókn var dræm og féll niður sum árin. Kennt
var kl. 10 til 14:30 sex daga vikunnar.
Í þá daga var hver kennslustund 60
mínútur. Kennt var 1. október til 31.
mars.
Fyrsta veturinn, 1872–1873, voru
22 börn í almennri kennslu og átta
unglingar í sérstakri kennslu. Þá voru
tíu börn heimilisföst í skólanum. Mörg
voru styrkt af Thorkilliisjóði. Guðmundur í Landakoti kom vikulega og
kenndi söng, stundum með orgelleik
í kirkjunni.
Annan veturinn, 1876–1877, voru
kennslugreinar: Lestur fimm stundir á
viku, skrift fimm stundir, lærdómsbók
(kverið) sex stundir, biblíusögur fjórar
stundir og reikningur fjórar stundir.
Að auki var sex börnum kenndur söngur daglega í sambandi við bænir sem þau voru látin
fara með.
Veturinn 1877–1878 voru 24 nemendur í „almennri kennslu“ og auk þess voru fjórir nemendur sem nutu „sérstakrar kennslu“ (sbr. 13.
grein reglugerðar skólans frá 1872). Í skólanum
voru haldin inntökupróf að hausti, miðsvetrarpróf 23. desember og vorpróf í lok mars. Ætlunin
var að bæta við landafræði og réttritun næsta
vetur. Kennslufyrirkomulag var svipað þessu
næstu ár.
Veturinn 1895 voru 37 börn í skólunum, tíu
til fjórtán ára. Kenndu þeir Sigurjón Jónsson í

Suðurkoti og Jón G. Breiðfjörð í stofunni á ÞóruÍ Norðurkoti voru nemendur nítján, allir á
stöðum. Það ár hafði verið komið fyrir á bæjum eldra stiginu, sjö drengir og tólf stúlkur. Námsí grennd við Brunnastaði þremur krökkum úr greinar voru hinar sömu nema Árni kenndi jafnNjarðvíkum. Séra Árni var skólanefndarfor- framt söng og leikfimi. Árni segist hafa varið til
maður og mun hafa ráðið mestu.
söngkennslu hálfa til heila klukkustund tvisvar í
1903–1904 var kennt bæði í Norður- og viku, ýmist með eða án hljóðfæris. Leikfimin var
Suðurkotsskóla.
einkum stökk, glímur og ýmsar líkamsæfingar,
Í Suðurkoti kenndi Þórður Erlendsson 28 göngulag og fleira, eflaust að hluta til úti, því
börnum á aldrinum sjö til fjórtán ára, í tveimur skólastofan var aðeins u.þ.b. 12 m2.
deildum. Í eldri deild var kennt kver, biblíusögur,
Árið 1909 styrkti Thorkillisjóður 133 skólalestur, skrift, reikningur, saga, landafræði, nátt- börn, þar af voru 52 í Reykjavík og ellefu í Vatnsúrusaga og danska en í yngri deild fimm fyrst- leysustrandarhreppi. Styrkurinn var yfirleitt
tuttugu krónur á barn á ári, þar til 1913 að styrkir
töldu greinarnar.
Í Norðurkoti kenndi Sigurgeir Sigurðsson þessir lögðust af.
nítján börnum á aldrinum átta til fjórtán ára.
Myndin sýnir bókhald Skólasjóðs 1907–1908.
Kennsla fór fram á sama hátt og í Suðurkoti, Næstu fimmtán ár var ársveltan nálægt 600 til
nema hvað Sigurgeir bauð nemendum sínum 1.400 krónur. Árslaun kennara voru rúmlega
ekki upp á dönsku.
400 krónur.
Haustið 1907 kenndi sr. Árni Þorsteinsson
Af tekjum komu um 400 krónur úr landstuttugu nemendum í Norðurkoti. Í nýendur- sjóði, 300 úr hreppssjóði og 200 úr Thorkilliisbyggðu skólahúsinu í Suðurkoti kenndi Ólafur jóði meðan hann styrkti fátæk börn. Frá 1911
Guðjónsson 21 nemenda. Ólafur var gagnfræð- átti skólinn þrjár jarðir og fengust af þeim um
ingur frá Flensborg 1897 og hafði áður kennt í 130 krónur árlega í leigu. Mörg árin fengust 5
til 70 krónur í leigu skólahúss fyrir skemmtanir,
heimasveit sinni, Grímsnesi.
Veturinn 1908–1909 voru sömu kennarar. m.a. frá Ungmennafélaginu 1909–1915 en mikið
Ólafur fékk berkla, varð að hætta kennslu um af þeim tekjum fór í ræstingu. Af lánum vegna
veturinn og lést um vorið og annar fenginn í byggingar skólahúsanna þurfti að greiða árlega
hans stað. Sótthreinsa þurfti hús og búnað og 100 til 200 krónur. Kol til kyndingar kostuðu
voru bækur Lestrarfélagsins Baldurs lokaðar sitt, 50 til 200 krónur á ári. Bókhaldskostnaður
niðri í kössum í hálfa öld, af ótta við smit.
var átta krónur á ári.
Í Suðurkoti voru sextán nemendur, sjö Heimildir: Gunnar M. Magnússon. Saga alþýðufræðsldrengir og níu stúlkur, tíu til fjórtán ára (sem unnar. Greinar um skólann á Vatnsleysuströnd í Faxa
þá var orðinn skólaskyldualdur). Náms- 1982 og 1990.
Stefán Thorarensen. Skýrsla um skólahald 1876–1879.
greinarnar voru: Lestur (þrjár stundir á viku),
skrift (fjórar stundir), réttritun (þrjár stundir), Ísafold. 29.3.1879. Skólasjóðsbók barnaskólanna á Vatnsleysuströnd 1907–1924. Kennaratal á Íslandi.
náttúrufræði (fjórar
stundir), kristinfræði
(sex stundir), landafræði
( þrjár stundir), saga
(þrjár stundir), og reikningur (sex stundir). Eldri
22. ÞÁTTUR
börnin (tólf til fjórtán
ára), sem voru sjö, lærðu
allar þessar greinar en
hin yngri (tíu til ellefu
Afmælisþættir skólans í Vogum, birtast
ára), ásamt tveimur af
vikulega í Víkurfréttum og vf.is á afmælisárinu.
eldri börnunum, lærðu
móðurmálsgreinarnar,
Þorvaldur Örn Árnason, áður kennari við skólann,
náttúrufræði, kristintekur saman með góðra manna hjálp.
fræði og reikning.

