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Reykjanesbær greiddi fimmtíu
og fimm milljónir króna í fjár-
hagsaðstoð til einstaklinga í
febrúar. Þá fengu 365 einstakl-
ingar greidda fjárhagsaðstoð
frá Reykjanesbæ, 220 karlar og
145 konur. Fjárhagsaðstoðin var
veitt til 88 heimila sem á bjuggu
184 börn. Alls voru greiddar
55.018.424 kr. í fjárhagsaðstoð
eða að meðaltali 150.735 kr. pr.
einstakling. Þetta kemur fram í

gögnum velferðarráðs Reykja-
nesbæjar.
Í sama mánuði 2022 fengu 152

einstaklingar greidda fjárhagsað-
stoð frá Reykjanesbæ, 106 karlar
og 46 konur. Fjárhagsaðstoðin var
veitt til 34 heimila sem á bjuggu
samtals 88 börn. Alls voru greiddar
24.199.275 kr. í fjárhagsaðstoð eða
að meðaltali 159.205 kr. pr. ein-
stakling.

Greiddu55milljónir
í fjárhagsaðstoð
n Tvöfaltmeiri fjöldi nú en á sama tíma fyrir ári

Bæjarráð Reykjanesbæjar hefur
hafnað erindi um tímabundna
framlengingu samstarfssamn-
ings um fjölþætta heilsuefling
65+. Við sama tækifæri bókaði
bæjarráð þakkir til Janusar. „Við
viljum þakka Janusi Heilsuefl-
ingu sérstaklega fyrir samstarfið
á liðnum árum. Samstarfið hefur
verið með miklum ágætum allt
frá árinu 2017. Verkefnið hefur
svo sannarlega verið frumkvöðla-
starf í heilsueflingu fyrir elstu
íbúa sveitarfélagsins.
Ákveðið hefur verið að taka upp

hvatagreiðslur fyrir eldra fólk frá
janúar 2024. Þá getur hver og
einn valið sína heilsueflingu á
eigin forsendum, t.d. sund, golf,

líkamsrækt, Janus Heilsueflingu
o.fl. Hvatagreiðslur eru ætlaðar
til lækkunar á námskeiðsgjöldum.
Á þennan hátt ríkir jafnræði á
meðal eldra fólks í Reykjanesbæ og
þeirra sem munu bjóða upp á sér-
tæka heilsueflingu fyrir þann hóp.
Það er von okkar að með þessu
móti muni fleiri úr hópi eldra fólks
sækja sér heilsueflingu.
Það er von okkar að Janus

Heilsuefling verði áfram valkostur
í heilsueflingu eldra fólks í Reykja-
nesbæ,“ segir í bókuninni sem
Friðjón Einarsson (S), Guðbergur
Reynisson (D), Guðný Birna Guð-
mundsdóttir (S), Halldóra Fríða
Þorvaldsdóttir (B) og Valgerður
Björk Pálsdóttir (Y) skrifa undir.

n Ekki frekari stuðningur við fjölþætta heilsueflingu 65+

Boðahvatagreiðslur
til eldra fólks

Áætla má að á milli 80–85%
af brennanlegum úrgangi sem
fellur til á Íslandi sé á forræði
sveitarfélaga á suðvesturhorni
landsins. Þá segir að sorp-
brennsla sem annar 100 þúsund
tonnum af úrgangi á ári væri
heppileg stærð. Framkvæmda-
stjóri Kölku fór yfir „suðvestur-
brennsluna“, þ.e. nýja nálgun við
uppbyggingu innviða á Íslandi á
síðasta fundi stjórnar Kölku.
Framkvæmdastjórinn fór yfir

aðdragandann að þessu máli, frá
orðum til athafna, nýjar upplýs-
ingar og nýja nálgun. Nýja nálg-
unin er sú að sorpsamlögin á suð-
vesturhorninu hafa lýst yfir áhuga
á að fá að taka þátt í að byggja
nýja lausn. Samlögin vilja láta á
það reyna að sveitarfélögin að baki
þeim nái samstöðu um þessa upp-
byggingu, þ.e. 100 þúsund tonna
sorporkustöð. Fyrir liggja tilboð

um fjármögnun og er nú unnið
að frekari greiningum á kostnaði.
Hugmyndin er að sveitarfélög geti
verið með í lausninni án þess að
leggja fram fjármuni. Stöðin verði
fjármögnuð og rekstur hennar
muni standa straum af bæði fjár-
festingu og rekstri.
Í fundargerð Kölku segir að

eftir góða umræðu hefur stjórnin
ákveðið að lýsa yfir stuðningi við
þær hugmyndir sem komið hafa
frá samstarfsvettvangi sorpsam-
laga á suðvesturhorninu um upp-
byggingu nýrrar sorporkustöðvar.
Stjórn hvetur sveitarfélögin á
Suðurnesjum til að skoða með
opnum huga þá leið sem hér er til
umræðu og stefna að fullri þátttöku
í þeirri vinnu sem framundan er til
að leiða málið til lykta.
Áætlað er að bæjarstjórnir fái

fljótlega frekari kynningar á þessu
efni.

Sveitarfélögin skoði
nýja sorporkustöð

MarínaÓskgerirMarínaÓskgerir
þaðgott í tónlistinniþaðgott í tónlistinni
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30.mars–
2. apríl

Fyrstu fermingar á Suðurnesjum
eru að baki og framundan eru
margar fleiri og þær síðustu
verða í lok apríl. Þessir myndar-
legu fermingarpeyjar eru úr
Njarðvík og voru fermdir um
síðustu helgi frá Ytri-Njarðvíkur-
kirkju. Þetta eru vinirnir Sindri
Már, Jóhannes Breiðf jörð,
Almar Orri, Brynjar, Kristinn
Einar og Logi Örn. Myndina
tók ein mamman, Margrét Rut
Sörensen, sem segir okkur að-
eins frá hári og fermingarklipp-
ingumá bls. 15. Í blaðinu ermeira
áhugavert efni tengt fermingum.

Flottir í kyrtlunum á fermingardaginn.

FermingarveislurFermingarveislur
hjáþremurættliðumhjáþremurættliðum

íGrindavíkíGrindavík
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Isavia býður til opins kynningarfundar um umhverfismat á áformum
um þróun og uppbyggingu Keflavíkurflugvallar í Hljómahöllinni í
Reykjanesbæ mánudaginn 3. apríl næstkomandi kl. 20:00. Einnig
verður beint streymi frá fundinum á vef Víkurfrétta. Auk umhverfis-
matsins verður farið yfir áform um framkvæmdir á Keflavíkurflug-
velli næstu tíu árin og þau markmið sem þeim er ætlað að ná.

Þær framkvæmdir sem Isavia
áformar á Keflavíkurflugvelli á
komandi árum hafa það markmið
að bæta innviði og aðstöðu þannig
að flugvöllurinn geti tryggt betri
þjónustu og upplifum farþega.
Áformin fela meðal annars í sér
umtalsverða stækkun flugstöðvar-
bygginga, byggingu bílastæðahúss,
bætta aðkomu að flugvellinum,
nýtt svæði fyrir flugfrakt og um-
bætur sem munu auka skilvirkni
núverandi tveggja flugbrauta.
Framkvæmdirnar snúast þannig
um að Keflavíkurflugvöllur geti
með góðu móti tekið á móti þeim
fjölda farþega sem farið hefur um
völlinn þegar mest er og til að
mæta þeirri fjölgun farþega sem
fyrirséð er að verði á næstu tíu
árum.
Allar framkvæmdir verða unnar

í samræmi við sjálfbærnistefnu
Isavia og verður uppbygging flug-

vallarins vottuð af BREEAM, sem
er alþjóðlegt vottunarkerfi fyrir
sjálfbærni framkvæmda. Auk þess
að draga úr umhverfisáhrifum þá
er það mat Isavia að með því verði
hægt að draga úr kostnaði á líftíma
bygginga.
Umhverfismatsskýrslan hefur nú

þegar verið birt til umsagnar á vef
Skipulagsstofnunar og er frestur
til að skila inn umsögnum til 2.
maí næstkomandi. Hún er unnin
að frumkvæði Isavia og fjallar um
mat á umhverfisáhrifum áform-
aðra framkvæmda næstu tíu árin.
Isavia hvetur almenning og aðra

hagaðila til að kynna sér efni um-
hverfismatsskýrslunnar. Skýrslan
og upplýsingar um hvernig um-
sögnum um hana er skilað er að
finna á vef Skipulagsstofnunar.
Allar frekari upplýsingar um þróun
Keflavíkurflugvallar er að finna á
vefsíðunni www.kefplus.is.

