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Landnámsdýragarðurinn stækki
og gistihýsi við
Víkingaheima

Kór Keflavíkurkirkju fagnar 80 ára afmæli á þessu ári. Í tilefni afmælisins var boðið til afmælistónleika í Keflavíkurkirkju um liðna helgi þar sem leikin voru
óskalög kórsins. Húsfyllir var á tónleikunum sem fram fóru í Keflavíkurkirkju en þegar söngveislunni lauk var boðið til kaffisamsætis í Kirkjulundi. Myndin
var tekin við upphaf tónleikanna. Í Suðurnesjamagasíni á fimmtudagskvöld verður boðið upp á tóndæmi frá afmælistónleikunum. VF-MYND: HILMAR BRAGI

Útlendingur ehf. hefur óskað
heimildar umhverfis- og skipulagsráðs Reykjanesbæjar til að
vinna tillögu að breyttu deiliskipulagi fyrir lóðina Víkingabraut 1 við Víkingaheima í Innri
Njarðvík. Að megin inntaki er
erindið um nýja sýningu innan
núverandi byggingar, uppbyggingu á landnámsdýragarðinum
sem stækki og verði opinn allt
árið ásamt því að á lóðina komi
nokkur gistihýsi og þjónustuhús.
Ráðið hefur samþykkt heimild
til að vinna tillögu að breytingu á
deiliskipulagi í samráði við skipulagsfulltrúa bæjarins.

Tíu tímabundin hjúkrunarrými á HSS
Beðið eftir rýmum á hjúkrunarheimilum. Stefnt að opnun deildarinnar í byrjun nýs árs.

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja auglýsir eftir hjúkrunarfræðingum,
sjúkraliðum og starfsfólki í aðhlynningu vegna nýrra rýma sem
opnuð verða á HSS í byrjun næsta
árs. Í auglýsingunni, sem birtist
í Víkurfréttum, segir að vegna
mikils skorts á hjúkrunarrýmum
verður tekin í notkun ný tíu rýma
deild á HSS sem tímabundið úrræði til að mæta þessum vanda.
„Framundan er mikil uppbygging
á HSS og leitum við að metnaðarfullum og jákvæðum einstaklingum
til að slást í okkar frábæra hóp og
taka þátt í þessu spennandi verkefni með okkur,“ segir m.a. í auglýsingunni.
Óskað er eftir að ráða hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða í vaktavinnu.
Einnig er óskað eftir að ráða starfsfólk í aðhlynningu. Í öllum tilvikum

er æskilegt er
að viðkomandi
geti hafið störf
í byrjun árs
2023. Rýmin
verða opnuð
að
beiðni
heilbrigðisráðuneytisins til að
bregðast við miklum skorti á hjúkrunarrýmum. Hún verður staðsett í
D-álmu.
Að sögn Ölmu Maríu Rögnvaldsdóttur, framkvæmdastjóra hjúkrunar
hjá HSS, verða rýmin tíu notuð fyrir
skjólstæðinga Heilbrigðisstofnunar
Suðurnesja sem hafa lokið meðferð en eru að bíða eftir að komast
á hjúkrunarheimili. Alma María
segir að opnun rýmanna standi og
falli með því hvort takist að manna
deildina, það sé mesta áskorunin.
„Við erum bjartsýn á að takist að

manna sérstaklega þar sem þessi
rými kalla ekki á eins margt starfsfólk eins og sjúkradeildin þar sem
skjólstæðingarnir eru búin með sína
meðferð og eru að bíða eftir því að
komast á hjúkrunarrými. Því sé hægt
að hafa færri hjúkrunarfræðinga en
á móti séu fleiri sjúkraliðar og ófaglærðir, eins og hjúkrunarheimili eru
mönnuð.“
Alma segir að ráða þurfi a.m.k.
þrjá hjúkrunarfræðinga og þau
reyni að fá sem flesta sjúkraliða til
starfa. Unnið er eftir ákveðnu módeli
varðandi mönnun. Ef ekki fást hjúkrunarfræðingar verður ekki hægt að
opna deildina. Alma segir að þau á
HSS séu bjartsýn á að ná að manna
og stefnt sé að opnun deildarinnar
á fyrsta fjórðungi nýs árs. Mögulega
takist ekki að opna öll rýmin strax,
en stefnan sé sett á tíu rými eins og

áætlanir geri ráð fyrir. Húsnæðið er
tilbúið en enn vantar öll aðföng eins
og sjúkrarúm og önnur húsgögn sem
mun taka einhvern tíma að útvega.
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Uppbygging leik- og grunnskóla í Reykjanesbæ:

Tveir næstu grunnskólar
á Ásbrú og í Hlíðarhverfi
„Vegna gríðarlegrar fólksfjölgunar
undanfarinna ára höfum við átt í
fullu fangi með að útvega nægan
fjölda leikskólaplássa til að geta
staðið við núverandi viðmið um
inntöku barna við 24 mánaða
aldur. Ekki hefur gengið vel að
fjölga plássum nógu hratt til að
geta lækkað inntökualdur í 18,
hvað þá í 12 mánaða aldur, en að
því er vissulega áfram stefnt. Til
að koma til móts við þau markmið
hefur niðurgreiðsla til dagforeldra
vegna barna sem eru 18 mánaða
og eldri verið aukin svo nú greiða
foreldrar og forráðamenn jafn hátt
gjald og væru börnin á leikskóla,“
sagði Kjartan Már Kjartansson,
bæjarstjóri þegar hann mælti fyrir
fjárheimildum Reykjanesbæjar, og
þriggja ára áætlun 2024-2026 í
fyrri umræðu á bæjarstjórnarfundi
15. nóvember.

Í máli bæjarstjóra um skólamál
kom einnig fram að framkvæmdir
við þriðja og síðasta hluta Stapaskóla, leikskólahlutann, hefjast þegar
núverandi byggingu íþróttahúss og
sundlaugar lýkur. Þá er gert ráð fyrir
að nýr leikskóli rísi í Dalshverfi III og
framkvæmdir við leikskóla í Hlíðarhverfi hefjist af fullum krafti á nýju
ári í samvinnu við verktakann sem
á landið og er að byggja upp hverfið.
„Ljóst er að með áframhaldandi
hraðri fjölgun íbúa þarf á næstu
árum að byggja tvo nýja grunnskóla.
Þeim er ætlaður staður annars vegar
á Ásbrú og hins vegar í Hlíðarhverfi.
Óformleg samtöl við skólayfirvöld
Fjölbrautaskóla Suðurnesja hafa
leitt í ljós áform skólans um áframhaldandi vöxt á núverandi stað og
ekki aukið líkur á að hægt verði að
nýta það húsnæði fyrir grunnskóla,“
sagði Kjartan Már.

Með áframhaldandi hraðri fjölgun íbúa þarf á næstu árum að byggja tvo
nýja grunnskóla. Þeim er ætlaður staður annars vegar á Ásbrú og hins vegar
í Hlíðarhverfi, þar sem myndin hér að ofan er tekin. VF-MYND: HILMAR BRAGI
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Hluta Hafnargötunnar verður m.a. lokað vegna kvikmyndatöku. Einnig munu nokkur fyrirtæki
við götuna þurfa að loka vegna kvikmyndagerðarinnar. VF-MYND: HILMAR BRAGI

Fyrirtæki og götur loka vegna
kvikmyndatöku í Reykjanesbæ
Kvikmyndatökur verða í og við Hafnargötu í Keflavík
þann 28. nóvember til 3. desember nk. Hluti af tökum
á fjórðu sjónvarpsþáttaröð lögregluþáttanna True
Detective fara þá fram við Hafnargötuna og einnig
við Sunnubraut í Keflavík og við Brekkustíg og Þórustíg í Njarðvík. Töluvert umfang mun fylgja verkinu
og vegna þess þarf bæði að loka götum í bænum og
einnig þurfa nokkur fyrirtæki við Hafnargötu að loka
tímabundið vegna verkefnisins. Nánar er greint frá
því í auglýsingu í blaðinu í dag.
Ránargata í Keflavík verður lokuð frá 26. nóvember
til og með 2. desember. Hafnargata, frá Sambíóinu
að Omnis verður lokuð frá 28. nóvember til og með
2. desember, frá kl. 15:00 til 03:00. Þann 1. desember
verður lokað frá kl. 07:00 – 03:00.

Sunnubraut verður lokuð 6. og 7. desember, frá
Skólavegi að Sunnubraut 12. Brekkustígur verður lokaður 8. og 9. desember, frá Hafnarbraut að Brekkustíg
15. Þórustígur verður lokaður 8. og 9. desember, frá
Brekkustíg að Þórustíg 24.
Vegna kvikmyndatöku verða nokkur fyrirtæki við
Hafnargötu lokuð, frá einum degi og upp í nokkra daga.
Paddy´s Bar er lokaður lengst allra fyrirtækja. Barnum
var lokað sl. mánudag og verður lokaður til og með 8.
desember. Aðrar lokanir eru mislangar en sjá má allt
um þær í auglýsingu frá True North á síðu 7 í Víkurfréttum í dag.
Veðurskilyrði geta þó haft áhrif og yrðu þær breytingar kynntar á vef Reykjanesbæjar, segir í tilkynningu
True North.

Umhverfisvænni og skilvirkari
almenningssamgöngur
Fyrsti rafmagnsstrætóinn mun fara
um götur Reykjanesbæjar haustið
2023 en til stendur að rekstraraðilinn skipti út diesel vögnum fyrir
rafmagnsvagna. Þá verður einnig
boðið upp á minni bíla sem hægt
verður að panta utan venjulegs
aksturstíma strætós með það að
markmiði að tengja Flugstöð Leifs
Eiríkssonar við kerfið.
Gunnar Ellert Geirsson, deildarstjóri umhverfismála í Reykjanesbæ,
segir þetta um málið: „Rekstraraðili
Reykjanesbæjar hefur ákveðið að
skipta út diesel vögnum fyrir rafmagnsvagna. Því fögnum við mjög.
Alls verða vagnarnir þrír í flota
Bus4u, en tveir bætast við árið
2024.“ Þá segir hann kerfið bjóða
upp á „að bæta við bílum og hafa
hlutverk þeirra breytilegt, t.d. aka
eftir pöntunum farþega eftir kl. 17
og um helgar.“ Aðspurður hvenær
stefnt er á að hefja það verkefni

segir hann: „Tilraunaverkefnið fer af
stað 15. janúar 2023. Við erum enn

að vinna að útfærslu verkefnisins en
það verður kynnt betur síðar.“

Upplýsingafundur vegna áhrifa
flóttafólks á bæjarbraginn
Áætlað er að halda sérstakan upplýsingafund á
næstu vikum fyrir íbúa Reykjanesbæjar um áhrif
flóttafólks á bæjarbraginn og umsóknir um alþjóðlega vernd. Þetta er meðal þess sem fram kom í ræðu
Kjartans Más Kjartanssonar, bæjarstjóra þegar hann
mælti fyrir fjárheimildum Reykjanesbæjar, og þriggja
ára áætlun 2024-2026 í fyrri umræðu á bæjarstjórnarfundi 15. nóvember.
„Það er varla hægt að fjalla um horfur í starfsemi
Reykjanesbæjar án þess að minnast á áhrif flóttafólks

á bæjarbraginn en Reykjanesbær er eitt örfárra sveitarfélaga sem hefur í 18 ár, eða síðan árið 2004, tekið
á móti umsækjendum um alþjóðlega vernd.“ Þá segir
hann það ljóst að verkefnið sé samfélagslega mikilvægt
og þakkar starfsfólki sem kemur að því fyrir þeirra
framlag. „Þetta mikilvæga samfélagsverkefni reynir
verulega á allt kerfið og samfélagið í heild. Vil ég nota
þetta tækifæri og þakka öllu starfsfólki sem að þessu
verkefni kemur víðsvegar í kerfinu fyrir þeirra mikla
framlag og aðlögunarhæfni.“

Hátíðirnar á

Courtyard by Marriott &
The Bridge Restaurant & Bar

Þakkagjörðarhátíð á The Bridge
Við munum bjóða uppá sérstaka
þakkagjörðarmáltíð 24. nóvember.
Skannaðu kóðann fyrir nánari
upplýsingar og borðapantanir.