OPNAR Í HÁDEGINU FRÁ OG MEÐ 2. JÚNI
FRÁ KL. 11:30 TIL 14:00.
VEGAN RÉTTIR, BURGERS, SALAT, SÚPA DAGSINS
SVO EITTHVAÐ SÉ NEFNT.
OPNUNARTILBOÐ Í HÁDEGINU DAGANA 2. TIL 9. JÚNÍ

2 FYRIR 1 AF ÖLLUM BURGERS

KONVIN HOTEL – Keflavik Airport – Keilisbraut 762 – 262 Reykjanesbær – Sími 426 5000 – booking@konvin.is
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Góður gangur í golfíþróttinni á Húsatóftum
Fjölgun í Golfklúbbi Grindavíkur og ljúffengar veitingar í golfskálanum

Suðurnes skarta nokkrum glæsilegum golfvöllum
og einn þeirra er Húsatóftavöllur í Grindavík.
Golfklúbbur Grindavíkur (GG) fagnaði 40 ára afmæli
í fyrra en klúbburinn hefur verið í mikilli sókn síðan
Helgi Dan Steinsson tók við stjórnartaumunum.
Mikil fjölgun hefur verið í klúbbnum,
sérstaklega hafa grindvískar konur
verið duglegar að stíga fyrstu skrefin
á golfvellinum en það er hellings
pláss fyrir nýja meðlimi, bæði frá
heimahéraði og frá höfuðborginni
en GG býður upp á fjaraðilarársgjald,
þ.e. að ef viðkomandi kylfingur er í
golfklúbbi annars staðar þá getur
hann borgað aukaaðildargjald í GG
sem er lægra en venjulegt ársgjald
meðlima.
Ári eftir að Helgi tók við stjórnartaumunum tók Anton Sigurðsson
við rekstri veitingasölu skálans og
hafa veitingar í golfskálanum verið
rómaðar en auk kylfinga eru ferðamenn á Reykjanesi velkomnir.

faraflóð, bæði árið 2020 og nýliðinn
vetur var sömuleiðis erfiður. Ég hóf
störf í ársbyrjun 2020 og var ekki
búinn að vera í starfi nema í tvær
vikur þegar stærsta flóð síðan 1914
reið yfir bakkana við fimm brautir
af þeim átján á Húsatóftavelli. Ofan
í flóðið bættist síðan vel þekkt veira
svo það verður seint sagt að byrjun
mín hafi flokkast undir ágætis byrjun
– en eftir að hreinsun á bökkunum
lauk má segja að leiðin hafi bara legið
upp á við. Heimsóknir í heimsfaraldri
náðu hæstu hæðum þegar kylfingar
fóru ekki utan í golf. Þá hefur jörð
skolfið all svakalega.“

Helgi Dan segir að síðustu misseri
hafi verið lærdómsrík.
„Þetta er búið að vera mjög lærdómsríkur tími, klúbburinn hefur
gengið í gegnum ansi miklar hrakningar og má þar helst nefna ham-

„Árið í fyrra byrjaði kannski ekkert
sérstaklega því við Grindvíkingar
upplifðum gífurlega jarðskjálfta og
var oft fróðlegt að vera hér í golfskálanum, stundum hélt ég hreinlega að
vörubíll væri að keyra yfir skálann.

Vörubíll á skálann

Frábærar gönguleiðir
eru hér allt í kring
en hér áður fyrr þegar fólk þurfti
að ganga eða fara á hestum,
þá urðu til göngustígar eins og
Prestastígur og Brauðstígur,
Árnastígurinn er frá Grindavík
að Þorbirni og þaðan er frábær
gönguleið ...
Eins og allir vita þá enduðu þessir
skjálftar á því að eitt stykki eldgos
byrjaði við bæjardyrnar og var það
meira og minna í gangi allt síðasta
sumar og má segja að það hafi verið
magnað að spila golf í Grindavík og

Anton leggur mikið upp úr því að vera með flottan matseðil en hægt er að fá for-, aðal- og eftirrétt.
Hamborgarinn er nú venjulega vinsælastur eftir hring en líka samlokur.