Opinn kynningarfundur Isavia á
umhverfismati þróunar og upp-
byggingar á Keflavíkurflugvelli

í Hljómahöllinnimánudaginn 3. apríl kl. 20

Kalka hefur hafið undirbúning
fyrir útboð sorphirðu og ann-
arra þjónustu fyrir Kölku. Sorp-
hirða á Suðurnesjum fór mjög
úr skorðum í byrjun árs og var
málið m.a. tekið fyrir á stjórnar-
fundi í Kölku í febrúar. Þar
kom fram að upplýsingaöflun
frá Terra hefur ekki gengið vel.
Óskað hafi verið eftir upplýs-
ingum eftir hvern losunardag.
„Það gekk í 4-5 daga en ekkert

eftir það. Ábyrgðarmaður virðist
ekki alltaf vita hver staðan er,“
segir í fundargerðinni. Í fram-
haldi af því hafi forstjóra Terra
verið sent bréf.
Stjórn Kölku var sammála um að

Terra hafi ekki staðið sig nógu vel
og var rætt um hvernig væri hægt
að bregðast við. „Á seinasta fundi
óskaði stjórn eftir svörum en ekki
var brugðist við þeirri ósk. Stjórn
vill því að ítrekun verði send á

Terra og óánægju lýst. Stjórn felur
framkvæmdastjóra og stjórnarfor-
manni að óska eftir fundi sem fyrst
með þeim hjá Terra,“ segir í fundar-
gerðinni frá því í febrúar.
Á stjórnarfundi Kölku nú í mars

var einnig farið yfir sorphirðu sein-
ustu mánuði, undirbúnings útboðs,
núverandi samninga og strauma-
skipti en fyrir fundinn átti Kalka
fund með sorphirðuverktaka.

Stjórn Kölku óánægðmeð sorp-
hirðu og undirbýr nýtt útboð

Gagnrýnir lokanir á
leikskólumReykjanesbæjar

Byggðasafn Reykjanesbæjar og
Þjóðminjasafn Íslands hafa tekið
höndum saman um að safna frá-
sögnum um varnarliðið á Mið-
nesheiði og áhrif þess á líf og
störf Íslendinga. Markmiðið er
að safna heimildum um persónu-
lega upplifun fólks.
Útbúnar hafa verið fjórar spurn-

ingaskrár. Þrjár eru á íslensku og
fjalla um vinnuna á Vellinum,
menningaráhrif og hernaðarand-
stöðu. Sú fjórða er á ensku og er
ætluð hermönnum og fjölskyldum
þeirra sem dvöldu á Íslandi.
Þau sem hafa áhuga geta tekið

þátt í verkefninu og svarað einni
eða fleiri spurningaskrám á
netinu. Spurningaskrárnar verða
opnar í eitt ár. Allir landsmenn eru

hvattir til að taka þátt enda hafði
vera hersins áhrif víða. Spurn-
ingaskrárnar er hægt að nálgast

í gegnum menningarsögulega
gagnasafnið Sarp.

Innan girðingar og utan
Söfnun frásagna umvarnarliðið áMiðnesheiði

Margrét Þórarinsdóttir, bæjar-
fulltrúi Umbótar, vekur athygli
á því í bókun að það eru ekki
allir foreldrar að vinna á vinnu-
stöðum sem geta boðið upp á
sveigjanleika í tengslum við
lokun leikskóla í Reykjanesbæ.
Margrét bókaði við fundargerð
fræðsluráðs þar sem möguleg
vetrarlokun leikskóla var til um-
fjöllunar.
Í bókuninn segir: „Á fundi

fræðsluráðs er lagt fram minnis-
blað fyrir hönd starfsmanna leik-
skóla Reykjanesbæjar. Þar er farið
fram á að leikskólar fái að loka
vegna vetrarfría líkt og önnur
skólastig, þ.e. grunnskólar og fjöl-
brautaskóli. Leikskólar eru fyrst
og fremst þjónusta sem bæjar-
félagið býður upp á. Á milli jóla
og nýárs var leikskólum bæjarins
lokað og sú þjónusta sem bærinn
hefur boðið barnafjölskyldum upp
á því ekki í boði á þeim tíma. Vekja
má athygli á því að það eru ekki
allir foreldrar að vinna á vinnu-
stöðum sem geta boðið upp á þann
sveigjanleika að þeim sé bara lokað
á þessum tíma og þurftu margir
foreldrar að nota orlofsdaga sína
þá fjóra daga. Allt í boði meiri-
hluta bæjarstjórnar. Einnig hefur
verið ákveðið að öllum leikskólum
Reykjanesbæjar skuli lokað á sama

tíma, þ.e. frá 5.
júlí til 9. ágúst.
Nú er farið

fram á lokun
til vetrarfrís.
Skerðir þetta
sveig janleika
f o r e l d r a og
þeirra vinnu-
veitenda og má segja að bæjar-
yfirvöld stefni á að taka ákvarð-
anir fyrir bæði foreldra og vinnu-
veitendur hér í bæ um hvenær sá
hópur fólks ráðstafi sínu orlofi.
Sumarorlof leikskólanna telur
24 daga, lokun á milli jóla og
nýárs tvo til fjóra daga og svo nú
er farið fram á vetrarfrí tvo daga
sem setur heildartölu ráðstafaðra
daga 28–30 daga að undan-
skildum starfsdögum sem telja
sex daga. Hvernig sér fólk fyrir
sér að foreldrar komi þessu fyrir í
okkar fjölskylduvæna samfélagi?
Er þetta ekki bara komið út í það
að foreldrar þurfi að vera í fríi á
sitthvorum tímanum og einstætt
foreldri þarf að taka launalaust
frí fyrir því sem upp á vantar?
Er þetta það sem meirihlutinn
Samfylkingin, Framsóknarflokk-
urinn og Bein leið ætla að bjóða
fjölskyldum og börnum bæjarins
upp á?“

Suðurnesjabær óskar eftir að
ráða skólastjóra Gerðaskóla en
ráðið er í stöðuna frá 1. ágúst
næstkomandi. Leitað er að
metnaðarfullum leiðtoga til að
stýra framsæknum skóla í ört
stækkandi sveitarfélagi.
Í Suðurnesjabæ eru tveir grunn-

skólar, leikskólar og tónlistar-
skólar. Gerðaskóli er 250 nem-
enda heilsueflandi grunnskóli sem
vinnur eftir stefnunni Jákvæður
agi með það að markmiði að allir
fái tækifæri til að vera besta út-
gáfan af sjálfum sér í leik og starfi.
Í skólanum starfa áhugasamir og
metnaðarfullir starfsmenn sem
leggja áherslu á að skapa náms-
umhverfi þar sem allir eru virkir,
öllum líði vel og allir læra að bera
virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum
og umhverfi sínu.
Umsóknarfrestur um starfið er

til og með 16. apríl 2023, segir á
vef Suðurnesjabæjar.
Þau sem ekki sækjast eftir

skólastjórastöðu geta hins vegar
sótt um nokkur önnur kennara-
störf við Gerðaskóla. Þar vantar
enskukennara, kennara í heimilis-
fræði, sérkennara og í íslensku sem
annað tungumál.
Í Sandgerðisskóla eru einnig

nokkrar kennarastöður lausar á
næsta skólaári. Þar vantar um-
sjónarkennara á miðstigi, kennara
í sjónlistum, smíðakennara og
dönskukennara.