Hátíðarkvöldverður &
Lifandi Tónlist
Upplifðu hlýja og notalega
jólastemmningu með gómsætum
fjögurra rétta hátíðarseðli og ljúfum
tónum frá Írisi Eysteins og Rabba.
Skannaðu kóðann fyrir nánari
upplýsingar og borðapantanir.

Jólaball
Jólaball fyrir börn á öllum aldri verður
haldið sunnudaginn 11. desember
frá klukkan 14:00-15:00
Allur ágóði rennur til góðgerðarmála
Skannaðu kóðann fyrir nánari
upplýsingar og bókanir.

Jólabás á Courtyard by Marriott
Yfir hátíðirnar verður hægt að kaupa ýmislegt fyrir
jólin í nýja básnum okkar. Kíktu við á Courtyard by
Marriott og nældu þér meðal annars í gjafabréf
sem er tilvalin jólagjöf.
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Hafna hundahóteli í
nálægð við íbúðabyggð

Óska framkvæmdaleyfis vegna lagningu
ljósleiðara meðfram
Suðurnesjalínu 1

Jón Magnús Halldórsson hefur
sent inn fyrirspurnarteikningu
fyrir Iðndal 11 til skipulagsnefndar
Sveitarfélagsins Voga. Ætlunin er
að vera með hundahótel á lóðinni.
„Það er mat
nefndarinnar að
starfsemi hundahótels í nálægð við
íbúðabyggð sé ekki
ákjósanleg. Erindinu
er því hafnað,“ segir
í afgreiðslu skipulagsnefndar.

Styrkja Velferðarsjóð í Vogum
Bæjarráð Sveitarfélagsins Voga
hefur samþykkt að styrkja Velferðarsjóð í Vogum um 200.000
krónur. Velferðarsjóðurinn er
samstarfsverkefni Sóknarnefndar
Kálfatjarnarsóknar, Kvenfélagsins
Fjólu og Lionsklúbbsins Keilis.

Ertu með brennandi áhuga?

Brunavarnir Suðurnesja verða
með opinn kynningarfund í Álfagerði í Vogum fimmtudaginn 24.
nóvember kl. 17.30. Á fundinum
verður starfsemi BS kynnt og hlutverk varaliðs/útkallsliðs í Vogum.

VOGAR
Hilmar Bragi Bárðarson
hilmar@vf.is

w

Eyðibýlið Ásláksstaðir á Vatnsleysuströnd brennur í október 2017. VF-MYND: HILMAR BRAGI

SVARTUR FÖSTUDAGUR
25%
AFSLÁTTUR

AF UMGJÖRÐUM OG
SÓLGLERAUGUM
FIMMTUDAG,
FÖSTUDAG OG
LAUGARDAG

Brunavarnir Suðurnesja eru að
leita að einstaklingum sem hafa
brennandi áhuga og vilja láta gott
af sér leiða í krefjandi starfi. Þeir
einstaklingar sem hafa áhuga á að
ganga til liðs við BS eru því sérstaklega hvattir til að mæta og kynna sér

hvað felst í því að vera hluti af útkallsliði/varaliði BS í Vogum.
Kynningarfundurinn er þó ætlaður fyrir alla bæjarbúa og áhugasamir eru hvattir til að mæta og
kynna sér starfsemi Brunavarna
Suðurnesja.

Ljósleiðarinn
ehf. áformar
að leggja ljósleiðara meðf ra m Su ð u r nesjalínu 1.
Plægja þarf eða
grafa ljósleiðararör í fyrirliggjandi vegslóða meðfram línunni og er
þannig áformað að hreyfa ekki
við óröskuðu landi. Tilgangur
lagnarinnar er að auka öryggi
almennrar fjarskiptaumferðar.
Skipulagsnefnd Sveitarfélagsins Voga tók málið fyrir á
síðasta fundi. Afgreiðsla skipulagsnefndar er að Sveitarfélagið
er ekki landeigandi á þessum
hluta lagnaleiðarinnar en mun
skoða veitingu framkvæmdaleyfis þegar þar að kemur og
fyrir liggur samþykki allra landeigenda. Einnig er bent á öryggi
lína m.t.t. náttúruvár á umræddi
lagnaleið skv. náttúruvárskýrslu
Háskóla Íslands.

TVÆR NÝJAR SÝNINGAR
Í LISTASAFNI REYKJANESBÆJAR

Tvær nýjar sýningar, Línur, flækjur og allskonar,
einkasýningu Guðrúnar Gunnarsdóttur og You Are
Here / Jesteś tutaj / Du er her / Þú ert hér, sýningu
Vena Naskręcka / Michael Richardt, opna í Listasafni
Reykjanesbæjar laugardaginn 26. nóvember kl. 14:00.

Línur, flækjur og allskonar
Einkasýning Guðrúnar Gunnarsdóttur

Gleraugnaverslun á Aðaltorgi,
Mariott hótel
Tímapantanir í síma 420-0077
og á www.reykjanesoptikk.is
Fylgdu okkur á Instagram
og Facebook
@reykjanesoptikk.is

Jólagleði

Kvenfélags Keflavíkur og
Félags eldri borgara á Suðurnesjum
verður haldin á Nesvöllum
laugardaginn 26. nóvember klukkan 18:00
Súpa, gleði og dans.
Verð 3.000 kr.
Vínveitingar.
Upplýsingar hjá
Sigurlaugu síma 699 3569
Katrín Lilju síma 661 8525
Miðasala á Nesvöllum 23. nóvember kl. 13:00.

Guðrún Gunnarsdóttir er
frumkvöðull á sviði þráðlistar og gefur sýning hennar
góða mynd af þróun listamannsins frá myndvefnaði á
áttunda áratug síðustu aldar,
til þrívíddarmynda sem einkenna myndlist hennar í
dag.
Þráðlist eins og sú sem
Guðrún Gunnarsdóttir
ástundar er ótvírætt þrívíddarlist í klassískum skilningi, þótt listakonan gangi í
berhögg við ýmsar siðvenjur
sem fylgt hafa slíkri list frá örófi alda. Til að mynda hirðir
hún ekki um að setja verk sín á stalla, og þar með bæði
upphefja þau og staðsetja utan seilingar. Þess í stað fá
þau að leika lausum hala í námunda við okkur, hanga
ofan úr lofti, fikra sig ofur varlega upp og niður veggi,
eða mynda smágerðar lífrænar einingar niður við fótskör.
Og í stað þess að kalla á athygli, eins og stallsettir skúlptúrar óneitanlega gera, eru verk Guðrúnar gerð til að
birtast okkur eins og fyrir tilviljun, jafnvel koma þægilega
á óvart, ekki ósvipað og ljóðlínur með óvæntu niðurlagi.
Sýningarstjóri er Aðalsteinn Ingólfsson.
Línur, flækjur og allskonar er styrkt af Safnasjóði.
Sýningin stendur til og með sunnudagsins 5. mars
2023.

You Are Here / Jesteś tutaj / Du er her / Þú ert hér
Vena Naskrecka / Michael Richardt
Vena og Michael eru gjörningalistamenn og mun
sýningin verða vitnisburður um hvar þau eru stödd á
þessum ákveðna tímapunkti og skrásetning á því sem
þeim er nú hugleikið. Þau eru hér og nú, erlendir ríkisborgarar á Íslandi, að setja mark sitt á Listasafn Reykjanesbæjar þar sem þau ríkja í ákveðinn tíma.
Vena Naskręcka (1986) vinnur að myndlist á þverfaglegan hátt, með gjörningum, skúlptúr, fundnum hlutum
og myndbandi, og byggja viðfangsefni hennar meðal
annars á heimspeki, taugavísindum, fötlunarfræði og
tækni. Naskręcka miðlar þeim með líkama sínum, en hún
lítur á hann sem boðleið fyrir sjónræn, tilfinningaleg og
vitsmunaleg samskipti.

Naskręcka er útskrifuð með MA-gráðu í myndlist frá
CIT Crawford College of Art & Design, Cork, Írlandi, BAgráðu í myndlist frá Hanze University Groningen – Academy Minerva, Hollandi og lærði keramík í the Jacek
Malczewski School of Fine Arts í Czestochowa, Póllandi.
Hún er fædd í Czestochowa, Póllandi, hún býr og starfar
í Reykjanesbæ.
Michael Richardt (1980) er gjörningalistamaður, hann
vinnur staðbundið og eru gjörningar hans bundnir tíma,
allt frá sekúndubroti yfir í marga daga samfellt. Richardt
hefur frá árinu 2011 unnið með gjörningapersónu sína
Iridescence, birtingarmynd ljóss og litbrigða.
Richardt útskrifaðist með MFA-gráðu í sviðslistum frá
Listaháskóla Íslands. Hann stundaði nám við Amsterdam
University of the Arts, Amsterdam, Hollandi, Codarts
Circus School, Rotterdam, Hollandi og klassíska olíumálun hjá listamanninum Poul Winther, Hjørring, Danmörku. Richardt hefur unnið sem dansari fyrir We Go,
komið fram á Copenhagen Jazz Festival Danmörku, og
sem leikari í „Polishing Iceland“ með Reykjavík Ensemble
í Tjarnarbíói.
Sýningarstjóri er Helga Arnbjörg Pálsdóttir.
You Are Here er styrkt af Safnasjóði.
Listamennirnir eru styrktir af Myndlistarsjóði og Statens Kunstfond.
Sýningin stendur til og með sunnudagsins 5. mars
2023.

Súlan afhent
Við sama tilefni verður
Súlan, menningarverðlaun Reykjanesbæjar,
afhent. Súlan er veitt
árlega einstaklingi eða
fyrirtæki sem unnið
hefur vel að menningarmálum í bæjarfélaginu.

BJARTIR
DAGAR
afsláttur
50%

Allt að

24. nóvember - 4. desember

af völdum vörum

Skráðu þig á viðburðinn
á facebook og þú gætir
unnið Cozze pizzaofn

Eldhúsblað
á byko.is

19. nóvember -23. desember

Brakandi ferskt og fullt af innblæstri

VIRKIR DAGAR

8-18
10-16
12-16
LAUGARDAGA

SUNNUDAGA

Nýtt
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Afmælistónleikar
kórs Keflavíkurkirkju
Mikið var þetta góð stund sem ég
átti við sækja afmælistónleika Kórs
Keflavíkurkirkju. Það var fyrirfram nokkuð öruggt að þetta yrði
góður tónlistarflutningur vegna
þess stöðugt vaxandi orðspors sem
kórinn hefur áunnið sér undanfarin
ár og þarna var sko staðið undir
merkjum. Ég þorði ekki öðru en að
mæta nokkuð vel fyrir tímann og
fékk þar af leiðand ágætis sæti fyrir
miðri kirkju þar sem ég taldi mig geta
notið söngsins sem best. Ekki var
nein söngskrá sjáanleg á boðstólum
svo maður beið bara rólegur eftir
heyra góða og létta kynningu um
væntanlegt efni. Kórinn gekk í inn
og félagarnir stilltu sér upp að hefðbundnum hætti og Arnór stjórnandi
fylgdi . Tónleikagestir hófu lófatak á
meðan eins og vera ber. Svo steig

Bílaviðgerðir
Smurþjónusta
Varahlutir

Brekkustíg 38 - 260 Njarðvík

sími 421 7979
www.bilarogpartar.is

Heyrðu umskiptin,
fáðu heyrnartæki
til reynslu

HEYRN.IS
HEYRNARTÆKI // HEYRNARGREINING // RÁÐGJÖF
Heyrn // Hlíðasmára 19 // Kópavogur // heyrn@heyrn.is //

einn kórfélagi fram, tók sér hljóðnema í hönd og hóf kynningu á því
sem fram skyldi fara og var sú aðferð
að kórfélagar sjálfir kynntu lögin og
annað sem fram skyldi fara, notuð
á þessum tónleikum. Undirritaður
sem býr við skerta heyrn missti því
miður af allri kynningu sem þarna
fór fram en naut söngsins afar vel.
Það virðist ganga nokkuð hægt
að gera þær endurbætur á hljóðkerfi kirkjunnar sem henti flestum.
En snúum okkur að tónleikunum
sjálfum. Arnór kórstjóri og kórinn
hafa valið þann kost að stjórnandi og
undirleikari verði sami aðili sem er
nokkuð algengt meðal kóra og hefur
jafnt kosti sem galla. Einnig sú aðferð sem þarna var notuð til kynningar í stað söngskrár en við hana
kemur iðulega fram hversu misjafnlega fólki tekst að tala í hljóðnema.
Söngurinn hófst á nokkrum
lögum í léttari kantinum, falleg lög
í skemmtilegum útsetningum mörg
þeirra hljómuðu kunnuglega og
hafa verið sungin af ýmsum kórum
undanfarin ár. En það skemmtilega
við að heyra þau þarna var að nú var
Arnór búinn að fara sínum höndum
um útsetningar sumra þeirra svo
að þau hljómuðu eins og ný í eyru
manns. Eftir að hafa hlýtt á þessi
fallegu lög sem kórinn skilaði afar
vel, var farið aðeins að fikra sig
yfir í þyngri og þjóðlegri lög. Þá fór
maður að finna fyrir gömlu góðu
kórstemmingunni sem svo oft kom
yfir mann fyrrum daga þegar nær
öll lög sem sungin voru af allskonar
kórum voru í þjóðlegum ættjarðar