Þjónustufulltrúi hjá Grindavíkurbæ
Starfslýsing:
Grindavíkurbær leitar að starfskrafti í tímabundið fullt starf þjónustufulltrúa til að
annast almenn skrifstofustörf. Nánar tiltekið
felst starfið m.a. í móttöku þjónustuþega,
símsvörun, upplýsingagjöf, aðstoð með
umsóknir, skönnun skjala og umsjón með
aðföngum.

Hæfniskröfur:
• Stúdentspróf eða reynsla af
skrifstofustörfum
• Þjónustulund og hæfni
í mannlegum samskiptum
• Grunnkunnátta í helstu tölvuforritum
• Góð kunnátta í íslensku og ensku

Upplýsingar um starfið:
Nökkvi Már Jónsson, sviðsstjóri félagsþjónustu- og fræðslusviðs,
veitir upplýsingar um starfið í tölvupósti nmj@grindavik.is
eða í síma 420-1100.
Umsóknarfrestur er til og með 13. júní 2022.

„Oft verður ansi heitt á pallinum og þá
er nú gott að gæða sér á góðu freyðivíni
og ostabakka, nú eða einum ísköldum,“
segir veitingamaðurinn Anton Sigurðsson.

Sigurbjörn Daði Dagbjartsson
sigurbjorn@vf.is

sjá „Gosa“ stíga upp en í töluverðan
tíma hagaði gosið sér á þann máta að
það hóf upp raust sína á u.þ.b. fimm
mínútna fresti, þá gægðust eldglærurnar upp fyrir fjöllin og blöstu við
kylfingum, hreinlega mögnuð sjón!“
Samhliða framkvæmdastjóra
stöðu GG þá sinnir og stýrir Helgi
vallarumhirðu Húsatóftarvallar.
Hann er ekki menntaður í þeim
fræðum en hefur verið duglegur að
leita sér ráðgjafar en fróðir menn
segja að völlurinn hafi sjaldan litið
eins vel út – þ.e.a.s. völlurinn fyrir
ofan veg en ágangur sjávar hefur
vissulega sett strik í reikninginn á
brautunum við sjóinn. Ein flötin, sú
fimmtánda, lenti sérstaklega illa í
klóm Ægis en lagfæring hefur gengið
vel og er í raun magnað hversu vel sú
flöt lítur út í dag. Vissulega kom einhver sandur á bakkana en Helgi vill
meina að kylfingar hafi gott af því
að spreyta sig á slíkum aðstæðum.

Meistaramótið vinsælt
Hvernig lítur sumarið út og hvaða
mót verða í gangi?
„GG hefur lengi verið með öfluga
innanfélags mótaröð í gangi, svokölluð stigamót en tólf slík mót eru
leikin yfir sumarið og telja átta bestu.
Sigurvegari viðkomandi móts fær
35 stig og svo koll af kolli en grindvískir kylfingar eru mjög ánægðir
með þetta mótahald. Þar fyrir utan
höldum við mörg glæsileg mót og t.d.
verður hið vinsæla fyrirtækjamót,
Möllerinn, spilað en það mót er
haldið til minningar um hjónin Jóhann og Elísabetu Möller sem voru
meðal frumkvöðla golfs í Grindavík.
Í þessu móti senda grindvísk fyrirtæki tveggja manna lið til leiks og er
leikinn betri bolti. Þetta mót hefur
alltaf verið vinsælt. GG mun halda
sveitakeppni 3. deildar karla í ágúst,

Meistaramót GG er nokkurs konar
jólahátíð okkar og svona mætti lengi
telja, það verður nóg um að vera hjá
okkur í sumar.“
Um 300 meðlimir eru í Golfklúbbi
Grindavíkur en til samanburðar eru
um þrjú þúsund meðlimir í Golfklúbbi Reykjavíkur.
„Það hefur verið fjölgun hjá okkur
undanfarin ár, sérstaklega hafa konurnar tekið vel við sér og það er frábært. Sömuleiðis er öflugt unglingastarf hjá okkur en börn og unglingar
upp að átján ára aldri eru með frítt
árgjald, æfa auk þess frítt undir leiðsögn þjálfara en þetta held ég að sé
einsdæmi á Íslandi.“

Hetjutenór og góður matur
Hetjutenórinn og veitingamaðurinn
Anton Sigurðsson tók við rekstri
golfskálans síðasta sumar og kom
það fyrir að Anton sem er hörkusöngvari, tæki netta aríu fyrir matargesti en hann er frábær söngvari og
listakokkur.
„Ég byrjaði þrettán ára að kokka,
var eflaust snarofvirkur krakki og
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Nátturufegurðin er mikil umhverfis Húsatóftavöll.

var sendur í starfsnám á Sjávarperluna sem í dag er Salthúsið. Þar
byrjaði ég að kokka og hef ekki litið
við síðan má segja. Hef eldað hér og
þar en tók við rekstri golfskálans í
fyrra og líst virkilega vel á mig hér.
Sumarið í fyrra var fínt en mig
grunar að árið í ár verði mun betra.
Þær breytingar sem klúbburinn og
ég fórum í í fyrra voru frábærar,
má þá helst nefna pallinn en á góðviðrisdögum er æðislegt að setjast
þar niður eftir góðan hring og njóta
útsýnisins yfir góðum veitingum.
Ég legg mikið upp úr því að vera
með flottan matseðil en hægt er
að fá for-, aðal- og eftirrétt. Hamborgarinn er nú venjulega vinsælastur eftir hring en líka samlokur.
Það er nokkuð mikið um að hópar
komi, stundum heilu rúturnar og
ég reyni að sinna því eins vel og ég
get. Í raun má segja að hér sé opinn
veitingastaður frá 1. maí til 1. september. Við opnum fyrir klukkan
átta á morgnana og er alltaf heitt
á könnunni og ný smurt. Auglýstur
opnunartími eldhússins er til 21:30
en auðvitað stend ég vaktina lengur
ef þurfa þykir.“
Aðstaðan í eldhúsinu var tekin
í gegn í fyrra og er kokkurinn
ánægður með útkomuna.
„Ég nota hana til að undirbúa
veislur úti í bæ, t.d. hafði ég nóg að
gera í fermingunum um daginn og
get í raun boðið veislur fyrir hvaða