Starf skóla-
stjóra Gerða-
skóla laust

FIMMTUDAG KL. 19:30
HRINGBRAUT OG VF.IS

2 // VÍKURFRÉTTIR Á SUÐURNESJUM



Velkomin áAðaltorg!
Verslun og þjónusta eflist til framtíðar

Við trúumá framtíð Suðurnesja

Úr frétt Víkurfrétta 6. okt. 2017:

Olíuverzlun Íslands opnaði 6. október 2017 nýja ÓB stöð við Aðalgötu 62 í
Reykjanesbæ við skemmtilega athöfn. Jökull og Auður Ingvarsbörn afhentu
Steinari Sigtryggssyni, útibússtjóra Olís á Suðurnesjum, lykil semAuður

perlaði í tilefni opnunar ÓB stöðvarinnar. Nýja stöðin er sjálfsafgreiðslustöð
sembýður upp á gott og einfalt aðgengi að eldsneytissjálfsölum.

,,Það er sérlega ánægjulegt að opna þessa nýju og flottu ÓB stöð í hjarta
Reykjanesbæjar á 90 ára afmæli Olíuverzlunar Íslands.Með auknum straumi
ferðamanna til landsins hefur þörfin aukist fyrir nýja stöð í Reykjanesbæ,“
sagði Jón Ólafur Halldórsson, forstjóri Olís, við Víkurfréttir þennan dag.

ÞökkumOlíuverzlun Íslands fyrir traustið
enOLÍS var fyrsti þjónustuaðilinn semhóf starfsemi áAðaltorgi í Reykjanesbæ



Hart var tekist á um kostnað við byggingu Stapaskóla í Njarðvík á
bæjarstjórnarfundi 21. mars síðastliðinn. Á fundinum lögðu Sjálf-
stæðismenn fram bókun þar sem þeir lýstu áhyggjum af fyrirhuguðu
útboði og kostnaði við þriðja áfanga Stapaskóla.

Ekkert með gæði
skólastarfs að gera

Það var Helga Jóhanna Oddsdóttir
(D) sem tók til máls og gagnrýndi
kostnaðarmat við útboð á þriðja

áfanga Stapaskóla, undir bókunina
rituðu Helga Jóhanna Oddsdóttir,
Guðbergur Reynisson og Alex-
ander Ragnarsson úr Sjálfstæðis-
flokki. Margrét Þórarinsdóttir (U)
tók undir bókun þeirra.

„Við bæjarfulltrúar Sjálfstæðis-
flokksins lýsum áhyggjum okkar
af fyrirhuguðu útboði við þriðja
áfanga Stapaskóla. Ljóst er að nú-
verandi bygging er verulega óhag-
kvæm og innan hennar allt of mikið
rými sem ekki er nýtt. Byggingin er
þegar orðin mjög dýr og mikið lagt í
hönnun og flottheit sem hafa ekkert
með gæði skólastarfs að gera.

Við svo dýra framkvæmd frestast
óhjákvæmilega aðrar framkvæmdir
sem ráðast hefði mátt í samhliða og
þykir okkur miður að vilji meiri-
hlutans sé að halda áfram á sömu
braut.

Í kostnaðarmati Stapaskóla við
útboð á þriðja áfanga er hönn-
unarkostnaði enn haldið fyrir
utan kostnaðarreikninga. Þetta
endurspeglar á engan hátt heildar
kostnað verkefnisins og með engu
móti hægt að bera saman kostnað
pr. fermetra til að meta hagkvæmni
byggingarinnar samanborið við
aðrar byggingar. Við hvetjum því
til þess að ekki sé skorast undan
að gera ráð fyrir öllum kostnaðar-
liðum, annað gefur skakka mynd af
umfangi verksins.

Þessi bygging hefur frá upphafi
verið gífurlega dýr og illa ígrunduð.
Sú ábyrgð er alfarið á herðum
meirihlutans. Við sitjum því hjá
í fyrsta lið fundargerðar bæjar-
ráðs frá 16. mars en samþykkjum
fundargerðina að öðru leyti.“

Einn sá allra ódýrasti

Friðjón Einarsson (S), formaður
bæjarráðs, steig í pontu og sagði
bókun Sjálfstæðismanna koma
sér á óvart. Hann sagði bæjarráð
vera byggingarnefnd Stapaskóla
og hann hafi verið unnin saman
af öllum bæjarfulltrúum, byrjað
hafi verið fyrir mörgum árum að
hanna skólann. „Kemur mér mjög
á óvart að núna þegar við ætlum
að bjóða út, áður en við vitum hvað
það kostar – af því að við getum
auðvitað hafnað þeim tilboðum
sem við fáum, að þá standi menn
upp og segi að þetta sé ekki nógu
gott. Það hefur enginn skóli verið
hannaður eins mikið og vel eins og
Stapaskóli frá upphafi. Þannig að
ég skil ekki þessi vinnubrögð sem
hafa komið upp núna – enn á ný
fer fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í
pontu og talar um að skólinn hafi
verið allt of dýr og þetta hafi verið
bruðl. Samt er búið að staðfesta
það margsinnis að þessi skóli er

einn allra ódýrasti grunnskóli sem
byggður hefur verið á höfuðborgar-
svæðinu og Reykjanesi í mörg ár.
Þótt maður segi að hann sé dýr þá
er það ekki sannleikurinn.“

Friðjóni var heitt í hamsi og
hann sagði Sjálfstæðismenn fara
með rangt mál og bað þá að skoða
gögn sem hafi verið kynnt og sam-
þykkt á síðasta kjörtímabili, þ.m.t.
af Sjálfstæðismönnum.

„Öll byggingin, hönnunin – allt
var samþykkt af bæjarráði og þar
með ykkur, fulltrúar. Ég skil ekki
svona vinnubrögð að koma alltaf
eftir á – það má kannski breyta, ég
tek undir það, en komið þá með
einhverjar lausnir.“

Helga Jóhanna svaraði því til
að Sjálfstæðismenn væru að vekja
athygli á vinnubrögðum við kostn-
aðarsamar framkvæmdir á borð við
Stapaskóla.

„Við erum hins vegar að vekja
athygli á því að þegar við ráðumst
í þetta dýrar framkvæmdir á
einni byggingu að þá óneitanlega
frestum við öðrum áformum okkar,
t.d. uppbyggingu leikskóla annars
staðar í bænum. Þar liggur hund-
urinn grafinn,“ sagði hún að lokum.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma,

HRAFNHILDUR GUNNARSDÓTTIR
áður til heimilis að Pósthússtræti 1, Keflavík,

lést á hjúkrunarheimili Hrafnistu á Nesvöllum í Njarðvík 19. mars.
Útförin fer fram frá Keflavíkurkirkju mánudaginn 3. apríl klukkan 13.

Þeir sem vilja minnast Hrafnhildar er bent á Styrktarfélag Heilbrigðisstofnunar
Suðurnesja kennitala 490796-2909 reikningsnúmer 0121-05-405271

Ásgeir Eiríksson Ólöf Jónsdóttir
Marta Eiríksdóttir Friðrik Þór Friðriksson

Sveinn Sigurður, Eiríkur Unnar og Daníel Hrafn Ólafssynir
og aðrir aðstandendur

Hart tekist á umStapaskóla í bæjarstjórn

Jóhann Páll Kristbjörnsson
johann@vf.is

Við bjóðum til kynningar á umhverfis-
mati á áformum Isavia um þróun og
uppbyggingu Keflavíkurflugvallar.
Öll velkomin.

Hljómahöllin. Mánudagur 3. apríl,
klukkan 20:00. Streymi á vf.is.

→ kefplus.is

Opinn kynningarfundur
á umhverfismati stækkunar
Keflavíkurflugvallar

Ástkær móðir mín, tengdamóðir og amma,

EYGLÓ ÓSKARSDÓTTIR
Framnesvegi 20–22 Keflavík

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja sunnudaginn 26. mars.
Útförin fer fram frá Keflavíkurkirkju föstudaginn 31. mars klukkan 12.

Styrmir Magnússon Ólöf Birna Björnsdóttir
María Sigrún

Kristófer Bjarnar
Eva Katrín

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir
og amma,

STEINA ÞÓREY RAGNARSDÓTTIR
Ljósmóðir

Leirdal 3, Reykjanesbæ,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja föstudaginn 24. mars.
Útförin fer fram frá Keflavíkurkirkju þriðjudaginn 4. apríl klukkan 13.