Rétturinn
Ljúffengur
heimilismatur
í hádeginu

Opið:

11-13:30

alla virka daga


)LQQGXQ VWD
Qi

stíl. Við lög eins og Smávinir fagrir
var ekki laust við að unaðslegur
titringur læddist um mann og vakti
upp þá fögru minningu um hversu
mörg falleg sönglög þessi þjóð á í
fórum sínum, snilldarlega sungið
af þessum stórkostlega kór. Síðan
flutti kórinn hvert lag öðru betra,
góða blöndu af margskonar lögum
og á meðal þeirra hóf einn félaginn
einsöng sem hann skilaði með afbrigðum vel og smekklega. Þannig

liðu þessir tónleikar fram þar sem
hvert lagið á fætur öðru hljómaði,
góð blanda af léttum, þjóðlegum og
erfiðum kórlögum, vel valið Arnór.
Ég ætla mér ekki að gerast neinn
tónlistargagnrýnandi sem tekur
fyrir hvert lag og rýnir í þau, nei
frekar vil ég koma á framfæri ánægju
minni um hversu þessi góði kór er að
skila miklum árangri og gæðum eftir
alla þá erfiðleika sem sennileg flestir
kórar og önnur félagsstarfssemi hafa

gengið í gegnum undanfarin veiruár.
Til hamingju með afmælið góði kór
og kærar þakkir til ykkar kórfélaga
í kór Keflavíkurkirkju og þá ekki síst
kærar þakkir Arnór Vilbergsson fyrir
stórkostlega stjórn og þjálfun þessa
skemmtilega og góða kórs.
Garðar Sigurðsson,
eldri borgari í Reykjanesbæ.
P.S. Takk fyrir afmælisveisluna.

Flestir á veiðum utan við Sandgerði
Ja hérna hér. Eftir einungis mánuð
eruð blessuð jólin komin með allri
sinni hátíð, mat, ljósum og gjöfum.
Núna mánuði fyrr ber nú lítið á því
að eitthvað jólalegt sé í gangi. Ekki
eitt einasta snjókorn hefur fallið og
varla að fólk hafi þurft að skafa bíla.
Veðurfarið hefur verið ansi gott
núna í nóvember nema um það
leyti sem þessi pistill er skrifaður
því að leiðindaveður hefur verið og
gert sjósókn bátanna frekar stopula.
Veiði línubátanna, sem eru
komnir suður, hefur verið mjög
góð og flestir eru á veiðum utan
við Sandgerði. Reyndar eru togbátar frá Grundarfirði þar líka á
veiðum; Farsæll SH, Sigurborg SH
og Runólfur SH, þeir landa svo allir
í Grundarfirði.
Netabáturinn Kap VE hefur verið
með netin sín við Garðskagavita og
utan við Sandgerði. Sá bátur kemur
til Keflavíkur og liggur þar, fer svo
út aftur og fiskar í sig. Fer svo til
Vestmannaeyja með aflann. Núna
hefur báturinn landað 97 tonnum
í tveimur róðrum og mestallt veitt
á þessum slóðum sem minnst er á.
Heimanetabátarnir hafa fiskað
nokkuð vel. Halldór Afi GK með
13,5 tonn í sjö róðrum, Maron GK
47 tonn í tíu og mest 8,7 tonn

og Grímsnes GK með 64 tonn í
þremur róðrum. Hann er ennþá að
eltast við ufsann og af þessum afla
eru 56 tonn af ufsa. Hefur Grímsnes
GK verið að landa í Þorlákshöfn. Erling KE er í Sandgerði og er kominn
með 82 tonn í níu róðrum og mest
17 tonn.
Talandi um Erling KE. Saga
bátsins er búin að vera vægast
sagt mjög skrautleg núna árið
2022. Þetta byrjaði ekki vel því
það kviknaði í 233, Erling KE, sem
Saltver ehf. hafði átt síðan árið
2005. Við eldsvoðan var báturinn
dæmdur ónýtur og núna voru góð
ráð dýr því að vetrarvertíðin 2022
var að hefjast og vel yfir 1.000
tonna kvóti á Erling KE óveiddur.
Sem betur fer fyrir Saltver ehf.
þá átti Hólmgrímur netabátinn
Langanes GK upp í slipp í Njarðvík,
þar sem hann var í geymslu. Saltver
kaupir bátinn og nefnir hann Erling
KE – og hefur bátnum verið róið á
netum núna mestallt þetta ár og
aflinn kominn vel yfir 1.000 tonn
á árinu.
Hugur Saltversmanna var þó að
reyna að finna annan bát sem væri
þá stærri netabátur og kannski
nýrri. Það hafðist á endanum því
að fyrirtækið hefur keypt bátinn

Mars RE sem er 29 metra langur
netabátur sem kom til landsins árið
2019 og stundaði einungis grálúðunetaveiðar þar ár – og síðan ekkert
meira. Nýi báturinn er smíðaður
árið 1988 og því töluvert yngri
en báðir Erling KE. 233 Erling KE
var smíðaður árið 1964 og var 37
metrar á lengd, núverandi Erling KE
var smíðaður árið 1972 í Stálvík í
Garðabæ og er sá bátur 32 metrar
á lengd.
Nýi Erling KE er kominn til
Njarðvíkur og planið var að setja
bátinn í slipp í Njarðvík og gera
kláran til veiða á komandi vetrarvertíð. Hvað verður þá um núverandi Erling KE? Það er ekki
vitað að þessu en spurning hvort
Vinnslustöðin í Vestmannaeyjum
skoði þann möguleika á að fá
bátinn.
Vinnslustöðin hefur gert út Kap
VE sem er minnst á hérna að ofan
og gerði líka út Brynjólf VE til togveiða og netaveiða yfir vertíðina.
Núna hefur Brynjólfi VE verið lagt
og allri áhöfn bátsins sagt upp. Svo
núna vantar þá annan netabát.
AFLAFRÉTTIR Á SUÐURNESJUM

Gísli Reynisson
gisli@aflafrettir.is

Útgefandi: Víkurfréttir ehf., kt. 710183-0319. Afgreiðsla og ritstjórn: Krossmói 4a, 4. hæð, 260 Reykjanesbæ, sími 421-0000. Ristjóri og ábyrgðarmaður: Páll Ketilsson, s. 893-3717, pket@vf.is. Fréttastjóri: Hilmar Bragi
Bárðarson, s. 898-2222, hilmar@vf.is Auglýsingastjóri: Andrea Vigdís Theodórsdóttir, s. 421-0001, andrea@vf.is. Blaðamenn: Jóhann Páll Kristbjörnsson, Thelma Hrund Hermannsdóttir og Sigurbjörn Daði Dagbjartsson.
Útlit og umbrot: Jóhann Páll Kristbjörnsson og Hilmar Bragi Bárðarson. Dagleg stafræn útgáfa: vf.is og kylfingur.is

Kæru íbúar,
Kvikmyndatökur verða í og við Hafnargötu þann 28. nóvember til 3. desember n.k. Viljum við þakka öllum
þeim sem hafa aðstoðað okkur við að gera verkefnið að veruleika.
Töluvert umfang mun fylgja verkinu og munum við takmarka ónæðið eftir bestu getu, en vekjum athygli á
eftirfarandi lokunum.

GÖTU LOKANIR
Ránargata
26. nóvember til og með 2. desember.
Hafnargata frá Sambíó að Omnis
28. nóvember til og með 2. desember, frá kl. 15:00 til 03:00.
1. desember frá kl. 07:00 – 03:00.
Sunnubraut
6. og 7. desember, frá Skólavegi að Sunnubraut 12.
Brekkustígur
8. og 9. desember, frá Hafnarbraut að Brekkustíg 15.
Þórustígur
8. og 9. desember, frá Brekkustíg að Þórustíg 24.

FYRIRTÆKJA LOKANIR
Paddy´s Bar
21. nóvember til og með 8. desember.
Raven Ink
22. nóvember til og með 7. desember.
Hótel Keilir
27. nóvember til og með 4. desember.
Oriento
28. nóvember til og með 2. desember.
Biryani
28. nóvember til og með 2. desember. Opið milli 11:00 og 18:00.
Sambíó
30. nóvember og 1. desember (2 dagar).
Fjóla Gullsmiður
1. desember.
Galleri Keflavík
1. desember.
Veðurskilyrði geta þó haft áhrif á ofantalið og yrðu þær
breytingar kynntar á upplýsingavef sveitarfélagsins:
https://www.reykjanesbaer.is
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Blásið til
stórtónleika
í Stapa

Karen stjórnar æfingu Lúðrasveitar
verkalýðsins fyrir komandi tónleika.
VF-myndir: JPK

– Karen J. Sturlaugsson, aðstoðarskólastjóri
Tónlistarskóla Reykjanesbæjar og stjórnandi
Lúðrahljómsveitar verkalýðsins, segist full
tilhlökkunar fyrir tónleikum helgarinnar en
þá mun Lúðrasveit verkalýðsins koma fram í
Stapa ásamt fjórum einleikurum og Bjöllukór
frá Tónlistarskóla Reykjanesbæjar.
Það eru einleikararnir Bergur
Daði Ágústsson (trompet), Guðjón
Steinn Skúlason (saxófónn), Magnús
Már Newman (slagverk) og Sara
Dvjetkovic (píanó) sem munu koma
fram sem einleikarar á tónleikunum.
Þá mun Bjöllukór Tónlistarskóla
Reykjanesbæjar spila með lúðrasveitinni en Karen er einnig stjórnandi kórsins.
Karen J. Sturlaugsson byrjaði að
stjórna sinni fyrstu lúðrasveit sextán
ára gömul en Karen, sem er fædd í
Bandaríkjunum, ólst upp í kringum

lúðrasveitir þar sem faðir hennar var
lúðrasveitastjórnandi.
„Það var hálfkjánalegt en ég var
nemandi í skólanum [High School]
þar sem ég byrjaði að stjórna minni
fyrstu lúðrasveit,“ segir Karen um
það þegar henni var hent út í djúpu
laugina, aðeins sextán ára gamalli,
þar sem hún er enn að svamla. „Tónlistarkennari skólans hætti og þá var
ég beðin að taka við sveitinni. Skólastjórnendur vissu svo sem að pabbi
myndi styðja við bakið á mér en
hann var mikill tónlistarmaður þótt
hann starfaði sem lögfræðingur.“

Karen hefur helst fengist við að
stjórna skólalúðrasveitum í gegnum
tíðina samhliða kennslu, bæði hérlendis og í Bandaríkjunum, en hún
hóf að kenna við Tónlistarskólann í
Keflavík árið 1988 og var skólastjóri
hans á árunum 1997 til 1999, síðan
þá hefur Karen verið aðstoðarskólastjóri Tónlistarskóla Reykjanesbæjar
síðan 1999.
Karen, sem er Listamaður Reykjanesbæjar, stjórnaði Léttsveit Tónlistarskólans í Keflavík, síðar Léttsveit
Tónlistarskóla Reykjanesbæjar, frá
árinu 1988 til 2015 og er í dag stjórnandi Stórsveitar Suðurnesja. „Sem er
Léttsveit „Old Boys“. Frábær hópur
af fyrrverandi nemendum sem voru
í Léttsveitinni hjá mér í gamla daga,“
segir Karen.
Hún stofnaði Bjöllukór Tónlistarskóla Reykjanesbæjar árið 2012 og
stjórnaði honum auk lúðrasveitum
skólans til ársins 2015 en þá ákvað
hún að einbeita sér að Bjöllukórnum
og eftirlét öðrum lúðrasveitir
skólans.