tilefni sem er. Yfir veturinn geta
hópar komið hingað í golfskálann
en sömuleiðis býð ég upp á að koma
með veislumatinn þangað sem er
óskað.“
Þar sem um golfskála er að ræða
mætti halda að einu viðskiptavinirnir séu golfarar en því fer víðs
fjarri.
„Það kom mér skemmtilega á
óvart hversu mikið rennerí er en
þetta er auðvitað ofboðslega fallegt landslag. Frábærar gönguleiðir
eru hér allt í kring en hér áður fyrr
þegar fólk þurfti að ganga eða fara
á hestum, þá urðu til göngustígar
eins og Prestastígur og Brauðstígur,
Árnastígurinn er frá Grindavík
að Þorbirni og þaðan er frábær
gönguleið, Skipastígur sem liggur
að Reykjanesbæ, mjög algengt er
að rekast á gönguhópa þaðan um
helgar. Grindavíkurbær gerði frábæran hjólastíg sem liggur frá Bótinni í Grindavík alla leið að golfvellinum og koma hjólarar því hingað í
stríðum straumum og er oft kátt á
hjalla þegar golfarar, göngugarpar
og hjólreiðafólk hittist í skálanum
hjá mér.“
Og oft er glatt á hjalla í góðu veðri
á pallinum góða.
„Oft verður ansi heitt á pallinum
og þá er nú gott að gæða sér á góðu
freyðivíni og ostabakka, nú eða
einum ísköldum.“

Það getur verið vandasamt að hitta flatirnar á golfvelli Grindvíkinga
en víða umlykur hraunið þær og er fljótt að refsa kylfingum.

Störf í boði
hjá Reykjanesbæ
Holtaskóli - Starfsmaður skóla
Leikskólinn - Hjallatún - Leikskólakennarar
Stapaskóli - Stoðþjónusta
Stapaskóli - Stoðþjónusta
Stapaskóli - Umsjónarmaður skólahúsnæðis
Stapaskóli - Þroskaþjálfi
Starf við liðveislu
Velferðarsvið - Sumarstarf á heimili fatlaðs fólks
Umsóknir í auglýst störf skulu berast rafrænt gegnum vef
Reykjanesbæjar. Þar eru jafnframt nánari upplýsingar um auglýst
störf. Hægt er að notast við QR kóða til að fara beint inn á vefinn

Viðburðir í júní
Sumarið er skollið á með tilheyrandi lífi og
fjöri og fjölbreyttum viðburðum. Við breiðum
út faðminn og tökum fagnandi á móti júní
með rauðglóandi götuleikhúsi á Hafnargötu.
Stórbrotin skrúðganga með hávöxnum
undraverum, opnunaratriði Listahátíðar í
Reykjavík, ólíkt nokkru því sem við höfum
áður séð. Nýjar glæsilegar sýningar hafa
opnað í Duus Safnahúsum.

Útgáfu fjórða bindis sögu Keflavíkur verður
fagnað, Hljómahöll heldur tónleika með finnsku
tónlistarkonunni Mirja Klippel, sjómannamessa
verður haldin á sjómannadag í Duus
Safnahúsum og þjóðhátíðardeginum verður
fagnað með hátíðardagskrá í skrúðgarðinum í
Keflavík og skemmtidagskrá í fjórum hverfum
Reykjanesbæjar. Njótið sumarsins heima og að
heiman.

Rauðglóandi
götuleikhús á
Hafnargötu
Rauðglóandi götuleikhús á Hafnargötu í Reykjanesbæ!
Hávaxnar undraverur og glaðværir trommuleikarar
munu skálma niður Hafnargötu laugardaginn 4. júní
kl. 12.00. Gangan hefst á mótum Hafnargötu og
Vatnsnesvegar og heldur í átt að Duus Safnahúsum.
Ókeypis aðgangur í Duus Safnahús í tilefni dagsins á
glænýjar sumarsýningar.

Saga Keﬂavíkur
útgáfuhóf

Mirja
Klippel

Sjómannamessa
á sjómannadaginn

DUUS SAFNAHÚS 8. JÚNÍ KL. 18:30

HLJÓMAHÖLL 12. JÚNÍ

DUUS SAFNAHÚS 12. JÚNÍ

Útgáfu fjórða bindis af sögu Keﬂavíkur verður fagnað með útgáfuhóﬁ í
Bíósal Duushúsa miðvikudaginn 8. júní
kl. 18:30. Þar gefst gestum færi á að
kaupa áritað eintak af höfundi hennar,
Árna Daníel Júlíussyni sagnfræðingi.
Léttar veitingar og allir velkomnir.