Helgi Björgvin Eðvarðsson
Ragnar Björn Helgason Agla Ösp Sveinsdóttir

Veigar Þór Helgason Ólöf Októsdóttir
og barnabörn

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur samúð,
vináttu og hlýju vegna andláts og útfarar ástkærrar
móður okkar, tengdamóður, ömmu og langömmu,

HALLDÓRU JÓNU GUÐMUNDSDÓTTUR
Njarðarvöllum 6, Reykjanesbæ,

Sérstakar þakkir til Jóns Örvars Kristinssonar meltingarlæknis LSH
og starfsfólks D-deildar HSS og Heimahjúkrunar.

Arnar Ingólfsson Anna Birna Árnadóttir
Ragnhildur Helga Ingólfsdóttir Ólafur Birgisson

Brynja Ingólfsdóttir Jóhann B. Magnússon
Guðmundur Þórir Ingólfsson Karlotta Sigurbjörnsdóttir

Joe A. Livingston
ömmubörn og langömmubörn

Leggja áherslu á mikil-
vægi þess að halda vel
utan ummerkar minjar

í Suðurnesjabæ

Á fundi framkvæmda- og skipu-
lagsráðs Suðurnesjabæjar var ný-
verið tekið fyrir erindi frá Helgu
S. Ingimundardóttir og Krist-
jönu H. Kristjánsdóttir vegna
stígs og aðgengi að Prestvörðu
í Leiru tekið til umfjöllunar og
málinu vísað til umsagnar hjá
ferða-, safna og menningarráði.

Ráðið tekur undir bókun fram-
kvæmda- og skipulagsráðs en
leggur jafnframt áherslu á mikil-
vægi þess að halda vel utan um
merkar minjar í Suðurnesjabæ.
Prestvarðan er nú þegar á lista yfir
áfangastaði í Suðurnesjabæ ásamt
öðrum gönguleiðum sem þarf að
varðveita og gera skil á. Ráðið
bendir bréfriturum á að til eru
sjóðir sem hægt er að leita í til að
flýta fyrir uppbyggingu, s.s. Menn-
ingarsjóður Suðurnesjabæjar og
Framkvæmdasjóður ferðamanna-
staða.
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ÓDÝR PÁSKAEGG

VERÐVERND
Þú færð ódýrara

páskaegg hjá okkur.
Annars endurgreiðum

við mismuninn.*
Gildir til 8. apríl.

Extra gott
úrval!

OPIÐ 24/7
REYKJANESBÆ

Sýna þarf kvittun samdægurs. Gildir aðeins fyrir páskaegg
frá Nóa, Freyju, Kólus og Góu. Gildir ekki um páskegg nr. 1.

*
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Rétturinn
Ljúffengur
heimilismatur
í hádeginu

Opið:
11-13:30
alla virka daga

Bílaviðgerðir
Smurþjónusta

Varahlutir

Brekkustíg 38 - 260 Njarðvík

sími 421 7979
www.bilarogpartar.is

Heyrn // Hlíðasmára 19 // Kópavogur // heyrn@heyrn.is //

HEYRNARTÆKI // HEYRNARGREINING // RÁÐGJÖF

Heyrðu umskiptin,
fáðu heyrnartæki
til reynslu

HEYRN.IS

Vill skýrslu um læsi
Vilhjálmur Árnason,
þingmaður Sjálfstæðis-
flokksins, hefur lagt
fram skýrslubeiðni
til mennta- og barna-
málaráðherra um læsi.
Skýrslubeiðnin var sam-
þykkt á Alþingi í byrjun
þessa mánaðar. Alls eru
tuttugu flutningsmenn
á málinu, þeirra á meðal ellefu
þingmenn Sjálfstæðisflokksins.
Með skýrslubeiðninni er þess

óskað að mennta- og barnamála-
ráðherra flytji Alþingi skýrslu þar
sem m.a. verður fjallað um gögn
um læsi á Íslandi og þróun læsis
frá aldamótum, hvaða rannsóknir
og kannanir hafi verið gerðar
á stöðu læsis á Íslandi frá alda-
mótum og hvaða úrræði standi

þeim til boða sem eigi í
lestarerfiðleikum.
Vilhjálmur segir ljóst

að mælingar og rann-
sóknir á árangri þeirra
kennsluaðferða sem
stuðst er við innan leik-
og grunnskóla hérlendis
séu afar takmarkaðar.
Eðlilegt fyrsta skref til

að bregðast við þeim vanda sé
að tekin verði saman skýrsla um
læsi og þróun læsis samanborið
við önnur Norðurlönd til þess að
greina megi hvort þörf sé á frekari
könnunum sem miði sérstaklega
að íslenskum nemendum og þeim
kennsluaðferðum sem stuðst er
við hér á landi, svo frekar megi
greina stöðu íslenskra barna.
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Byggðasafn Reykjanesbæjar fékk
tólf milljóna Öndvegisstyrk
Byggðasafn Reykjanesbæjar
hlaut á dögunum svokallaðan
Öndvegisstyrk úr Safnasjóði en
öndvegisstyrkir eru nýr flokkur
styrkja sem úthlutað er til
tveggja til þriggja ára. Byggða-
safnið hlaut tólf milljónir króna
sem gerir safninu kleift að
byggja upp nýja grunnsýningu

fyrir safnið sem sett verður upp
í Bryggjuhúsi Duus safnahúsa
en stefnt er að opnun hennar
árið 2025.

Menningar- og atvinnuráð
Reykjanesbæjar ítrekar
mikilvægi þess að sveitarfélagið
tryggi Byggðasafninu mót-
framlag við styrkinn.

Útlendingur fær fyrirgreiðslu
Bæjarráð Reykjanesbæjar hefur
samþykkt beiðni Útlendings
ehf. um að veita tímabundið
veðleyfi á öðrum veðrétti með
fjórum atkvæðum. Margrét A.
Sanders sat hjá við atkvæða-
greiðsluna.
Um er að ræða tímabundna
beiðni um færslu veðréttar á
fasteign Útlendings ehf. að Vík-
ingabraut 1. Eftir þinglýsingu
á nýju tryggingarbréfi frá
Landsbankanum og afléttingu
tryggingarbréfs á fyrsta veð-
rétti verður veðstaða sveitar-

félagsins á öðrum veðrétti um
100 milljónum hagstæðari en
fyrir breytingu, segir í fundar-
gerð bæjarráðs.

Staða og framtíð Suðurnesja skoðuð
í ljósi breytinga á íbúaþróun

Í ljósi þess að umfangsmiklar
breytingar hafa orðið á íbúa-
þróun á Suðurnesjum á undan-
förnum árum og munu verða það
áfram er mikilvægt að einstök
sveitarfélög og samtök þeirra
hafi yfirlit yfir þær og hvers megi
vænta á næstu árum.
Þetta kom fram á fundi Heklu-

nnar, atvinnuþróunarfélags Suður-
nesja, og Markaðsstofu Reykjaness
sem haldinn var nýverið. Þar var
farið yfir stöðu og framtíð Suður-
nesja með sviðsmyndagreiningu og
tekjuþróun. Þessar breytingar hafa
nú þegar haft áhrif á tekjustofna
sveitarfélaganna sem og þjónustu-
þarfir og munu gera það áfram.
Áhrifin og væntanleg framvinda

eru mismunandi eftir sveitar-
félögum þótt þær séu um margt
keimlíkar.
Framundan á Suðurnesjum er

að afla gagna og greina um íbúa-
þróun og mikilvæga þætti hennar
bæði á undanförnum árum og til
þriggja til fimm ára framtíðar.
Eftir því sem tök eru á verður gerð
grein fyrir íbúaframvindu til lengri
tíma.
Að afla gagna og greina um

þróun atvinnulífs á Suðurnesjum
og tengja þau íbúaþróun annars
vegar og þróun tekjustofna sveitar-
félaganna hins vegar.
Að greina gögn um samhengi

íbúaþróunar undanfarinna ára og
helstu tekjustofna sveitarfélag-

anna á Suðurnesjum. Á grundvelli
þessara gagna verður gerð grein
fyrir líklegri framvindu tekna
þeirra á næstu árum.
Að greina samhengi íbúaþróunar

og vænta þróun helstu þjónustu-
þátta sveitarfélaganna. Hér er um
að ræða þörf fyrir leikskóla, grunn-
skóla, þjónustu við fatlað fólk og
aldraða ásamt öðrum þjónustu-
þáttum sveitarfélaganna.
Framkvæmdastjóri Sambands

sveitarfélaga á Suðurnesjum mun
óska eftir því að kynna niðurstöð-
urnar í bæjarráðum allra sveitar-
félaganna á Suðurnesjum þegar
þær liggja fyrir, segir í fundargerð
Heklunnar.