„Á þessum tíma vissi ég að gott
fólk var til staðar til að taka við
lúðrasveitunum en ég hélt áfram
með bjöllukórinn,“ segir Karen sem
tók svo við stjórn Lúðrasveitar
verkalýðsins árið 2018.

Ánægjulegt samstarf
Tónlistarskóla Reykjanesbæjar
og Lúðrasveitar verkalýðsins
Í tilkynningu frá tónlistarskólanum
segir að þessir tónleikar séu afrakstur ánægjulegs samstarfs Tónlistarskóla Reykjanesbæjar og Lúðrasveitar verkalýðsins undanfarna
mánuði. „Fram koma einleikarar

úr hópi lengra kominna nemenda
skólans, sem og eldri Bjöllukór
skólans sem er einnig í slíku hlutverki á tónleikunum. Það er frábært
tækifæri og reynsla fyrir nemendur
að fá að spreyta sig í einleikshlutverki með einni glæsilegustu og
öflugustu lúðrasveit landsins og þess
má geta að sum einleikshlutverkin
eru frekar óvenjuleg með lúðrasveit.“
Aðgangur er ókeypis og Suðurnesjamenn sem og aðrir eru eindregið hvattir til að fjölmenna á tónleikana sem hefjast klukkan 16:00
sunnudaginn 27. nóvember í Stapa,
Hljómahöll.

Jóhann Páll Kristbjörnsson
johann@vf.is

Víkurfréttir litu inn á æfingu hjá Lúðrasveit
verkalýðsins og Tónlistarskóla Reykjanesbæjar
í Stapa þegar trompetleikarinn og einleikarinn
Bergur Daði Ágústsson æfði fyrir tónleika.

Kirkjugarður Njarðvíkur

Jólalýsing

Byrjað verður að kveikja á jólaljósum í Kirkjugarði Njarðvíkur
laugardaginn 26. nóv kl. 13:00
Tengigjald er 5000 kr. fyrir einn kross,
3500 kr. fyrir hvern kross umfram það.
Opnunartími er sem hér segir:
Laugardagur 26. nóvember frá 13:00 til 17:00
Mánudagur 28. nóvember frá 17:30 til 19:00
Þriðjudagur 29. nóvember frá 17:30 til 19:00
Laugardagur 3. desember frá 13:00 til 15:00
Mánudagur 5. desember frá 17:30 til 19:00
Laugardagur 10. desember frá 13:00 til 15:00
Þriðjudagur 13. desember frá 17:30 til 19:00
Laugardagur 17. desember frá 13:00 til 15:00
Síðasti opnunardagur þriðjudagur 20. desember frá 17:30 til 19:00

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur í síma 660 3691
á milli 13–17 alla virka daga.
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„Mestu breytingarnar
sem hafa orðið á
þessum árum er hvað
bæjarfélagið hefur
stækkað mikið og
orðið meira fjölþjóðasamfélag“

SKÓBÚÐIN 20 ÁRA

Skóbúðin í Keflavík hefur verið
fólki bæjarins til halds og traust í
tuttugu ár en hún er eina skóbúðin
á Suðurnesjum. Þær Steinunn Ýr
Þorsteinsdóttir og Dalrós Jóhannsdóttir standa þar vaktina nánast
alla daga. „Skóbúðin sem hafði
verið í Keflavík var lokað og engin
skóbúð var á svæðinu í þó nokkurn
tíma þar til við opnuðum,“ segir
Steinunn. Hún er eiginkona Hermanns Helgasonar en hann sá tækifæri í því að opna skóbúð á svæðinu
árið 2002.
„Hermann var búinn að vera að
vinna í heildsölu í Reykjavík sem
seldi skó, hann sá þarna tækifæri í
að opna skóbúð í Reykjanesbæ og

ákvað að stökkva á það,“ segir hún.
Hermann vann í búðinni fyrstu tvö
árin en hélt svo aftur til Reykjavíkur
í vinnu og var þá ráðinn verslunarstjóri til að sjá um daglegan rekstur.
Tíu árum seinna, eða árið 2012, urðu
breytingar innan fyrirtækisins en
þá komu þau Dalrós Jóhannsdóttir
og Gunnlaugur Þór Ævarsson inn
í reksturinn og sá Dalrós þá alfarið
um daglegan rekstur búðarinnar.
Steinunn hafði árin á undan verið
að vinna sem hárgreiðslukona en
kom inn í reksturinn með Dalrósu
árið 2016 og þær hafa verið saman
í því síðan. Steinunn segir helstu
breytingarnar á þessum tuttugu
árum vera fjölbreytileikann í bæjar-

Dalrós Jóhannsdóttir og Steinunn Ýr Þorsteinsdóttir
taka ávallt á móti viðskiptavinum með bros á vör.
félaginu. „Mestu breytingarnar sem
hafa orðið á þessum árum er hvað
bæjarfélagið hefur stækkað mikið
og orðið meira fjölþjóðasamfélag og
auðvitað þróast maður með samfélaginu. Hvað varðar vöruúrvalið
okkar tókum við inn frábæran ullarfatnað fyrir fullorðna frá Devold fyrir
tveimur árum. Við leggjum mikla
áherslu á að vera með eitthvað fyrir
alla fjölskylduna, allar nauðsynjavörur svo sem stígvél, kuldaskó,
gönguskó og sokka með smá tísku í
bland,“ segir Steinunn. Aðspurð hvað

stendur upp úr eftir allan þennan
tíma segir Steinunn: „Það er klárlega hvað við eigum góða og trygga
kúnna sem styðja okkur í rekstrinum
alla daga, einnig reynum við eftir
bestu getu að sinna stóru fyrirtækjunum á svæðinu sem er ómetanlegt

í svona minni rekstri“ og bætir við:
„Við leggjum okkur allar fram við að
veita persónulega og góða þjónustu
og höldum því vonandi áfram næstu
tuttugu árin.“

Störf í boði
hjá Reykjanesbæ
Háaleitisskóli - Grunnskólakennari í miðstigi
Háaleitisskóli - Kennari í Nýheima
Stapaskóli - Kennari á leikskólastigi
Umhverfissvið - Verkefnastjóri fráveitu
Hefur þú áhuga á að starfa við liðveislu?
Viltu starfa hjá Reykjanesbæ? Almenn umsókn
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

Skrifstofustarf
Festa lífeyrissjóður óskar eftir starfsmanni í bókhald og almenna afgreiðslu
á skrifstofu sjóðsins í Reykjanesbæ. Í boði er skemmtilegt starf á traustum
vinnustað sem leggur áherslu á gott vinnuumhverﬁ og þægilegan
starfsanda.
Helstu verkefni
•
•
•
•

Færsla fjárhagsbókhalds
Almenn þjónusta við sjóðfélaga og launagreiðendur
Verkefni tengd skjalavistun
Önnur almenn skrifstofustörf

Menntunar- og hæfniskröfur
• Stúdentspróf eða önnur sambærileg menntun, háskólamenntun kostur
• Góð almenn tölvukunnátta
• Grunnþekking á bókhaldi
• Sjálfstæð og lausnamiðuð vinnubrögð
• Frumkvæði og þjónustulund
• Hæfni í mannlegum samskiptum og samvinnu er mikilvæg
• Góð íslensku- og enskukunnátta er skilyrði, pólskukunnátta er kostur

hagvangur.is

Festa lífeyrissjóður þjónustar um 18 þúsund
sjóðfélaga og rúmlega 10 þúsund lífeyrisþega,
aðallega á Suðurnesjum, Vesturlandi og Suðurlandi.
Rúmlega 2.700 launagreiðendur greiða til sjóðsins
fyrir hönd starfsmanna sinna. Sjóðurinn rekur bæði
samtryggingardeild og séreignardeild. Heildareignir
sjóðsins nema um tæpum 250 milljörðum króna.v

Sótt er um starfið
á hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 6. desember nk.
Nánari upplýsingar veitir Sverrir Briem,
sverrir@hagvangur.is.
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Vistvænar og vandaðar vörur úr fiskleðri
AtlantikH er falleg og einstök verslun með vistvænum vörum úr
íslensku fiskroði og lambaleðri. Veski, belti, lyklakippur og töskur
eru meðal þess sem AtlantikH hefur upp á að bjóða en Guðlaug Hulda
Tindskard, eigandi og stofnandi fyrirtækisins, hannar vörurnar.
Guðlaug er fædd og uppalin í Sandgerði en hún flutti til Danmerkur
fimmtán ára gömul, árið 2019 flutti hún svo aftur á heimaslóðirnar.
Thelma Hrund Hermannsdóttir
thelma@vf.is

„Ég er rosalega góð með allskonar
bolta á lofti - svona týpískur Íslendingur. Svo einhvern veginn dett ég
inn á fiskleðrið og verð ástfangin.
Ég vissi ekki að ég væri hönnuður
en mér datt þetta allt í einu í hug og
komst að því að þetta væri rosalega
gaman. Ég hanna sjálf allar vörurnar
og kem með allar hugmyndir en er
með tæknilegan teiknara, sem er
dönsk stelpa búsett í Frakklandi, og
hún sér svo um framleiðsluna fyrir
okkur og fylgir henni alveg til enda,“
segir Guðlaug.

Byrjaði aftur á núllpunkti
Reksturinn gekk vel fyrir Covid og
Guðlaug segir hann hafa farið fljótt
á flug en eftir að heimsfaraldurinn
skall á ákvað hún að taka skref til
baka og bjóða upp á persónulegri
þjónustu. „Ég flyt aftur í Sandgerði
í desember 2019, eiginlega bara rétt
áður en að Covid byrjaði. Þegar ég
flyt þá var ég búin að koma þessum
vörum vel fyrir í allskonar stórum
fyrirtækjum erlendis. En eftir að ég
flyt til íslands þá ákvað ég að minnka
við mig aðeins, við ákváðum að
breyta um stefnu og vildum frekar
selja okkar eigið. Þá er manni svolítið kastað til baka og við þurftum
í raun að byrja á núllpunkti aftur

en það er náttúrulega bara gaman
að sjá hvernig þetta allt fer. Núna
er hugsunin að koma vefsíðunni
og samfélagsmiðlunum okkar á almennilegt flug,“ segir Guðlaug. Ein
af ástæðunum fyrir þessum breytingum er sú að Guðlaugu langaði
að vinna meira að heiman og geta
sinnt fjölskyldunni meira en hún og
eiginmaður hennar eiga saman þrjár
stelpur.