Mirja Klippel söngkona, hjóðfæraleikari og lagahöfundur frá Finnlandi mun spila í Hljómahöll ásamt
hljóðfæraleikaranum Alex Jonsson frá
Danmörku og ﬂeira listafólki. Ekki missa
af þessum merka tónlistarviðburði.

Sjómannamessa verður í Bíósal á
vegum Njarðvíkurkirkju á sjómannadaginn 12. júní kl. 11.00. Í lok dagskrár
verður lagður krans við minnismerki
sjómanna á Bakkalág við Hafnargötu.

17. júní
í Reykjanesbæ

Sporbaugur /
Ellipse

Lesið og skrifað með
Múmínálfunum

SKEMMTIDAGSKRÁ Í 4 HVERFUM

LISTASAFNIÐ Í SUMAR

BÓKASAFNIÐ 1 -30. JÚNÍ

Hátíðarguðþjónusta í Keﬂavíkurkirkju
hefst kl. 11:00. Skrúðganga Heiðabúa
að henni lokinni. Hátíðardagskrá í
skrúðgarðinum í Keﬂavík hefst kl. 12:00.
Skemmtidagskrá hefst svo kl. 14:00 í
fjórum hverfum bæjarins: Ásbrú, Keﬂavík,
Njarðvík og Innri-Njarðvík.

Sporbaugur er einkasýning Gabríelu
Kristínar Friðriksdóttur og Björn Roth.
Myndheimur beggja hefur yﬁr sér
framúrstefnulegt ævintýralegt yﬁrbragð,
þar sem súrrealísk túlkun á umhverﬁ
mannsins er alltaf til staðar, þó með
ólíkum hætti sé.

Gagnvirk leið til að kynnast stafróﬁnu
um leið og farið er í skoðunarferð um
hinn töfrandi Múmíndal. Saman geta
börn og fullorðnir kynnt sér fígúrur
og sögur úr Múmíndalnum og rætt
tilﬁnningar eins og vonbrigði, sorg og
ævintýraþrá. Aðgangur ókeypis.

Kíktu Visit Reykjanesbær
til að sjá alla dagskrána
Á Visit Reykjanesbær má ﬁnna margvíslegar upplýsingar um Reykjanesbæ
og þá afþreyingu sem þar er í boði fyrir börn og fullorðna.
www.visitreykjanesbaer.is

sport
Hogg beið ekki boðanna þegar boltinn hrökk fyrir
fætur hans á 3. mínútu og kom Njarðvík yfir.

Magnús Þórir Matthíasson fagnar
fyrra marki sínu. VF-myndir: JPK

Reykjanesbær er grænn!

Njarðvíkingar
fögnuðu Hogg
ógurlega eftir
fyrsta markið.

Njarðvíkingar fóru illa með granna sína í
Keflavík í 32 liða úrslitum Mjólkurbikars
karla í knattspyrnu í síðustu viku og unnu
stórsigur. Lokatölur sem enginn bjóst við, 1:4
fyrir gestina, og því óhætt að segja að Reykjanesbær sé grænn þessa stundina.
Mörk Njarðvíkur: Kenneth Hogg (3'), Magnús Þórir
Matthíasson (29' og 63') og Oumar Diouck (90'+4).
Mark Keflavíkur: Patrik Johannesen (43', víti).

Mikilvægt að leikmenn átti sig
á fyrir hvað klúbburinn stendur

Leikmenn Wolfsburg fagna þýska bikarmeistaratitlinum eftir
4:0 sigur á Potsdam. Mynd af Instagram-síðu Sveindísar

Sveindís Jane bikarmeistari
– Tvöfaldur meistari í Þýskalandi

Landsliðskonan Sveindís Jane Jónsdóttir varð þýskur bikarmeistari
með liði sínu, Wolfsburg, um
helgina en áður hafði liðið tryggt
sér Þýskalandsmeistaratitilinn.
Úrslitaleikur þýska bikarsins
fór fram á laugardag og var á milli
Wolfsburg og Potsdam. Sveindísi var
skipt inn á þegar 72 mínútur voru
liðnar af bikarslagnum og lék síðustu
tuttugu mínúturnar af leiknum sem
lyktaði með 4:0 sigri Wolfsburg.
Það má segja að Sveindís Jane hafi
farið hamförum á tímabilinu en innkoma hennar í þýsku úrvalsdeildina
var mjög sterk, ekki aðeins náði
Wolfsburg að vinna tvo ofangreinda
titla heldur komust Sveindís og félagar í undanúrslit Meistaradeildarinnar þar sem þær voru slegnar út af
stórliðinu Barcelona.

Í júlí mun Sveindís Jane leika með
íslenska landsliðinu á EM og er tilhlökkun að sjá hvað þessi magnaði
Keflvíkingur á eftir að áorka þar.