Vegna stækkunar Hlíðarhverfis í ReykjanesbæVegna stækkunar Hlíðarhverfis í Reykjanesbæ
verður 120 barna leikskóli fyrir börn fráverður 120 barna leikskóli fyrir börn frá
tólf mánaða aldri reistur í hverfinu.tólf mánaða aldri reistur í hverfinu.

FIMMTUDAG KL. 19:30
HRINGBRAUT OG VF.IS

Þegar þessi pistill kemur þá er
marsmánuður alveg að verða
búinn. Eins og vanalega þegar
marsmánuður er í gangi þá
hefur veiðin verið góð, nema
að vegna hversu lítið er eftir af
kvótanum, hefur þurft að stýra
veiðum bátanna á þann hátt, til
að treina kvótann í það minnsta
fram á sumar.
Netabátarnir hafa átt ansi góðan

mánuð og stóru netabátarnir tveir,
Erling KE og Grímsnes GK hafa
svo til verið á sömu slóðum að
veiða og gengið ansi vel. Reyndar
núna undir lokin þá voru báðir
bátarnir komnir með netin sín á
slóðir sem þeir hafa vanalega ekki
verið á. Báðir bátarnir fóru áleiðis
til Reykjavíkur og voru með netin
rétt utan við Kollafjörð og Kjal-
arnes, og líka inni í Hvalfirði utan
við Grundartanga.
Erling KE er kominn með 313

tonn í sautján róðrum og mest 40
tonn í einni löndun og Grímsnes
GK með 150 tonn í tuttugu og
einum róðri, mest 16 tonn. Hann
rær reyndar með færri trossur en
Erling KE.
Maron GK var með 92 tonn í

nítján róðrum en hann hefur verið
með netin utan við Garðinn og líka
við Straumsvík. Halldór Afi GK var
með 34 tonn í ellefu róðrum, hann
hefur verið utan við Vogastapa
og utan við Keflavík með netin.
Hraunsvík GK var með 1,8 tonn í
einum róðri, landað í Grindavík.
Aðeins meira varðandi netin

því Addi Afi GK, hefur hafið
veiðar á grásleppu utan við Sand-
gerði en báturinn var með fyrstu
bátum á landinu til þess að hefja
veiðar á grásleppu. Addi Afi GK
hefur landað 7,9 tonnum í þremur
róðrum og mest 3,2 tonnum. Af
þessum tonnum er grásleppa 3,3
tonn og þorskur 4,6 tonn.
Hjá dragnótabátunum hefur

veiðin verið mjög góð. Sigurfari
GK var með 187 tonn í þrettán
róðrum. Benni Sæm GK með 162

tonn í tólf. Maggý VE með 137 tonn
í tólf. Aðalbjörg RE með 69 tonn í
ellefu róðrum og Siggi Bjarna GK
sem hafði verið stopp svo til allan
mars útaf sviptingu á veiðileyfi, hóf
róðra núna fyrir stuttu síðan og
hefur landað 46 tonnum í aðeins
tveimur róðrum.
Talandi um dragnótaveiðar að

þá eru bátarnir sem núna eru á
dragnót, allir að veiða á svæði frá
Hvalsneskirkju áleiðis að Reykja-
nesvita. Undir Hafnarbergi er
þekkt dragnótasvæði sem kallast
Hafnarleir en það er eiginlega ansi
ótrúlegt því að veiðar báta með
dragnót hafa verið þarna á Hafnar-
leir eiginlega jafn lengi og byrjað
var að veiða með dragnót, eða hátt
í 60 ár .
Ef ég fer aðeins til baka með

ykkur aftur í marsmánuð árið 1995
og við lítum aðeins á dragnótabát-
anna sem voru á veiðum á þessu
svæði, voru alls sautján bátar sem
lönduðu í Grindavík og Sandgerði
og af þeim voru fjórtán bátar sem
lönduðu í Sandgerði og þrír sem
lönduðu í Grindavík.
Þetta eru þá bátar sem voru

á dragnótaveiðum. Af þessum
sautján bátum voru ellefu bátar
sem voru með yfir 100 tonna afla,
hafa ber í huga að þarna voru bát-
arnir mun minni en í dag.
Ef við lítum á nokkur nöfn þá er

var Sandafell HF aflahæstur með
178 tonn í tuttugu róðrum. Benni
Sæm GK var með 161 tonn í tíu

róðrum. Arnar KE var með 131
tonn í tuttugu en hann landaði í
Sandgerði og Grindavík. Njáll RE
var með 120 tonn í nítján róðrum,
Eyvindur KE með 114 tonn í átján
róðrum, Reykjaborg RE með 113
tonn í nítján, Haförn KE með 110
tonn í 18 og Erlingur GK 104 tonn
í 18 róðrum. Farsæll GK var með
103 tonn í tuttugu róðrum sem
landað var í Grindavík. Valur GK
var með 102 tonn í nítján og Andri
KE með 100 tonn í nítján róðrum.
Með þessum pistli fylgir mynd

sem faðir minn, Reynir Sveinsson
tók úr ísverksmiðjunni í Sandgerði
og sýnir vel þann mikla fjölda af
dragnótabátum sem réru frá Sand-
gerði.
Auk þessara báta voru Aðal-

björg II RE, Rúna RE, Sæljón
RE , Þröstur RE, Guðbjörg GK
og Kári GK sem var með 49 tonn
í fimmtán, hinir voru með um 90
tonn hver bátur.
Eins og sést á þessari stuttu

talningu þá er greinilegt að miðin
þarna utan við Hafnarberg og
áleiðis að Hvalsneskirkju, hafa
gefið góða veiði í tugi ára og gera
enn þann dag í dag.
Til viðbótar þessu hafa hand-

færabátar líka stundað veiðar
þarna og veitt vel.

AFLAFRÉTTIR Á SUÐURNESJUM

Gísli Reynisson
gisli@aflafrettir.is

GÓÐURMÁNUÐURHJÁNETABÁTUNUM
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Við framleiðum lausnir

Sími 577 6700 / islandshus@islandshus.is / www.islandshus.is

SENDUM FRÍTT UM ALLT LAND
GAR VERSLAÐ ER Á DVERGARNIR.IS
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15% Páskaafsláttur
dagana 30. mars - 15. apríl
Afsláttarkóði: páskar2023



„Lögin virðast einhvern veginn koma til mín. Ég á ekki gott með að
semja þegar ég þarf að semja, þau koma frekar þegar ég er á hlaupum
eða er að fara sofa,“ segir tónlistarkonan Marína Ósk Þórólfsdóttir
sem hlaut á dögunum, íslensku tónlistarverðlaunin fyrir lag/tónverk
ársins í flokki djasstónlistar. Hún byrjaði nýverið að taka þátt í tón-
listar ævintýri í Húsi Máls og menningar í Reykjavík.