Persónuleg þjónusta í forgangi
Guðlaug opnaði rými við Strandgötu 22 í Sandgerði sem er sýningarstaður fyrir vörurnar, sem er heldur
frábrugðinn venjulegum verslunum
en þar er opið eftir eftirspurn. Hún
leggur mikið upp úr persónulegri þjónustu
og segir hún
þ að ve ra
part
af
þessari nýju
stefnu fyrirtækisins. „Mig
langar sjálf að
kynnast kúnnanum og gera
þetta svolítið
persónulegt. Sem
dæmi var kúnni sem
keypti belti af mér í síðustu viku,
beltið er hægt að stækka og minnka,
hún vissi ekki hvernig hún ætti að
gera það svo ég „skutlaðist“ til
hennar í Keflavík og gerði það fyrir

Guðlaug Hulda Tindskard er eigandi og stofnandi
AtlantikH en hannar einnig allar vörurnar.
hana. Það er svona þjónusta sem
mig langar að geta boðið upp á, það
er rosalega gaman að geta stundum
tekið skref til baka líka, mér finnst
það svolítið kósý,“ segir hún og bætir
við: „Ég hef oft verið spurð hvort ég
vilji ekki vera með búð í Reykjavík,
þar sem fólk fer oft í leit af vörum.
Ég held það yrði skref
í ranga átt miðað
við það sem
ég er að
reyna að
gera - að
taka skref
til baka og
ge ra þ e t t a
m e i ra p e r sónulegt. Ég er
með frekar sveigjanlega opnunartíma vegna
þess að við erum ekki miðsvæðis, ég vil ekki festa mig niður á
einn tíma heldur finna aðeins hver
eftirspurnin er í samfélaginu.“

Vistvænt og vandað
Helsta einkenni varanna frá AtlantikH eru vistvænu íslensku efnin
sem notuð eru í þær. „Við höfum
gert mikið úr því að reyna að nota
íslenska náttúru. Það er ótrúlega
vistvænt að súta leður á Íslandi,
við erum með 100% hreina orku og
ekki nóg með að við séum að nota
efni í vörur sem yrði annars urðað
heldur erum við líka að hugsa um
að vera vistvæn alla leið. Sútunarvatnið sem við notum er oft nýtt allt
að átta sinnum, þó svo að á Íslandi
hefði maður hugsað að því yrði bara
urðað og nýtt sett í. Við reynum að
hugsa svona hluti alla leið,“ segir
Guðlaug. Aðspurð hvers vegna þau
kjósa að nota fisk- og lambaleður
frekar en eitthvað annað segir hún:
„Við notum bara afurðir sem yrði
annars urðað. Fiskleðrið er átta
til tólf sinnum sterkara en venjulegt leður en 99% af öllu fiskroði í
öllum heiminum er urðað, einungis

1% er notað og það er notað í fiskleður, í prótein og í gervihúð. Mest
allt annað sem við notum er íslenskt
lambaleður, ef það er ekki hægt að
nota íslenska lambaskinnið í síðhærðar gærur þá er því yfirleitt líka
urðað.“ Þá segir hún fegurðina liggja
í smáatriðunum. „Við gerum rosalega
mikið úr öllum smáatriðum, það er
mikið notað ódýrt leður í ólar og svoleiðis en við veljum frekar gæði fram
yfir magn. Við gerum sem mest úr
hverri vöru og við framleiðum allt
þannig.“
Guðlaug segist vera spennt fyrir
komandi tímum hjá AtlantikH. „Á
miðvikudaginn og fimmtudaginn
í þessari viku, fyrir Black Friday,
ætlum við að hafa opið frá 16 til 18
og verðum með 25% afslátt á vörunum okkar. Í framhaldinu langar
mig að gera eitthvað skemmtilegt
með öðrum litlum hönnuðum hérna
á Suðurnesjum. Það væri til dæmis
gaman að fara út í einhverskonar
samstarf eða samvinnuverkefni.“

Áskorun til eigenda
lausamuna á Ásbrú!
Kadeco – Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar, f.h. Ríkissjóðs
Íslands, skorar á eigendur lausamuna á lóðum að Kliftröð
21, Funatröð 10 og Bogatröð 5 í Reykjanesbæ að fjarlægja
þá fyrir 15. desember næstkomandi. Eftir þau tímamörk
áskilur félagið sér þann rétt að fjarlægja ósótta lausamuni og koma þeim í förgun.
Eigendum og umráðendum annarra lóða í eigu ríkissjóðs er bent á skyldur sínar
um að halda lóðum sínum hreinum og snyrtilegum sbr. reglug. nr. 941/2002
18. gr. 1. mgr.:

Hreinlæti og þrif mannvirkja.
18. gr.
Eigandi eða umráðamaður húss eða mannvirkis skal halda
eigninni hreinni og snyrtilegri ásamt tilheyrandi lóð og
girðingum, þannig að ekki valdi öðrum ónæði.
Ekki má haga hreinsun húsa, húshluta og húsmuna þannig
að leitt geti til óþrifnaðar eða ónæðis fyrir aðra.

NÚ FJÖLGUM VIÐ RÝMUM

Viltu slást í hópinn og taka þátt í spennandi uppbyggingu?
Vegna mikils skorts á hjúkrunarrýmum fjölgum við rýmum
sem tímabundið úrræði til að mæta þessum vanda.
Framundan er mikil uppbygging á HSS og leitum við að metnaðarfullum og jákvæðum einstaklingum til að slást í okkar
frábæra hóp og taka þátt í þessu spennandi verkefni með okkur. Gert er ráð fyrir að deildin opni í byrjun næsta árs.

Leitað er eftir áhugasömum og metnaðarfullum einstaklingum sem geta unnið sjálfstætt.
Á stofnuninni er góð samvinna milli deilda, boðleiðir eru stuttar og hér ríkir góður starfsandi.
Við tökum vel á móti nýju fólki og veitum góða og einstaklingshæfða aðlögun.

Hjúkrunarfræðingar

Sjúkraliðar

Starfsmenn í aðhlynningu

Við óskum eftir að ráða hjúkrunarfræðinga í vaktavinnu,
starfshlutfall er samkomulag og æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf í byrjun árs 2023.

Við óskum eftir að ráða sjúkraliða í vaktavinnu, starfshlutfall er samkomulag og æskilegt er að viðkomandi geti
haﬁð störf í byrjun árs 2023.

Við óskum eftir að ráða starfsfólk í aðhlynningu, starfshlutfall er samkomulag og æskilegt er að viðkomandi geti
haﬁð störf í byrjun árs 2023.

Störf hjúkrunarfræðinga eru bæði fjölbreytt og krefjandi. Unnið er
á grundvelli þverfaglegs samstarfs og áhersla lögð á heildarsýn
og samþætta þjónustu.

Störf sjúkraliða eru bæði fjölbreytt og krefjandi. Unnið er á grundvelli þverfaglegs samstarfs og áhersla lögð á heildarsýn og samþætta þjónustu.

Starf í aðhlynningu er bæði fjölbreytt og krefjandi. Unnið er á
grundvelli þverfaglegs samstarfs sérfræðinga og áhersla lögð
á heildarsýn og samþætta þjónustu.

■
■
■
■
■
■
■

Íslenskt hjúkrunarleyfi
Faglegur metnaður og vandvirkni
Framúrskarandi samskiptahæfni
Sjálfstæði í vinnubrögðum
Hlýtt og jákvætt viðmót
Starfsreynsla er kostur
Góð íslensku- og enskukunnátta

■
■
■
■
■
■
■

Íslenskt sjúkraliðaleyfi
Faglegur metnaður og vandvirkni
Framúrskarandi samskiptahæfni
Sjálfstæði í vinnubrögðum
Hlýtt og jákvætt viðmót
Starfsreynsla er kostur
Góð íslensku- og enskukunnátta

Sótt er um störﬁn á HSS.is/laus störf og eins á Starfatorgi (starfatorg.is)
Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi, ef við á. Ákvörðun um ráðningu
byggist á innsendum gögnum og/eða umsögnum. Tekið er mið af jafnréttisstefnu HSS við ráðningar á stofnunina.
Öllum umsóknum verður svarað um leið og ráðið hefur verið í starfið. Umsókn gildir í sex mánuði.
Á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja eru þrjú svið; heilsugæslusvið, sjúkrahússvið og hjúkrunarsvið.
Starfsstöðvar eru í þremur sveitarfélögum; Grindavík, Reykjanesbæ og Vogum.
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja sinnir þjónustu í einu fjölmennasta heilbrigðisumdæmi á landinu, um 30.000 manns.

■
■
■
■
■

Góð íslenskukunnátta er skilyrði
Hafa reynslu af áþekkum störfum er æskilegt
Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
Hafa hlýtt viðmót og vera jákvæður
Almenn tölvukunátta

12 // VÍKURFRÉTTIR Á SUÐURNESJUM

Margrét Birna, Páll og börnin.

Ég saumaði kjól úr
sæng, setti smellur
neðst og gat bæði
notað afraksturinn
sem kjól og svefnpoka
ef út í það var farið.

FATAHÖNNUNIN
RATAÐI Í ÁRAMÓTASKAUPIÐ

Margrét Birna Valdimarsdóttir eða
Gréta eins og hún er oft kölluð, er
fædd og uppalinn Njarðvíkingur,
dóttir Ásdísar Ingadóttur og Valdimars Valssonar. Hún kynntist
ástinni í Grindavík og flutti hinum
megin við Þorbjörn en sá heppni
var og er körfuknattleiksmaðurinn
fyrrverandi, Páll Axel Vilbergsson.
Gréta hefur alltaf haft mikinn
áhuga á íþróttum, hreyfingu og
hollum lífsstíl og prófaði sig áfram
í flestum íþróttum, auk þess sem
hún lærði einkaþjálfun í Keili. Hún
hefur alltaf haft mikinn áhuga á
hönnun og alls skyns sköpun, á
orðið fjögur börn, flýgur um loftin
blá sem flugfreyja og sér framtíðina
björtum augum.
Gréta er uppalin í Njarðvík
en var þó fyrstu þrjú skólaárin í
Keflavík. „ Ég byrjaði fljótlega að
æfa íþróttir, fann fljótt að skapandi
greinar hentuðu mér best, t.d. jazzballet og fimleikar. Ég hef alltaf sóst
mikið í það sem er skapandi, þess
vegna kom kannski ekki á óvart að
ég skyldi ung fá áhuga á alls kyns
hönnun og þegar ég var í áttunda

bekk þá vann ég fyrstu
fatahönnunarkeppni
Grunnskólanna, keppni
sem haldin var á vegum
Newmans own en í dag
heitir keppnin Stíll. Ég
saumaði kjól úr sæng,
setti smellur neðst
og gat bæði notað afraksturinn sem kjól
og svefnpoka ef út í
það var farið. Þetta
þótti athyglisvert og
jafnvel fyndið, varð
að smá atriði í áramótaskaupi nu! Þegar
ég var ung föndraði
ég kort, teiknaði og
málaði myndir og seldi
í Blómabúð Guðrúnar á Hafnargötunni og vann mér þannig inn vasapening,“ sagði Gréta.
Árið 2008 urðu straumhvörf í lífi
Grétu: „Ég kynntist Palla sumarið
2008 en þá var Gísli sonur minn tíu
mánaða gamall. Palli átti íbúð og ég
flutti inn með honum um jólin og við
höfum ekki litið til baka síðan. Árið
2012 varð Palli Íslandsmeistari með

Grindavík en bauðst
að spila með Skallagrími næsta tímabil
og við ákváðum að
flytja í Borgarnes en
Palli hafði spilað með
Skallagrími hluta úr
tímabili, árið 1998. Við
áttum þrjú frábær ár
í Borgarnesi, eignuðumst Ásdísi Völu þar í
desember 2012 og Páll
Valdimar árið 2014 en
svo fluttum við aftur
til Grindavíkur vorið
2015 og höfum komið
okkur vel fyrir hér.
Valur Ingi bættist svo í
barnahópinn á COVIDárinu 2020, við erum mjög ánægð
með stöðuna eins og hún er en ég er
ekki nema 37 ára gömul svo maður
skyldi aldrei segja aldrei.“

Dúxaði í stílistanámi og
flýgur um loftin blá
Eins og áður hefur komið fram þá
hefur Gréta alltaf haft mikinn áhuga

Fjörugur föstudagur í Þorbirni
´n´chips
chips""
Við hjá Þorbirni ætlum að bjóða gestum og gangandi upp á "fish ´n´
eins og við höfum gert undanfarin ár á þessum skemmtilega degi
Okkar stærsti viðskiptavinur í London sem rekur yfir 40 fish ´n´chips staði
sendir til okkar sína færustu djúpsteikjara til að matreiða fiskinn ofan í okkur
Opið hjá
hjá okk
okku
ur að Hafna
narrgötu 20 (Ar
(Arnarvík) fr
frá kl
kl.. 16-20
fösttudaginn 25
25.. nóvemb
óvember 2022
fös
Kalt að drekka

Helgi Björns og Stefán &
The BackstaBBing Beatles taka lagið
Hlökkum til að sjá
sjá ykk
ykku
ur

á hönnun og
sköpun , þv í
lá kannski
beinast v ið
að skella sér í
stílistanám: „Ég
fór í stílistanám
og útskrifaðist
árið 2007 úr
United colors of
academic styles,
dúxaði en ári
áður hafði ég
farið í förðunarnám. „Ég hef
tekið að mér
nokkur erlend
stíllistaverkefni,
stærsta verkefnið
var fyrir kanadískt skófyrirtæki
en það fór fram uppi á jökli og var
bæði krefjandi og skemmtilegt við
ekta íslenskar aðstæður.“
Gréta nýtir menntunina líka
heima við: „Við Palli keyptum þetta
hús sem var byggt árið 1974 og var
kannski eins og hús voru þá, meira
hólfað niður og garðurinn var í órækt
svo það var gaman að nýta hönnunar- og stíllistareynsluna en ég
hannaði allar breytingar og þar sem
Palli er laghentur þá gátum við gert
þetta ein og óstudd. Það er einhvern
veginn alltaf kveikt á stílistanum í
mér, ég kem varla inn á heimili án
þess að ég sé farin að spá og spekúlera hvernig hægt yrði að breyta og
eins hef ég gaman af því að ráðleggja
fólki varðandi klæðaburð. Ég hef líka
mjög gaman af því að aðstoða Ásdísi
Völu við að gera grímubúning fyrir
öskudaginn eða hrekkjavöku, hún er
mjög hugmyndarík og ég hef gaman
af því að taka áskorunum frá henni.“

Flugfreyjustarfið heillaði
„Ég hef alltaf haft gaman af því að
ferðast, skoða heiminn, hitta nýtt
fólk og kynnast nýrri menningu og
þess vegna var kannski eðilegt að
ég skyldi velja mér flugfreyjustarfið
en ég hóf störf sem flugfreyja árið
2018. Þar áður hafði ég unnið hjá
Icelandair með hléum frá 2004, við
hreinsun, veitingadeild, innritun og
á Saga biðstofunni. Auðvitað getur
verið flókið að púsla vinnunni,
áhugamálum og fjölskyldulífi saman

Úrklippa úr Tímiariti Víkurfrétta frá júní árið 2000.