Sveindís Jane er lykilleikmaður
íslenska landsliðsins. Mynd: Fótbolti.net

Verslunarstjóri
óskast í Hrím Leifsstöð
Viðkomandi þarf að hafa góða reynslu af
sölustörfum og þekkja sölu og birgðakerfi DK vel.
Umsóknir sendast á tinna@hrim.is

Víðismenn hafa farið vel af stað
í 3. deild karla í knattspyrnu og
að loknum fjórum umferðum eru
þeir í öðru sæti deildarinnar með
þrjá sigra og eitt tap. Víðir tók á
móti KFS úr Vestmannaeyjum á
laugardaginn og unnu glæsilegan
6:2 sigur. Dalvík/Reynir er efst í
3. deild með fullt hús stiga, tólf
stig, en Víðir er með níu stig eins
og KFC. Sigurður Elíasson og
Arnar Freyr Smárason, þjálfarar
Víðis, voru eðlilega í skýjunum
þegar Víkurfréttir settust niður
með þeim eftir leikinn og tóku
létt spjall um tímabilið í ár og
þeirra væntingar um árangur.
„Þetta var flottur sigur í dag,“ segir
Arnar og bætir við: „Óþarfi samt að
fá þessi tvö mörk á sig.“ Þetta lýsir
kannski best metnaðinum sem
þeir hafa fyrir Víðisliðinu en þeir
eru nú á sínu öðru ári með liðið.
Þið byrjið nú tímabilið ágætlega,
hver er stefnan?
„Við erum nú bara með þannig hóp
að við getum alveg stefnt upp – og
við viljum það. Við höfum talað
um það í hópnum að okkur finnst
að við eigum að vera ofar í deild.“
Sigurður segir að klúbburinn sé
ekki í þriðju deildarklassa. „Umgjörðin utan um klúbbinn er svo
góð og metnaður fyrir félaginu
mikill. Við eigum að vera miklu
ofar og það er það sem við erum
að reyna.“
„Já, heldur betur,“ samsinnir
Arnar Freyr.
Þetta er annað tímabilið sem
þeir félagar eru með Víðisliðið og
þeir því farnir að þekkja vel inn á
mannskapinn – en hver er tenging
þeirra við Víði?
„Ég er úr Garðinum,“ segir Sigurður. „Ég er fæddur og uppalinn
hérna, spilaði með Víði og var aðstoðarþjálfari 2016, þegar Tommy
Nielsen var með liðið, og tvö ár
eftir það. Síðan leitaði ég á önnur
mið áður en ég koma aftur.“
Arnar Smári er úr Vesturbæ
Reykjavíkur og er upphaflega
KR-ingur. „Ég kom hingað sem
leikmaður 2014 og fór að þjálfa
yngri flokka samhliða því. Þannig
æxlaðist þetta eiginlega. Núna bý
ég í Njarðvík.“
Þegar Víðir fór upp í aðra deild
árið 2016 var Sigurður aðstoðarþjálfari og spilaði tvo leiki en Arnar
Smári var leikmaður Víðis. Víðir

Sigurður Elíasson og Arnar Freyr Smárason, þjálfarar Víðis. VF-mynd: JPK
lék 2017 til 2019 í annarri deild
og endaði í fjórða sæti árið 2019
– en Víðir var í næstneðsta sæti
deildarinnar árið 2020 þegar leik
var hætt vegna Covid-19, aðeins
einu stigi á eftir næsta liði og féll
því aftur í þriðju deild.

Sigla báðir í sömu átt

Sterkur hópur með góða breidd

Gengur það alveg hnökralaust?
„Siggi er rosalega erfiður,“ segir
Arnar og þeir félagar skella upp úr
en Siggi bætir við: „Yfirleitt erum
við nú sammála og ekki oft verið
ósammála.“
„Það hefur komið fyrir en við
höfum alltaf leyst það,“ segir Arnar.
„Já, það kemur fyrir að annar
þarf að bakka og þá er það bara
rætt seinna. Yfirleitt erum við
bara á sama máli og við reynum að
undirbúa okkur vel tímanlega fyrir
hverja æfingu og hvern leik. Þannig
að við séum á sömu blaðsíðunni,“
segir Sigurður.

Þeir Sigurður og Arnar segjast vera
með sterkan hóp og góða breidd
en þeir leggja mikið upp úr því að
vera með leikmenn sem tengjast
Garði í liðinu. „Og það hefur tekist
vel,“ segir Arnar. „Við töldum það
mikilvægt, ef við ætlum að ná
árangri, að leikmenn átti sig á því
fyrir hvað klúbburinn stendur og
fólkið í Garðinum geti tengst við
leikmenn. Það er erfitt að púsla
saman liði með mönnum sem vita
ekki hver tilgangur klúbbsins er.
Þannig að við höfum hamrað á
því að menn beri virðingu fyrir
Garðinum og Víði sem klúbbi, við
erum ekki firmalið.“
Er uppbyggingarstarfið gott hjá
Víði?
„Annar flokkur er sameinaður,
Reynir, Keflavík og Víðir (RKV).
Í dag voru tveir strákar úr öðrum
flokki á bekknum, annar kom inn
á. Uppbyggingastarfið hefur mátt
vera meira og það er verið að
vinna í því. Það er bara nauðsynlegt fyrir lið eins og Víði að vera
með uppalda stráka í byrjunarliðinu.“
Víðir er með yngri flokka en í
öðrum flokki sameinast liðin undir
merkjum RKV – og það er eins
hjá stelpunum segja þeir félagar.
„Það er vel haldið utan um yngri
flokkana hérna.“

Þið deilið starfinu jafnt, er það
ekki? Það er enginn aðstoðar- og
aðalþjálfari.
„Nei, við skiptum þessu jafnt á
milli okkar,“ segir Sigurður.