Marína er fædd og uppalin í
Keflavík. „Ég fæddist á sjúkra-
húsinu í Keflavík og ólst þar upp,
n.t.t. á Berginu. Tónlistin byrjaði
fljótlega að blunda í mér, ég var
ekki nema rúmlega tveggja ára
þegar mamma lét mig fá blokk-
flautu, en mamma og pabbi spila
bæði á hljóðfæri. Ég byrjaði mjög
ung í tónlistarskólanum, lærði á
þverflautu og um unglingsaldurinn
fékk ég gítar í jólagjöf, þá varð ekki
aftur snúið. Ég lokaði mig af inni
í herbergi og byrjaði sjálf að æfa
mig og grúska. Þetta var fyrir tíma
Youtube, svo pabbi kenndi mér
nokkra hljóma og svo bara hellti
ég mér út í þetta og náði fljótlega
ágætum tökum á gítarnum. Um
svipað leyti byrjaði ég að syngja,
tók þátt í uppsetningum í Myllu-
bakkaskóla og fór svo að læra
söng í tónlistarskólanum. Það var
frábært að geta verið í tónlistar-
skólanum. Þar fékk ég að vera í
samspili, og þar varð m.a. stúlkna-
hljómsveitin Kókoz til. Þetta var
mjög lærdómsríkur tími í tón-
listarskólanum, skólinn var oft
beðinn um að græja tónlistarat-
riði fyrir viðburði í Reykjanesbæ
og þess má geta að fyrsta borgaða
giggið mitt kom einmitt þannig,
Frímúrarar óskuðu eftir tónlist-
aratriði úr tónlistarskólanum og
ég mætti, u.þ.b. tíu ára gömul,
spilaði á þverflautuna og fékk fyrir
það einhverjar þrjú þúsund krónur
í umslagi. Eftir grunnskólann hélt
ég áfram að syngja og var farinn að
gigga sjálf um sextán, sautján ára
aldurinn, bæði á gítar og píanó.“

Fór í djasssöngnám, hefur
gefið út tvær plötur

Eftir stutt spjall við Marínu var
ekki hægt að halda annað en að
hún væri akureysk. Áherslurnar
norðlenskar.
„Um tvítugsaldurinn flutti ég á

Akureyri og kynntist þar æðislegu
fólki. Það virtist vera pláss fyrir
mig í bransanum þar, ég fékk fullt
af giggum og þá byrjaði ferillinn
svolítið að rúlla. Var þar í tvö ár
og smitaðist mjög hratt af mál-
lýskunni, en norðlenskan situr
enn í mér og skýtur reglulega upp
kollinum, mér þykir vænt um það.
Árið 2013 fór ég í Bachelor nám í
djasssöng í Amsterdam og þá má
segja að áherslurnar í tónlistinni

hafi breyst. Ég setti popparann og
trúbbann upp í hillu og fór meira
út í djassinn, hef verið mest í því
síðustu tíu ár. Fór svo í meist-
aranám í Stokkhólmi í Svíþjóð,
sem var dásamlegt, en fluttist svo
heim til Íslands árið 2019. Ég gaf
út mína fyrstu sólóplötu haustið
2019 en var í raun byrjuð að semja
um leið og ég lærði fyrstu gripin á
gítarinn. Ég samdi fullt af hræði-
legum lögum sumarið eftir að
ég fékk gítarinn en svo fór ég að
semja af meiri krafti í lok Bachelor
námsins, í kringum árið 2016. Ég
prófaði þá að stilla gítarinn í svo-

kallaðri Open Tuning-stillingu og
þá opnaðist einhvern veginn nýr
heimur fyrir mér og fyrsta platan,
Athvarf, varð til. Hún er söngva-
skáldaleg en með miklu djassívafi,
var öll tekin upp „live“, þ.e. allir í
sama rými og lögin tekin upp í
heilum tökum. Ég hef gefið út alls
sex plötur með ýmsum verkefnum,
t.d. jólaplötunaHjörtun okkar jóla
ásamt Stínu Ágústsdóttur sem fékk

rosalega góð viðbrögð, en önnur
sólóplatan mín, One evening in
July, kom svo út árið 2022, hún
er ekta djassplata. Þar er mikill
heiður að hafa fengið tilnefningar
til Íslensku tónlistarverðlaunanna
fyrir báðar sólóplöturnar mínar og
líka mjög hvetjandi. Ég er strax
byrjuð að huga að næstu plötu og
er meira að segja með tvær í huga,
held að sú fyrri verði í líkingu við
plötuna Athvarf, meira í söngva-
skáldastíl en sú seinni í djass-fíling.
Lögin virðast einhvern veginn
koma til mín, ég á ekki gott með
að semja þegar ég þarf að semja,
þau koma frekar þegar ég er á
hlaupum eða er að fara sofa. Ég hef
verið vakin ummiðja nótt á drama-
tískan hátt og varð hreinlega að
semja viðkomandi lag. Ég yrki um
allt og ekkert, á fyrstu plötunni var
ég t.d. mikið að semja um veðrið,
ég elska íslenska sumarið og hef
samið mikið um það, en líka mikið
um ástina,“ segir Marína.

Söngkennari og syngur stundum
í Húsi Máls & Menningar

Marína vinnur líka fyrir sér sem
söngkennari og nýverið upphófst

ævintýri sem hún er hluti af. „Ég
starfa sem söngkennari hjá Tón-
listarskóla FÍH, Tónlistarskóla
Kópavogs og einnig sjálfstætt.
Giggin hafa líka verið að aukast
jafnt og þétt og nýverið fékk ég
tækifæri á að troða reglulega
upp á frábærum stað í Reykjavík
sem heitir Hús Máls og menn-
ingar. Ég hafði kynnst frábærum
gítarleikara, Kjartani Baldurssyni,
í gegnum kennsluna en hann spilar
oft með húsbandinu sem heitir því
skemmtilega nafni Honky tonk
singalongs. Hann bauð mér að taka
nokkur gigg með þeim, sem urðu
svo regluleg. Ég hef nú bara held
ég aldrei upplifað aðra eins stemn-
ingu en staðurinn er nánast pakk-
fullur öll kvöld, mest af erlendum
túristum en Íslendingarnir bætast í
hópinn um helgar. Það er ekki hægt
að bjóða neinum söngvara upp á að
syngja sleitulaust í þrjár klukku-
stundir sjö kvöld í viku og þess
vegna skiptum við þessu nokkur á
milli okkar. Þarna spilum við þekkt
erlend lög og fólkið syngur með á
fullu, það er ótrúlega gaman að fá
að taka þátt í þessu. Ég sé fram-
tíðina fyrir mér þannig að eftir þrjú
ár verði hið minnsta komnar út
tvær plötur í viðbót, jafnvel þrjár.
Það væri gaman að fá fleiri tæki-
færi á að spila erlendis, en þegar
öllu er á botninn hvolft vil ég helst
bara spila tónlist og taka fjölbreytt
gigg; djass, popp, rokk, eigin tón-
list og ábreiður, það er svo dásam-
legt að blanda þessu öllu saman,“
sagði Marína Ósk að lokum.

MarínaÓsk
gerirþaðgott
í tónlistinni

Sigurbjörn Daði Dagbjartsson
sigurbjorn@vf.is

Hefur gefið út tvær sólóplötur og fleiri
á leiðinni. Hlaut verðlaun á Íslensku

tónlistarverðlaunahátíðinni.

Ég prófaði þá að stilla gítarinn í
svokallaðri Open Tuning-stillingu

og þá opnaðist einhvern veginn nýr
heimur fyrir mér og fyrsta platan,

Athvarf, varð til...

Marína í góðum hópi verðlaunahafa á Íslensku
tónlistarverðlaunahátíðinni, öll hampandi verðlaunagrip.

Marína Ósk Þórólfsdóttir er vaxandi tónlistarmaður og söngkona .Marína Ósk Þórólfsdóttir er vaxandi tónlistarmaður og söngkona .

Marína Ósk á sviðinu í Máli og menningu.Marína Ósk á sviðinu í Máli og menningu.
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Sævar Jóhannsson er ungur píanóleikari frá Keflavík og mun halda
tónleika í Reykjanesbæ ásamt Eðvarð Egilssyni og PólverjanumMiro
Kepinski, í Duus-húsum laugardaginn 1. apríl kl. 14:00. Tónleikarnir
eru hluti af lítilli tónleikaferð þar sem þremenningarnir munu spila
á Mengi í Reykjavík miðvikudaginn 29. mars og á Risinu í nýja mið-
bænum á Selfossi fimmtudaginn 30. mars.