„Ég hef alltaf haft áhuga á hönnun, í raun öllu sem er skapandi,“
segir flugfreyjan og stílistinn Margrét Birna Valdimarsdóttir.

en ég er mjög skipulögð, veit mánuð fram
í tímann hvernig ég
er að fljúga og skipulegg nánast hverja mínútu,
ef maður er með góðan mann á bak
við sig þá ganga hlutirnir upp,“ segir
Gréta.

Félagsmál og pólitík
Gréta hefur alltaf látið sig félagsmál
varða og er sömuleiðis farin að hasla
sér völl í pólitíkinni í Grindavík: „Ég
hef alltaf verið frekar félagslynd og
viljað taka þátt í félagsstarfi. Var í
nemenda- og íþróttaráði í grunnskóla og við áttum t.d. hugmyndina
að skólahreysti. Ég var í nemendaráði FS og um tíma var ég í leikfélagi Keflavíkur, var bæði að leika
og aðstoða á allan hátt. Ákvað svo
að hætta því þegar Gísli fæddist og
sinna móðurhlutverkinu sem best.
Fyrir bæjarstjórnarkosningarnar
í vor bauð ég mig fram fyrir hönd
Raddar unga fólksins og sit sem
varamaður í öldungaráði Grindavíkur. Ég er varaformaður foreldrafélags leikskólans Króks. Svona vil
ég vinna og taka þátt í að gera bæinn
minn betri, aðstoða bæði fullorðna
og börn. Þó svo að mikið sé að gera
hjá mér þá set ég samt börnin mín
og maka ávallt í fyrsta sæti, ég elska
að ferðast og skapa minningar með
þeim,“ sagði Gréta að lokum.

GRINDAVÍK
Sigurbjörn Daði Dagbjartsson
sigurbjorn@vf.is
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Sér alltaf það
besta í fólki
Krista Gló æfir körfubolta með Njarðvík
og stundar nám við Fjölbrautaskóla
Suðurnesja. Henni þykir félagslíf skólans
gott og segir fjölbreytileikann í skólanum
vera mikinn kost. Krista er FS-ingur
vikunnar.
Hvers saknar þú mest við grunnskóla?
Ég sakna starfsfólksins í Njarðvíkurskóla mest.
Hvers vegna ákvaðst þú að fara í
FS? Þar sem ég æfi körfubolta með
Njarðvík hentaði best að fara í FS.
Hver er helsti kosturinn við FS?
Fjölbreytileikinn.
Hvað finnst þér um félagslífið í skólanum?
Félagslífið í skólanum er geggjað, nóg um
að vera.
Hvaða FS-ingur er líklegur til að verða
frægur og hvers vegna? Vá, ég veit ekki
alveg. Það koma svo margir til greina því
það eru svo margir hæfileikaríkir nemendur
í skólanum.
Hver er fyndnastur í skólanum?
Bríana Lilja.
Hvað hræðist þú mest?
Ég þarf því miður að segja köngulær.
Hvað er heitt og hvað er kalt þessa
stundina? Heitt eru Crocs og kalt eru
þröngar gallabuxur.
Thelma Hrund Hermannsdóttir
thelma@vf.is

FS-ingur vikunnar

Nafn: Krista Gló Magnúsdóttir
Aldur: 18 ára
Námsbraut: Raunvísindabraut
Áhugamál: Körfubolti
og að ferðast
Hvert er uppáhaldslagið þitt? Ég á ekkert
eitt uppáhaldslag, lögin sem ég hlusta á
fara bara eftir því hvernig stuði ég er í.
Hver er þinn helsti kostur?
Ég sé alltaf það besta í fólki.
Hvaða forrit eru mest notuð í símanum
þínum?
TikTok og Snapchat.
Hver er stefnan fyrir framtíðina? Stefnan
mín fyrir framtíðina er að fara í háskóla en
ég er ekki búin að ákveða hvað ég vil læra.
Hver er þinn stærsti draumur? Minn
stærsti draumur er að ferðast um heiminn
og ná langt í körfunni.
Ef þú ættir að lýsa sjálfri þér í einu orði
hvaða orð væri það og af hverju? Skipulögð, því ég hef mikinn metnað fyrir því
sem ég geri og til þess þarf ég að vera
skipulögð.

Enda örugglega á því að
verða smiður
Ungmenni vikunnar

Nafn: Haukur Freyr
Eyþórsson
Aldur: 14 ára
Skóli: Akurskóli
Bekkur: 9. bekkur
Áhugamál: Vera með vinum
og fara í ræktina
Hvert er skemmtilegasta fagið?
Skemmtilegasta fagið er örugglega íþróttir.
Hver í skólanum þínum er líklegur til að
verða frægur og hvers vegna? Stebbi er
líklegastur til þess að vera frægur, hann
væri flott nærfatamódel.
Skemmtilegasta saga úr skólanum:
Skemmtilegasta sagan úr skólanum er
sagan sem Henni sagði á gistinóttinni.
Hver er fyndnastur í skólanum?
Mikki er fyndnastur.
Hvert er uppáhaldslagið þitt?
Uppáhaldslagið mitt er Út í geim með Birni.
Hver er uppáhaldsmaturinn þinn? Sushi.
Hver er uppáhaldsbíómyndin þín?
Uppáhaldsmyndin mín er annað hvort
Hangover eða Fight Club.

Haukur er í 9. bekk Akurskóla en
utan skóla finnst honum gaman
að vera með vinum og fara í ræktina. Hann segist ekki vita hvað
hann langi að gera eftir grunnskóla en finnst líklegt að hann
verði smiður. Haukur er ungmenni
vikunnar.
Hvaða þrjá hluti myndir þú taka með þér
á eyðieyju og hvers vegna? Ég myndi taka
bolta til þess að dunda mér, svo myndi ég
taka svefnpoka og örugglega símann minn.
Hver er þinn helsti kostur? Minn mesti
kostur er að ég er traustur.
Ef þú gætir valið þér einn ofurkraft til að
vera með restina af ævinni, hvað myndir
þú velja? Ef ég geti valið mér einn ofurkraft
þá væri það að geta flogið.
Hvaða eiginleiki finnst þér bestur í fari
fólks? Mér finnst besti eiginleiki fólks vera
að bera virðingu fyrir öðrum.
Hvað langar þig að gera eftir grunnskóla?
Ég er ekki viss hvað mig langar að gera
eftir grunnskóla en ég enda örugglega á
því að verða smiður.
Ef þú ættir að lýsa sjálfum þér í einu orði
hvaða orð væri það? Ef ég ætti að lýsa
mér í einu orði þá væri það uppátækjasamur.

ÞRAUTSEIGIR KENNARAR
Segir nú frá þeim kennurum sem
lengst hafa starfað við Stóru-Vogaskóla.
Helga Sigríður Árnadóttir er fædd
1937 í Austurkoti í Vogum. Hún gekk
í Brunnastaðaskóla hjá Viktoríu sem
fékk hana stöku sinnum til að aðstoða sig við kennsluna. Helga lauk
gagnfræðaprófi við Kvennaskólann
1954. Hún ætlaði sér ekki að verða
kennari en það vantaði kennara og
Jón Kristjánsson, skólastjóri, plataði
hana til að koma að kenna þegar
hún var nýútskrifuð, á átjánda ári.
„Þetta er nú svo lítið sem þú þarft
að gera, bara láta börnin hafa blað
og blýant og teikna,“ sagði hann einhverju sinni. Hún var lítið eldri en
elstu nemendurnir sem áttu það til
að stríða henni.
Árni Klemens, faðir hennar, var
manna lengst formaður skólanefndar og kann það að hafa stuðlað
að því að hún hljóp undir bagga við
kennslu. Hún réð sig sem kennara
1955 og kenndi til 2004, í tæp 50
ár! Hún sótti mikið af kennaranámskeiðum, svo sem um kennslu byrjenda, lestrarkennslu og heimilisfræði
fyrir nýbúa. Líka dönsku.
Helga var ráðin frá ári til árs þar
sem hún hafði ekki kennarapróf.
Loks var hún sett kennari með ráðherrabréfi úr penna Ragnars Arnalds
1979 og fékk í kjölfarið full réttindi
sem kennari.
Helga tók ársleyfi frá störfum 1988
til 1989 og lauk þá þriggja ára heimilisfræðikennaranámi á einum vetri!
Hún kynnti sér jafnframt heimilisfræðikennslu í skólum á höfuðborgarsvæðinu og í Osló.
Árið 1990 var innréttuð sú heimilisfræðistofa sem enn er við lýði og
kenndi Helga það fag í fullu starfi
það sem eftir var starfsævinnar en
hún lét af störfum 2004.
Helga efast um að hún hefði haldið
svo lengi út ef hún hefði ekki skipt
yfir í heimilisfræðina. Á einni myndinni er hún umkringd sjö konum sem
allar störfuðu við Stóru-Vogaskóla
2002 og höfðu áður verið nemendur
hennar.
Jón Ingi Baldvinsson er fæddur
1952. Hann er með handavinnukennarapróf frá 1973. Kenndi á
Fáskrúðsfirði 1973–1974 og við
Langholtsskóla 1974–1976. Nam
síðan húsasmíði og flutti í Voga
og kenndi þar smíðar á kvöldin í
húsnæði verslunarinnar í Hábæ í
Vogum 1978–1980. Þá varð hann
kennari við Stóru-Vogaskóla í fullu
starfi til 2022, í rúm 40 ár, en eitt
ár (2008–2009 ) náms- og starfsráðgjafi við Njarðvíkurskóla. Auk
almennrar kennslu kenndi hann
smíðar áfram, fyrst í yfirgefnum
skólastofum Brunnastaðaskóla en
síðan í sérstakri lausri smíðastofu
við Stóru-Vogaskóla, uns Helgi Már
Eggertsson tók við smíðakennslunni.
Jón gegndi ýmsum trúnaðarstörfum
fyrir fagfélag kennara, skólann og
sveitarfélagið. Hann var fyrsti yfirkennarinn/aðstoðarskólastjórinn
1988 og gegndi því starfi í 23 ár.
Varð síðan náms- og starfsráðgjafi
síðustu árin, í hálfu starfi, uns hann
hætti sjötugur vorið 2022.