Er þetta ekki svolítið meira starf
en bara að mæta á æfingu, deila
út vestum og skipta í lið?
Sigurður svarar þessu og segir að
þeir séu báðir í fullu starfi. „Svo
fer nánast allur frítíminn í þetta,
símtöl okkar á milli, greina leiki og
þess háttar. Við vörðum til dæmis
báðir góðum tíma í vikunni við
að skoða gamlan leik með KFS,
þannig að það er alltaf eitthvað
– jafnvel þótt við séum „bara“ í
þriðju deildinni.“
Þannig ljúkum við spjalli okkar
enda þeir félagar ólmir að komast
aftur til leikmanna sinna sem voru
enn að syngja og fagna góðum sigri
í búningsklefanum.
Jóhann Páll Kristbjörnsson
johann@vf.is
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Silfurmótið í Frisbígolfi haldið í Njarðvíkurskógi

Frisbígolf er skemmtileg og krefjandi íþrótt fyrir alla fjölskylduna.
VF-myndir: JPK | Myndir af verðlaunahöfum: Frisbígolffélag Suðurnesja

Nú um helgina fór fram fyrsta stórmótið í frisbígolfi sem hefur verið
haldið á Suðurnesjum á frisbígolfvellinum í Njarðvíkurskógi.
Mótið var það fyrsta af fimm í
Silfurmótaröð Íslenska frisbígolfsambandsins. Mótshaldarar voru í
skýjunum yfir þátttökunni og hversu
vel mótið gekk fyrir sig en frisbígolfi hefur vaxið fiskur um hrygg á
Suðurnesjum síðustu misseri sem og
annar staðar.
Keppt var bæði laugardag og
sunnudag og má segja að keppendur
hafi fengið krefjandi aðstæður fyrri
daginn á meðan veðurblíðan lék við
þá á þeim seinni.

MA2:
1. sæti - Freyr Valgarðsson (-3)
2. sæti - Anton Erlingsson (+7)
3. sæti - Ingi Björn Harðarson (+9)
MA40:
1. sæti - Guðmundur Sævarsson (+4)

MA3:
1. sæti - Atli Mar Baldursson (+4)
2. sæti - Ágúst Þór Birnuson (+6)
3. sæti - Hallgrímur Andrésson (+7)
2. sæti - Valur Þórðarson (+7)
3. sæti - Bjarki Thor (+8)

FA2:
1. sæti - Anna Sveinlaugsdóttir
(+89)
2. sæti - Katrín Hauksd. (+110)

MJ12:
1. sæti - Eyvindur
Páll Ólafsson
(+18)

MJ15:
1. sæti - Kristófer Breki Daníelsson (+13)

Aalborg Portland Íslandi óskar eftir að ráða meiraprófsbílstjóra í
sumarafleysingar í júlí og ágúst í birgðastöð fyrirtækisins í Helguvík. Æskilegt er að viðkomandi sé búsettur á Suðurnesjum.

Friðriki Ottóssyni voru veitt verðlaun í
boði Bláa lónsins fyrir ás á fjórðu braut.

Sundfólkið bætti sig í Glasgow
Fimm sundmenn úr ÍRB kepptu á Glasgow Open um síðustu helgi með
landsliði Sundsambands Íslands. Mótið var stórt í sniðum og margir góðir
sundmenn meðal þátttakenda og fer þessi helgi í reynslubankann hjá sundgörpunum.
Sundmennirnir kepptu í fimmtán sundum og komust í úrslit í tólf þeirra.
Þá voru bætingar í fimm af þessum sundum og hin voru oftast alveg við
besta tíma. Fannar Snævar Hauksson átti mjög gott 50 metra flugsund,
bætti sinn fyrri tíma og endaði eingöngu 3/100 úr sekúndu frá lágmarki á
Evrópumeistaramót unglinga.

Aalborg Portland Íslandi ehf (APÍ) hefur starfað hér á landi frá árinu
2000 við innflutning, sölu og dreifingu á hágæðasementi. Félagið
rekur tvö 5 þúsund tonna síló fyrir sement í Helguvík í Reykjanesbæ.
Bílstjórar félagsins dreifa sementi um allt land á sementssíló viðskiptavina. Pakkað sement frá Aalborg Portland er selt í helstu byggingavöruverslunum og múrbúðum víða um land.
Hæfniskröfur
Meirapróf og reynsla af akstri vörubíla með tengivagna
Reynsla af viðhaldi vörubíla er kostur
Góð samskiptahæfni og reglusemi

Upplýsingar veitir:
Ingþór Guðmundsson ingo@aalborg-portland.is og í síma 421-7950
Umsóknarfrestur er til 15. júní 2022.
Umsóknir skulu sendar á netfangið ingo@aalborg-portland.is ásamt ferilskrá

Sundkapparnir Kári Snævar Hauksson, Fannar Snævar Hauksson, Eva
Margrét Falsdóttir, Sunneva Bergmann Ásbjörnsdóttir, Katla María
Brynjarsdóttir og Steindór Gunnarsson, aðalþjálfari sundráðs ÍRB.
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Logi sigurvegari í Sandgerði

Logi Sigurðsson á Íslandsmótinu
í golfi 2021 sem haldið var á
Akureyri. Mynd og frétt af gs.is

Fyrsta unglingamót GSÍ var haldið
um síðustu helgi og fór Unglingamótaröðin fram í Sandgerði og
Áskorendamótaröðin var hjá Nesklúbbnum. Golfklúbbur Suðurnesja
átti alls fimm keppendur um helgina
sem allir stóðu sig vel og eru að bæta
sig sem kylfingar. Frammistða Loga
Sigurðssonar stóð upp úr en hann
sigraði í flokki 19–21 ára á samtals
einu höggi undir pari. Logi er nýlega kominn heim eftir langa dvöl á
Spáni þar sem hann vann við golfkennslu ásamt því að æfa og spila
við góðar aðstæður og greinilegt að
hann kemur vel undirbúinn í tímabilið hér heima.
Fjóla Margrét Viðarsdóttir endaði
í þriðja sæti í flokki stúlkna 15–16 ára.
Fjóla og Logi verða meðal bestu kylfinga landsins á Leirumótinu á GSÍ
mótaröðinni um Hvítasunnuhelgina.