Sævar á ekki langt að sækja tón-
listarhæfileikana en hann er sonur
Jóhanns Smára Sævarssonar,
óperusöngvara og tónlistarstjóra.
„Ég var þrettán ára þegar ég byrjaði
að læra á hljóðfæri, lærði á saxófón
og var í hinum og þessum lúðra-
sveitum í tónlistarskólanum, var
í léttsveitinni og svo framvegis.
Ég byrjaði fljótlega að gutla á
píanó og var þrjóskur, lærði mikið
sjálfur og hóf ekki nám í píanó-
leik fyrr en ég var orðinn sautján
ára gamall. Það opnaðist einhvern
veginn fyrir mér nýr heimur við að
fara yfir á píanóið, þá gat ég farið
að semja því ég gat spilað hljóm
með annarri hendinni og laglínu á
hinni. Ég ákvað svo að drífa mig í
Listaháskóla Íslands árið 2016 og
tveimur árum seinna kom fyrsta
platan mín, Lucid, út. Ég gaf hana
og næstu tvær plötur, Disconnect
(2020) og Rammi (2021), út undir

listamannsnafninu S.hel en ákvað
að hætta með það nafn í fyrra því
mig langar til að markaðssetja mig
meira sem tónskáld/artist eins og
Jóhann Jóhannsson og Hildur
Guðnadóttir. Ég hef hef verið að
fikra mig mig inn á leikhústónlist-
arsviðið og því taldi ég þetta vera
rétt skref. Ég gaf út fjórðu plötuna
mína, Whenever you are ready, í
fyrra og í ágúst kemur sú fimmta
út, Where the light enters. Síðasta
föstudag kom einmitt fyrsta lagið
út af nýju plötunni, The wound. Ég
gef þessa plötu út í samstarfi við
breska plötufyrirtækið Whitela-
brecs.“

Alþjóðlegi píanódagurinn
og tónleikarnir

Tónleikarnir þrír eru til að heiðra
hljóðfæri Sævars, píanóið. „Við
erum að fagna alþjóðlega píanó-

deginum sem er haldinn hátíð-
legur 29. mars (stundum 28. mars,
á hlaupárum), sá dagur er áttugasti
og áttundi dagurinn á árinu, sem er
sami fjöldi og nóturnar á píanóinu.
Þetta er mjög skemmtilegur dagur
þar sem píanóinu er fagnað á alls
kyns máta, píanósmiðir, píanó-
stillar og í raun bara allt sem við-
kemur þessu yndislega hljóðfæri er
heiðrað á ýmsan máta. Nils Frahm
sem er mjög framarlega á sviði
nýklassískrar tónlistastefnu, er
stofnandi og aðalhvatamaðurinn af
þessum alþjóðalega píanódegi svo

þessi hefð er ekki mjög gömul en
mig grunar að hún eigi bara eftir
að vaxa og dafna í framtíðinni.
Píanóið er svo vinsælt og algengt
hljóðfæri, hentar t.d. vel til að læra
tónfræði. Ég er mjög spenntur fyrir
þessum tónleikum en við erum allir
að gefa út plötu um þessar mundir.
Við Eðvarð kynntumst í Listahá-
skólanum og kynntumst svo Miro
þegar við fórum í tónsmíðabúðir í
Póllandi árið 2021. Þetta var mjög
góður skóli, góðir kennarar eða
í raun þjálfarar sem vinna við að
velja tónlist fyrir þætti og kvik-

myndir, sem gáfu okkur góð ráð
hvernig eigi að semja stef og annað.
Eins var frábært að kynnast Miro,
geta farið til hans og nú er hann
að koma til okkar. Það sem tekur
við hjá mér eftir þessa tónleika er
að fylgja plötunni eftir og þróa mig
áfram sem listamaður, ég á eftir að
gefa út mun fleiri plötur í fram-
tíðinni og hlakka mikið til,“ sagði
Sævar að lokum.

Þrír píanóleikarar halda tónleika í Duus húsum
laugardaginn 1. apríl kl. 14:00

HaldauppáalþjóðlegaHaldauppáalþjóðlega
píanódaginnmeðtónleikumpíanódaginnmeðtónleikum

Sigurbjörn Daði Dagbjartsson
sigurbjorn@vf.is

RAMMAGERÐINKEFLAVÍKURFLUGVELLI
Við hjá Rammagerðinni Keflavíkurflugvelli viljum fjölga í teymi sölufulltrúa í sumar.

Hlutverk sölufulltrúa er að selja viðskiptavinum vörur félagsins, veita þeim framúrskarandi þjónustu ásamt
því að halda verslunum snyrtilegum og fylla á vörur eftir þörfum. Unnið er á vöktum.

Byrjað verður strax að vinna úr umsóknum og eru áhugasamir hvattir til að sækja um sem fyrst, kostur ef
viðkomandi gæti hafið störf fljótlega.

Vinsamlega sendið ferilskrá þar sem fram koma fyrri störf og meðmælendur.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Almenn verslunarstörf
• Þjónusta við viðskiptavini
• Áfyllingar og ásýnd verslunar

Menntunar- og hæfniskröfur
• Íslensku- og enskukunnátta er

skilyrði
• Öguð vinnubrögð og sveigjanleiki
• Framúrskarandi þjónustuhæfileikar
• Áræðanleiki og stundvísi

Um vinnustaðinn

Rammagerðin hefur verið heimili íslenskrar hönnunar frá 1940.

Rammagerðin er rammíslensk gjafavöruverslun sem leggur
áherslu á íslenska hönnun og handverk. Rammagerðin var
stofnuð árið 1940 sem rammagerð en seldi svo ullarvarning og
fatnað svo áratugum skipti.

Rammagerðin, sem nú hefur verið starfrækt síðan 1940, rekur í
dag 8 verslanir með vörur frá yfir 300 íslenskum hönnuðum og
handverksmönnum.

Sótt er um starfið í gegnum Alfred.is Frekari upplýsingar veitir melkorka@rammagerdin.is
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STÖRF HJÁ
SUÐURNESJABÆ

GERÐASKÓLI

■ Skólastjóri
■ Umsjónarkennari á miðstigi
■ Enskukennari – afleysing
■ Heimilisfræði
■ Sérkennari
■ Íslenska sem annað tungumál – afleysing

SANDGERÐISSKÓLI

■ Umsjónarkennari á miðstigi
■ Kennari í sjónlistum
■ Smíðakennari
■ Dönskukennari

VINNUSKÓLI

■ Umsjónarmaður sumarnámskeiða
■ Verkstjóri í vinnuskóla
■ Flokkstjórar

UMHVERFISMIÐSTÖÐ

■ Sumarstörf 17 ára og eldri

Suðurnesjabær hvetur alla
áhugasama að sækja um.
Nánari upplýsingar um laus
störf er að finna á heimasíðu
Suðurnesjabæjar.

Suðurnesjabær óskar eftir að ráða skólastjóra Gerðaskóla. Við leitum að metnaðarfullum leiðtoga
til að stýra framsæknum skóla í ört stækkandi sveitarfélagi. Mikilvægt er að viðkomandi búi yfir
leiðtogahæfileikum, hafi viðtæka þekkingu á skólastarfi, framsækna skólasýn og er tilbúinn að
viðhalda öflugu skólasamfélagi í samvinnu við íbúa og starfsfólk skólans. Í Suðurnesjabæ eru tveir
grunnskólar, leikskólar og tónlistarskólar.

Gerðaskóli er 250 nemenda heilsueflandi grunnskóli sem vinnur eftir stefnunni Jákvæður agi með það að markmiði að
allir fái tækifæri til að vera besta útgáfan af sjálfum sér í leik og starfi. Leiðarljós Gerðaskóla er virðing, ábyrgð, árangur
og ánægja

Nánari upplýsingar um skólann má einnig finna á heimasíðunni www.gerdaskoli.is.