Á mynd sem tekin er nærri aldamótum eru þrír vinir og samkennarar: Steinarr Þór, Helga Sigríður
og Jón Ingi. Á stóru myndinni er
Jón Ingi (aftast fyrir miðju) ásamt
sextán samstarfsmönnum sem jafnframt voru nemendur hans. Myndin
er tekin vorið 2022 þegar hann lét
af störfum, sjötugur að aldri, hafði
kennt í 44 ár.
Guðmundur Þórðarson (f. 1958)
lauk tveggja ára íþróttakennaranámi
á Laugarvatni 1982, kenndi eitt ár í
Garðabæ uns hann hóf kennslu við
Stóru-Vogaskóla 1983, fyrsta árið
í 2/3 stöðu á móti Garðabæ, og
kenndi þar sund, leikfimi og almenna
kennslu. Leikfimina og sundið
kenndi hann í Njarðvík uns íþróttamiðstöðin í Vogum tók til starfa
1993. Guðmundur er enn við störf
2022, í hálfu starfi frá 2020, hefur
kennt 39 ár við skólann.
Aðrir þrautseigir:
Viktoría Guðmundsóttir, skólastjóri í 31 ár, 1921–1952.
Særún Jónsdóttir, kennari í 28
ár, 1979–2019.
Halla Jóna Guðmundsdóttir, 28
ár, 1987–2018.
Kristín Halldórsdóttir í 28 ár,
1994–2022, enn við störf.
Erna Margrét Gunnlaugsdóttir,
23 ár frá 1991 og enn við störf,
Jón H. Kristjánsson í 25 ár, á
bilinu 1946–1985, þar af skólastjóri
í níu ár og skólabílstjóri um tíma.
Ámi Th. Pétursson í nítján ár,
kennari 1889–1898 og skólastjóri
1910–1920.

„Það tekur mann tvö, þrjú ár að
fá tilfinningu fyrir þessu starfi og
tuttugu ár að ná tökum á því ... Til að
fá fullt starf í Stóru-Vogaskóla þurfti
ég líka að kenna bóklegar greinar,
ég sagði; „já“ og var bara hent út í
djúpu laugina. Tók íþróttamanninn á
þetta, hafði góðan aga en aðrir höfðu
kannski meiru að miðla.“
Þessir þrír þrautseigu kennarar
hafa náð að kenna þremur kynslóðum! Þau hittust nýlega og tóku
spjall saman, ein myndin var tekin
við það tækifæri. Þar flugu margar
skemmtilegar sögur og sumar
tæplega hafandi eftir á prenti.
Aðalástæða þess hve lengi þau
hafa haldið út telja þau vera góðan
starfsanda í skólanum. Þar hafi
þau eignast góða vini gegnum árin.
„Maður fór stundum leiður heim
en dagin eftir skeði alltaf eitthvað
skemmtilegt svo það gleymdist“.

Sigurjón Jónsson, skólastjóri í
tólf ár, 1886–1898.
Hreinn Ásgrímsson, skólastjóri í
tólf ár, 1972–1985.
Snæbjörn Reynisson, skólastjóri
í tólf ár, 1995–2007.
Þrautseigustu formenn skólanefndar voru Árni Klemens Hallgrímsson í 32 ár (1926–1958) og
Símon Kristjánsson í sautján ár
(1962–1974).
Fleira starfsfólk er nefnt í næsta
þætti, nr. 45.

44. ÞÁTTUR

Afmælisþættir skólans í Vogum, birtast
vikulega í Víkurfréttum og vf.is á afmælisárinu.
Þorvaldur Örn Árnason, áður kennari við skólann,
tekur saman með góðra manna hjálp.
Heimildir: Kennaratal á Íslandi, viðtöl við viðkomandi kennara, skólasetningar- og slitaræður Hreins Ásgrímssonar, fundargerðir kennaráðs og kennararfunda o.fl.

Elsa með hvert
sport Íslandsmetið af öðru
Íslandsmeistaramót öldunga og unglinga
fór fram hjá Massa í Njarðvík um helgina
Ellsa Pálsdóttir stóð fyrir sínu þegar Íslandsmót öldunga fór
fram í Njarðvík síðasta laugardga. Uppskera Elsu var ríkuleg en
húún hampaði Íslandsmeistaratitli í sínum flokki (M3 -76 kg) auk
þess sem hún bætti Íslandsmet í öllum þremur greinunum og í
samanlagðri þyngd og var stigahæst í Master flokki.
Á Facebook-síðu sinni sagði Elsa eftir mótið: „Bætingarnar
voru
v
virkilega flottar þar sem ég lyfti 5 kg yfir eigin heimsmeti
í hnébeygju, 7,5 kg yfir heimsmetinu í réttstöðu og samanlögð
þyngd
þ
var 15,5 kg yfir heimsmetinu. Þar sem þetta er ekki alþ
þjóðlegt mót þá eru þetta ekki gild heimsmet en Íslandsmet
eeru þetta. Afraksturinn var hnébeygja 142,5 kg, bekkpressa
6 kg og réttstaða 170 kg.“
65,5
Virkilega glæsilegur
árangur hjá Elsu en
nánar er fjallað um
mótið á vf.is.

ÍÞRÓTTIR
Jóhann Páll Kristbjörnsson
johann@vf.is

og fjórir syntu sig inn í landsliðshópinn fyrir NM í sundi
Íslandsmeistarar á ÍM 25 2022

Eva Margrét Falsdóttir varð Íslandsmeistari í fimm greinum; 100 metra fjórsundi, 200 metra bringusundi, 400 metra
fjórsundi, 100 metra bringusundi og 200
metra fjórsundi.

Tillagan er til sýnis á heimasíðu Reykjanesbæjar
www.reykjanesbaer.is og á skrifstofu Reykjanesbæjar
að Tjarnargötu 12 frá og með 24. nóvember 2022 til
12. janúar 2023. Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að
gæta er hér með gefinn kostur á að gera athugasemdir
við tillöguna. Frestur til að gera athugasemdir er til og
með 12. janúar 2023.

Iðnaðarsvæði
Umhverfis- og skipulagsráð heimilaði 18. nóvember
að auglýsa samkvæmt 30. gr. skipulagslaga nr.
123/2010 vinnslutillögu að breytingu á aðalskipulagi
Reykjanesbæjar. Iðnaðarsvæðið I5 á Reykjanesi er
stækkað og heimilt byggingarmagn aukið skv. uppdrætti
og greinargerð VSÓ ráðgjöf dags 16. nóvember 2022.
Tillagan er til sýnis á heimasíðu Reykjanesbæjar
www.reykjanesbaer.is og á skrifstofu Reykjanesbæjar
að Tjarnargötu 12 frá og með 24. nóvember 2022 til
8. desember 2022.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með
gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna. Frestur
til að gera athugasemdir er til og með 8. desember 2022.
Skila skal inn skriflegum athugasemdum á skrifstofu
Reykjanesbæjar á Tjarnargötu 12, 230 Reykjanesbæ eða á
netfangið skipulag@reykjanesbaer.is
Skipulagsfulltrúi
Reykjabensbæ 23. nóvember 2022

Kvennasveit ÍRB sló unglingametið í
4 x 50 metra fjórsundsboðsundi.
Íslandsmeistaramótið í sundi í 25 metra laug fór fram í
Ásvallalaug um síðustu helgi. Sundfólk ÍRB stóð sig gríðarlega vel á mótinu en liðið vann til átta Íslandsmeistaratitla og í heildina til 35 verðlauna. Fjórir sundmenn syntu
sig inn í landsliðshópinn fyrir NM og kvennasveit ÍRB sló
unglingametið í 4 x 50 metra fjórsundsboðsundi.
Sundfólkið var ekki bara að vinna marga titla heldur
voru gæði sundanna mjög mikil á alþjóðlegan mælikvarða. Til marks um mikil gæði þá féllu alls fjörutíu og
fjögur innanfélagsmet, það elsta var frá 2001.
Að loknu Íslandsmóti á ÍRB fjóra fulltrúa í landsliði SSÍ
sem keppir í desember á Norðurlandamótinu í Bergen.
Það eru þau Eva Margrét Falsdóttir, Fannar Snævar
Hauksson, Guðmundur Leo Rafnsson og Sunneva Bergmann Ásbjörnsdóttir.

Guðmundur Leo Rafnsson varð
ð ÍslandsÍ l d
meistari í 200 metra baksundi.

Þessi fjögur verða fulltrúar ÍRB í landsliði Íslands
á Norðurlandamótinu í næsta mánuði.

AÐALFUNDUR MÁNA
Aðalfundur Mána verður haldinn miðvikudaginn
30. nóvember kl. 20:00 í reiðhöll Mána.
Á dagskrá:
1. Skýrsla stjórnar og nefnda
2. Kosning stjórnar og nefnda
3. Reikningar
4. Viðurkenningar
5. Inntaka nýrra félaga
6. Nýtt deiliskipulag
7. Önnur mál
Stjórn Mána

.is

Heilsugæslustöð
Breytingin er vegna nýrrar heilsugæslustöðvar á horni
Tjarnabrautar og Stapabrautar skv. uppdrætti Kanon
arkitekta dags. 19. október 2022, hljóðvistargreiningu VSÓ
ráðgjöf dags 31.10. 2022 og greiningu Eflu verkfræðistofu á
vindafari dags. 21. október 2022.

Fannar Snævar Haukson varð Íslandsmeistari í tveimur greinum; 50 metra baksundi og 100 metra baksundi.

arit

Bæjarstjórn Reykjanesbæjar samþykkt
15. nóvember að auglýsa tillögu að breytingu
á deiliskipulagi Tjarnahverfis skv 1. mgr. 43. gr
skipulagslaga nr. 123/2010

tim

Deiliskipulag
í Reykjanesbæ

Átta Íslandsmeistaratitlar

Öll tölublöð Víkurfrétta
frá 1980 og til dagsins í dag
eru aðgengileg á

timarit.is
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Færeyingurinn á förum frá Keflavík

Patrik Johannesen að skora gegn FH.
Nú er orðið ljóst að Færeyingurinn Patrik Johannesen
er á förum frá Keflavík fyrir metfé á innlendum knattspyrnumarkaði. Johannesen kom til Keflavíkur fyrir
yfirstaðið tímabil og var markakóngur liðsins en hann
skoraði tólf mörk í Bestu deild karla og eitt í bikarkeppni KSÍ.
Patrik gengur til liðs við Íslandsmeistara Breiðabliks
en heldur er Keflavíkurhópurinn tekinn að þynnast þykir
mörgum og verður vart við ólgu meðal stuðningsmanna á
spjallborði knattspyrnudeildarinnar þar sem margir lýsa
yfir áhyggjum fyrir komandi tímabil.
Markvörðurinn Sindri Kristinn Ólafsson er einn þeirra
sem er farinn en Sindri gekk til liðs við FH í síðustu viku,
þá er bakvörðurinn Rúnar Þór Sigurgeirsson búinn að
semja við Östers IF sem leikur í sænsku Superettan, eða
næstefstu deild Svíþjóðar. Áður var framherjinn Adam
Árni Róbertsson búinn að söðla um og ganga til liðs við
Þrótt í Vogum. Það verður einnig að teljast ólíklegt að
Adam Ægir Pálsson komi til með að leika með Keflavík á
næsta tímabili en hann kom á láni frá Víkingi Reykjavík.
Adam Ægir var stoðsendingakóngur Bestu deildar karla
í sumar og skoraði sjö mörk að auki í deildinni.
Fleiri póstar í Bestudeildarliði Keflavíkur eru sagðir
liggja undir feldi og íhuga sín framtíðaráform, menn eins
og Joey Gibbs, Dani Hatakka og fleiri.
Góðu fréttirnar verða að teljast þær að Spánverjinn
Ígnacio Heras Anglada, eða Nacho Heras, verður áfram
í herbúðum liðsins en hann var valinn besti leikmaður
meistaraflokks karla á síðasta tímabili.
Margir spennandi leikmenn, sem eru ýmist í eða
að ganga upp úr 2. flokki karla, munu líklega fá tækifæri til að sanna sig fyrir Sigurði Ragnari Eyjólfssyni,
þjálfara Keflvíkinga, áður en nýtt tímabil hefst. Má þar
nefna markvörðinn Ásgeir Orra Magnússon, Guðjón

Stefánsson, sem var
valinn besti leikmaður 2. flokks,
Oliver Einarsson,
efnilegasta leikmann flokksins, og
Stefán Jón Friðriksson, fyrirliða 2.
flokks karla. Allt eru
þetta mjög efnilegir
leikmenn en þeir
eiga eftir að þurfa
að þroskast hratt til
að vera klárir fyrir
keppni á efsta stigi
knattspyrnunnar
hérlendis.

Nacho Heras, sem var
valinn besti leikmaður
meistaraflokks
karla, verður áfram í
herbúðum Keflavíkur.
Hér fagnar hann marki
sínu gegn Fram.