Golfklúbbur Suðurnesja heldur golfleikjanámskeið í sumar fyrir börn á aldrinum 6–13 ára (f. 2009–2016).
Staðsetning:
Hólmsvöllur í Leiru. Mæting er í golfskálann.
Markmið námskeiðsins:
Markmið golfleikjanámskeiðanna er að kynna golfíþróttina
fyrir börnunum og ýta undir áhuga þeirra á því að leggja
stund á þessa fjölskylduvænu íþrótt. Farið verður í helstu
þætti golfleiksins, allt frá púttum til upphafshögga og eru
leiðbeiningar gjarnan í formi golfleikja ýmiss konar. Mikilvægt er að á golfnámskeiðinu séu einnig fjölbreyttir leikir
sem efla hreyfigetu barnanna en umfram allt að börnin hafi
gaman og skemmti sér.
Í lok hvers námskeiðs verður boðið upp á pylsupartí ásamt
kynningu á íþróttinni fyrir foreldra iðkenda. Mæting í kynningu er 30 min áður en námskeiði lýkur.
Yfirumsjón:
Sigurpáll Sveinsson, íþróttastjóri GS, ásamt leiðbeinendum
úr afreksstarfi GS.

Námskeiðin:
Nr. 1: 7.–10. júní kl. 9.30–12.30
Nr. 2: 13.–16. júní kl. 9.30–12.30
Nr. 3: 27. júní til 01. júlí kl. 13-16
Nr. 4: 11.–15. júlí kl. 9.30–12.30
Skráning:
Skráning á síðunni www.sportabler.com/shop/gs og
nánari upplýsingar hjá sp@gs.is
Gjald:
4 daga námskeið kr. 12.000
5 daga námskeið kr. 15.000
Gott að hafa í huga:
Börnin fá nestispásu og við mælum með að þau komi
með hollt og gott nesti með sér. Einnig er mikilvægt að
börn komi klædd eftir veðri og þurfa alltaf að hafa með sér
hlífðarfatnað því veðrið er oft breytilegt.

ÚTGÁFUHÓF
8. JÚNÍ KL. 18:30 Í DUUS SAFNAHÚSUM

NÝTT
BINDI

LOKAORÐ

SAGA KEFLAVÍKUR

MARGEIRS VILHJÁLMSSONAR

Innviðir
Ég hef fylgst spenntur með jarðhræringum á Reykjanesskaga
undanfarnar vikur. Mér finnst
ráðamenn á Suðurnesjum furðu
rólegir yfir þessu öllu saman.
Ef það færi nú að gjósa einhversstaðar verulega nærri Grindavíkurbæ eða Bláa lóninu. Hvað ætlum
við þá að gera?
Eru til einhverjar áætlanir ef
hraun fer að renna yfir Grindavík
eða orkuverið í Svartsengi? Hvernig
verður með heitt vatn og rafmagn
fyrir íbúa Suðurnesja? Verða Grindvíkingar flóttamenn í eigin landi fari
híbýli þeirra undir hraun?
Ég reyni að fylgjast vel með en hef
kannski misst af allri umræðu um

Mundi
Ætli Grikkir taki við Grindvíkingum verði þeim vísað úr landi
ásamt öðrum flóttamönnum.

hvernig eigi að bregðast við komi
upp eldgos á versta stað.
Eða á að bregðast eigi við þessari
vá eins og öðrum íslenskum vandamálum. Þetta reddast bara – en
kannski reddast þetta ekki. Hvað
ætla nýkjörnir ráðamenn að gera þá?
Spurningunni hefur allavega verið
varpað fram hér í Víkurfréttum.

Sindri nær sokkinn í Sandgerði

Útgáfu fjórða bindis af sögu Keflavíkur 1949 - 1994 verður fagnað með
útgáfuhófi í Bíósal Duus safnahúsa miðvikudaginn 8. júní kl. 18:30. Þar gefst
gestum færi á að skoða bókina og kaupa áritað eintak af höfundi hennar,
Árna Daníel Júlíussyni sagnfræðingi. Léttar veitingar og allir velkomnir.
Slökkviliðsmenn frá Brunavörnum Suðurnesja komu í veg fyrir að Sindri
GK 98 myndi sökkva í höfninni í Sandgerði á mánudagskvöld.
Það var um klukkan tíu um kvöldið sem hafnarstarfsmenn urðu þess varir
að báturinn væri að sökkva. Hann hallaði umtalsvert og talsverður sjór var
kominn í bátinn. Dælum var komið um borð og báturinn rétti sig fljótlega af
og aðgerðum var lokið fljótlega. VF-mynd: Hilmar Bragi

Burkni Birgisson sjóntækjafræðingur.
Sérfræðingur í sjónmælingum og
smíði á gleraugum í 24 ár.
Verið velkomin til Burkna á Hafnargötu 45 í Keflavík.