Rúnar Þór og Sindri Kristinn
með A-landsliði Íslands í SuðurKóreu fyrr í mánuðinum.

Vegna aukinna verkefna
óska Hópbílar eftir að ráða bifreiðastjóra

Of lítið lagt til íþróttamála
Í viðtali við Víkurfréttir fyrir skemmstu [Víkurfréttir, 41.
tbl., 43. árg.] segir Sigurður Garðarsson, formaður knattspyrnudeildar Keflavíkur, að knattspyrna á Íslandi sé á
mörkum þess að vera fjárhagslega rekstrarhæf.
„Hún er rekstrarhæf með framlagi frá sveitarfélagi,
fyrirtækjum og einstaklingum. Það þarf meira til en einungis vinnuframlag sjálfboðaliða,“ sagði hann og kallaði
eftir auknu framlagi frá Reykjanesbæ og fyrirtækjum
sveitarfélagsins. „... þá þarf bærinn að koma sterkari inn
til að styðja við íþróttastarf með einhverjum hætti. Það
má samt ekki eingöngu setja þetta á bæinn. Fyrirtækin í
bænum, velunnararnir. Þessir aðilar eiga að sjá hag sinn
í því að hér sé betra samfélag og ættu þess vegna að gera
það sama og við erum að fara fram á við bæinn. Þeir sem
hafa mesta hagsmuni af því að hér sé gott samfélag eiga
að standa með okkur í þessum málum.“

Um er að ræða áætlunarakstur LEIÐ 88
Grindavík - Reykjanesbær - Grindavík
Starfshlutfall: Fullt starf.
Dagsetning ráðningar: Sem fyrst.
Hæfniskröfur: Rúturéttindi (D). Hreint sakarvottorð.
Rík þjónustulund og góð færni í mannlegum samskiptum.

Hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um
Hægt er að senda inn umsóknir á
atvinna@hopbilar.is eða hafa samband við
Arnar Pál mannauðsráðgjafa í síma 599-6014.

Stefán Jón Friðriksson, fyrirliði Keflvíkinga,
í úrslitaleik bikarkeppni 2. flokks gegn Val en Valur
hafði betur eftir framlengingu og vítakeppni.

Melabraut 18|220 Hafnarfirði|599-6000|hopbilar@hopbilar.is

Starf í stjórnstöð
Atlantshafsbandalagsins
Landhelgisgæsla Íslands leitar að áhugasömum einstaklingi til starfa í stjórnstöð Atlantshafsbandalagsins á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli sem rekin er af Landhelgisgæslu Íslands.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Loftrýmiseftirlit, eftirlit með umferð á hafi og
stuðningur við loftrýmisgæslu
• Samskipti við stjórnstöðvar Atlantshafsbandalagsins

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Nám sem nýtist í starfi
• Áhugi og geta til að starfa í fjölbreyttu tækniumhverfi
• Góð greiningarhæfni og lausnarmiðuð hugsun
• Góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar

• Eftirlit með fjargæslukerfum

• Reglusemi, snyrtimennska og stundvísi

• Skýrslugerð og greining gagna

• Sjálfstæði, nákvæmni og agi í vinnubrögðum

• Önnur tilfallandi verkefni

• Geta til að stunda vaktavinnu og vinna undir álagi
• Mjög góð enskukunnátta í ræðu og riti

Landhelgisgæsla
stofnun

sem

Íslands

hefur

það

er

löggæslu-

hlutverk

að

sinna löggæslu og eftirliti sem og leit
og

björgun

á

hafsvæðinu

umhverfis

Ísland. Landhelgisgæslan annast einnig
framkvæmd á varnartengdum rekstrarverkefnum í umboði utanríkisráðuneytisins
sbr. varnarmálalög nr. 34/2008 og samning
við utanríkisráðuneytið, þ.m.t. er rekstur
öryggissvæða, mannvirkja, kerfa, stjórnstöðvar og ratsjár- og fjarskiptastöðva
Atlantshafsbandalagsins.
Hjá Landhelgisgæslunni starfar rúmlega
230 manna samhentur hópur sem hefur að

Umsækjendur þurfa að standast kröfur Landhelgisgæslunnar um líkamlegt og andlegt atgervi. Einnig skal starfsfólk uppfylla

leiðarljósi slagorðið: Við erum til taks!

skilyrði fyrir öryggisheimild sbr. varnarmálalög nr. 34/2008 og reglugerð nr. 959/2012.

Gildi Landhelgisgæslunnar eru:

Stefnt er að ráðningu frá janúar/febrúar 2023. Viðkomandi vinnur dagvinnu meðan á þjálfun stendur sem getur verið allt að

Öryggi - Þjónusta – Fagmennska.

24 mánaða tímabil. Að því loknu er gert ráð fyrir að vaktavinna geti hafist og þá er unnið á 8 tíma þrískiptum vöktum. Kostur

Nánari upplýsingar um Landhelgisgæslu

er ef viðkomandi býr á Suðurnesjum.

Íslands má finna á: www.lhg.is.

Umsóknarfrestur er til og með 5. desember 2022. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Umsóknir gilda í sex mánuði frá dagsetningu auglýsingar. Í ljósi ríkjandi kynjahlutfalls innan Landhelgisgæslunnar
og jafnréttisáætlunar stofnunarinnar, eru konur sérstaklega hvattar til að sækja um. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra f.h.
ríkissjóðs.
Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Hafdís Ósk Pétursdóttir (hafdis@intellecta.is)
í síma 511 1225.

Mig rak í rogastans í vikunni þegar
ég las viðtal í einum af knattspyrnumiðlunum við einn af eftirlætis sonum Keflavíkur. Kappinn
heldur því blákalt fram að Keflavík
einfaldlega hafi ekki næg fjárráð til
að geta keppt meðal þeirra bestu í
Bestu. Hann lýsir því að inniviðir,
aðstæður og metnaður sé mun
meiri á Straumsvíkursvæðinu en
gerist hér suður með sjó.
Ákvörðunin hafi samt sem áður
verið erfið en Keflavík sé að missa
helvíti mikið af kjarnanum sínum
vegna peningavandamála sem er helvíti súrt að sögn. Ef Keflavík hefði
getað bætt í þá hefðum við getað
farið helvíti langt með þetta lið.
Samkvæmt þessari lýsingu virðist
nokkuð ljóst að knattspyrnumenn
í Bestu deildinni hugsa fyrst um
peninga. Og svo annað. Ef þið
spyrjið mig þá er það bara í góðu
lagi að hugsa fyrst um eigin hag. Því
verður er verkamaður launa sinna.
Sama hvort hann er knattspyrnu-

verkamaður (sem er í raun íþróttaskemmtikraftur) eða bara venjulegur
verkamaður í dagvinnu.
Vandinn við rekstur íþróttafélaga
er margþættur. Að spila knattspyrnu á stærsta sviðinu á Íslandi
í dag, Bestu deildinni, gerir enginn
af áhugamennsku. Besta deildin er
ekkert áhugaleikhús. Hún er Þjóðleikhúsið. Öfugt við Þjóðleikhúsið,
hið eina sanna, þá hafa íþróttafélögin
á Íslandi engar styrkveitingar frá
hinu opinbera sem gera þeim kleift
að halda úti á bilinu tuttugu til
þrjátíu starfsmönnum á launum. Til
að hafa lið þarftu þjálfara og völl. Til
að reka völlinn þarftu vallarstjóra því
til viðbótar framkvæmdastjóra til að
halda utan um allt bixið. Svo þarftu
sjúkraþjálfara, aðstoðarþjálfara,
liðsstjóra og vitanlega að minnsta
kosti tuttugu leikmenn. En hvernig
aflar þessi þrjátíu manna hópur
tekna? Eins og í öllum leikhúsum
þá eru sýningar. Í þessu tilfelli eru
sýningar bæði á heima- og útivelli.

Í tilviki Keflavíkur er staðan sú að
af öllum liðum í Bestu deildinni, þá
koma næstfæstir á heimaleiki hjá
Keflavík. Það er að segja – Keflavík
er fallsæti ásamt Leikni sé mið tekið
af fjölda áhorfenda.
Það þýðir þar sem miðar á leiki
kosta alls staðar það sama, að þrátt
fyrir að Keflavíkurliðið sé frábært,
þá er það næstóvinsælasta knattspyrnuliðið í Bestu deildinni og
sækir þar af leiðandi næstminnstu
áhorfendatekjurnar. Það merkilega
er líka að helmingi færri áhorfendur
voru á heimaleikjum Keflavíkur en
útileikjum.
Tæplega 6.000 manns komu
að horfa á heimaleiki Keflavíkur í
sumar. Miðað við 2.000 kr. miðaverð, og launakröfur leikmanna, er
ljóst að knattspyrnulið verður ekki
rekið fyrir miðasölutekjur eingöngu.
En einhvers staðar á milli liggur
sannleikurinn og ljóst er miðað við
það sem fram kemur í áðurnefndu
viðtali að einstaklingar, fyrirtæki,

LOKAO

erðm tamat

MARGEIRS VILHJÁLMSSONAR
sjálfboðaliðar og sveitarfélagið verða
að herða sig hafi þau einhvern áhuga
á að Keflavík verði best í Bestu. Því
ekki ætla leikmenn að draga neitt úr
kröfum sínum, þrátt fyrir að vera í
fallsæti á vinsældalistanum. Og aðrir
telja að sú fjárfesting sem í þá hefur
verið lögð – sé einskis virði – og láta
sig hverfa á brott á frjálsri sölu. Það
finnst mér óboðlegt.
En eins og alltaf í öllu þessu –
gleymist framlag sjálfboðaliðans.
Án hans er þessu sjálfhætt.

Soroptimistar
Roðagylla heiminn
Þann 25. nóvember er alþjóðlegur
baráttudagur Sameinuðu þjóðanna
gegn kynbundnu ofbeldi, staðfestur
í mannréttindayfirlýsingunni. Þann
dag hefst árlegt sextán daga átak

gegn kynbundnu ofbeldi. Átakið
nær hámarki sínu mánudaginn 10.
desember, á alþjóða mannréttindadaginn.
Roðagylltur litur er táknlitur alþjóðlegs átaks til að útrýma kynbundnu ofbeldi. Orange the World,
notar appelsínugula litinn sem sameinandi lit í öllum sínum aðgerðum.
Litur þessi táknar bjartari framtíð,
lausa við ofbeldi gegn konum og
börnum.
Soroptimistaklúbbur Keflavíkur
hvetur fyrirtæki og stofnanir til þess
að taka þátt í þessu mikilvæga baráttumáli með því til dæmis að roða-

Mundi
Blankir í Best aleikhúsinu ...

Upplifðu – Vertu – Njóttu

OPNUNARTÍMAR
Mán–Fös
Lau

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja og orkuverið í Svartsengi eru meðal
mannvirkja sem voru roðagyllt í fyrra og verða vonandi einnig nú.
gylla byggingu/-ar með appelsínugulu ljósi í þessa sextán daga.
„Tökum höndum saman um að
binda enda á ofbeldi gegn konum,
sem eru útbreiddustu, lífseigustu og
mest skemmandi mannréttindabrot í

12–18
11–16

Hólmgarður 2A
230 Keflavík
s. 861 7681
marionehf @gmail.com

heiminum í dag. Ofbeldið hefur áhrif
á konur óháð aldri, bakgrunni eða
menntunarstigi og bitnar á stúlkum
og konum jafnt á internetinu sem
utan þess,“ segir m.a. í tilkynningu
frá Soroptimistaklúbbi Keflavíkur.

BJARTMAR OG BERGRISARNIR
í Hljómahöllinni 1. desember

Hljómsveitin hefur verið á mikilli siglingu og haldið tónleika víða um land við fádæma góðar undirtektir.
Ný lög frá Bergrisunum hafa hlotið mikilla vinsælda og má þar til dæmis nefna Á ekki eitt einasta orð og Af því bara.
Á tónleikunum verður m.a. farið yfir feril Bjartmars í lögum og ljóðum.
Bergrisana skipa auk Bjartmars: Júlíus Freyr Guðmundsson (bassi), Birgir Rafn Gíslason (gítar), Arnar Gíslason (trommur) og Daði Birgisson (hljómborð).

Miðasala er á Tix.is