Helstu verkefni og ábyrgð

■ Stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri
starfsemi skólans

■ Bera ábyrgð á starfsmannamálum,
s.s. ráðningum, vinnutilhögun og starfsþróun

■ Bera ábyrgð á samstarfi við aðila
skólasamfélagsins

■ Móta framtíðarstefnu skólans innan ramma
laga og reglugerða í samræmi við aðalnámskrá
grunnskóla

■ Stuðla að framförum, árangri, velferð og vellíðan
nemenda og starfsfólks

■ Vera í samvinnu við fræðsluyfirvöld
í sveitarfélaginu um stefnumótun og
ákvarðanatökur

Menntunar- og hæfniskröfur

■ Leyfisbréf kennara og farsæl kennslureynsla í
grunnskóla

■ Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar eða
uppeldis- og menntunarfræða

■ Farsæl reynsla af starfsmannastjórnun og
þekking í áætlanagerð og fjármálastjórnun

■ Leiðtogafærni, frumkvæði og geta til að vinna
sjálfstætt

■ Þjónustulund og framúrskarandi hæfni í
mannlegum samskiptum

■ Góð hæfni til að tjá sig í ræðu og riti, á íslensku
og ensku

Gerð er krafa um hreint sakavottorð við ráðningu.

Ráðið verður í stöðuna frá 1. ágúst næstkomandi.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðrún Björg Sigurðardóttir, sviðsstjóri fjölskyldusviðs,
gudrun@sudurnesjabaer.is eða í síma 425-3000.

SKÓLASTJÓRI GERÐASKÓLA

Umsóknarfrestur er til
og með 16. apríl 2023.

Laun eru samkvæmt
kjarasamningi Sam-
bands íslenskra sveitar-
félaga og Skólastjóra-
félags Íslands.

Áhugasamir ein-
staklingar, án tillits til
kyns, eru hvattir til að
sækja um.

Umsókn skal fylgja
starfsferilskrá og
kynningarbréf þar sem
umsækjandi gerir grein
fyrir hæfni sinni í starfið.

Umsóknum ásamt fylgi-
gögnum skal skilað á
netfangið afgreidsla@
sudurnesjabaer.is.

Smárimeð tónlist frá Berlín
Björgvin Guðjónsson myndskreytir með aðstoð gervigreindar

Fyrsta lag og myndband úr verk-
efninu Berlin eftir Smára Guð-
mundsson kemur út miðviku-
daginn 5. apríl. Myndbandið er
unnið af Björgvini Guðjónssyni
með hjálp gervigreindar.

Berlin er samsafn af tónlist sem
Smári samdi fyrir útvarpsþættina
Stories in Berlin sem fjölluðu um
þætti í sögu og menningu Berlínar.
Tónlistin tengist umfjöllun út-
varpsþáttanna, sögunni og teng-
ingu Smára sjálfs við Berlín en
hann dvaldi í borginni þegar hann
samdi tónlistina.

Með tónlistinni teiknar Smári
myndir af stöðum og hlutum frá
Berlín sem gáfu honum innblástur
fyrir tónlistinni. Úr teikningunum
vinnur Björgvin svo myndbönd
með aðstoð gervigreindar. „Það
eru mikil tækifæri í gervigreindinni
og þróunin er hröð og það verður
gaman að fylgjast með því hvernig
myndböndin við hvert lag þróast
áfram,“ segir Smári.

Björgvin hefur í fjöldamörg ár
unnið sem grafískur hönnuður
og Creative Director, bæði á Ís-
landi og í Danmörku. Undanfarið
hefur hann sérhæft sig í notkun á
gervigreind í hönnun og hefur ein-

mitt störf á næstunni í fyrirtæki í
Odense þar sem hann fær glænýjan
titil sem Artificial Intelligence Di-
rector. Fyrirtækið hjálpar öðrum
fyrirtækjum að stafræna rekstur
sinn og mun það verða hans hlut-
verk að leiða gervigreind inn í það
ferli.

„Það fyrsta sem ég féll fyrir í
Berlín var lestarkerfið og þá sér-
staklega neðanjarðarlestakerfið,
eða U-bhan eins og það er kallað.
Leiðin mín sem ég tók daglega var
U7 sem af mörgum er talin besta

leiðin,“ segir Smári. Það er því við
hæfi að fyrsta lagið sem heyrist í
þessu verkefni fjalli einmitt um
hana. Myndbandið verður frum-
sýnt á vef Víkurfrétta í næstu viku.

Hljóðfæraleikur og upptökur:
Smári Guðmundsson í Stúdíó
Smástirni.
Hljóðblöndun: Stefán Örn
Gunnlaugsson í Stúdíó Bambus.
Hljóðjöfnun: Sigurdór Guð-
mundsson í Skonrokk Studios.
Útgáfa: Smástirni.

Björgvin
Guðjónsson.

Smári
Guðmundsson.

Umslag tónlistarverkefnisins.Umslag tónlistarverkefnisins.

FIMMTUDAG KL. 19:30
HRINGBRAUT OG VF.IS
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STARFSMAÐUR
ÓSKAST HJÁ

FMS SANDGERÐI
FMS Sandgerði óskar eftir sumarstarfsmanni

á starfstöð sína í Sandgerði.
Um er að ræða lyftarastarf og önnur tilheyrandi

störf. Lyftarapróf er ekki nauðsynlegt.

Umsóknir sendist til einar@fms.is

Á undanförnum mánuðum hefur
Reykjanesbær ásamt Markaðs-
stofu Reykjaness, Reykjaneshöfn
og AECO (Samtök leiðangurs-
skipa á norðurslóðum), tekið þátt
í samstarfsverkefni um sérstakar
leiðbeiningar í móttöku á skemmti-
ferðaskipum í Reykjanesbæ. Verk-
efnið gengur út á að íbúar, á þeim
stöðum sem skemmtiferðaskip
koma í höfn, móti leiðarvísi um
hvernig þeir vilji taka á móti far-
þegum skemmtiferðaskipa sem
heimsækja bæjarfélagið, þannig að
gestirnir njóti heimsóknarinnar og

samfélagið njóti ávinnings af gesta-
móttökunni.

Í nóvember á síðasta ári stóð
AECO fyrir vinnustofu í Hljóma-
höll sem lagði drög að stað-
bundnum leiðarvísi fyrir Reykja-
nesbæ en hann er níundi sinnar
tegundar á Íslandi. Leiðarvísirinn
veitir gestum hjálpleg tilmæli
áður en komið er á hvern stað.
Hann inniheldur ábendingar um
hvert sé best að fara og ráð um
hvernig eigi að vera tillitssamur
gestur. Meðal annars hvetur leiðar-
vísirinn gesti til að njóta bæjarins
og landslagsins en láta gróður og
fornminjar ósnert. Gestum er bent
á að íbúar í Reykjanesbæ séu mjög
gestrisnir og taki vel á móti ferða-
mönnum en virða skuli friðhelgi
þeirra. Þá er athygli vakin á mark-
verðum stöðum, gönguleiðum,
söfnum og fleiru.

„Við erum mjög ánægð með sam-
starfið við nærsamfélagið. Það er
grunnurinn að farsælum heim-
sóknum fyrir bæði gesti og þá sem
heimsóttir eru, þar sem það felur í
sér staðbundna þekkingu og stað-
bundið eignarhald,“ segir Frigg Jør-
gensen, framkvæmdastjóri AECO.

„Ég tel að vel útfærður sam-
félagssáttmáli með víðtæku sam-
ráðsferli geti veit samkeppnisfor-

skot og sterkari markaðsstöðu fyrir
Reykjaneshöfn. Það er lykilatriði
að ferðafólk, ferðaþjónustuaðilar
og bæjarbúar séu vel upplýstir –
það skilar auknu trausti og meira
virði fyrir alla aðila,“ segir Gunnar
Víðir Þrastarson, verkefnastjóri
markaðsmála hjá Reykjanesbæ.

„Vinnan við samfélagsleiðbein-
ingarnar hefur verið fræðandi og
hjálpað til við að skilgreina upp-
lifun og væntingar samfélagsins
þegar tekið er á móti gestum
skemmtiferðaskipa. Frumkvæði
AECO í þessum málum er til fyrir-
myndar og mun örugglega hafa já-
kvæð áhrif fyrir alla hagsmunaaðila
á næstunni,“ segir Halldór K. Her-
mannsson, hafnarstjóri Reykjanes-
hafnar.

„Aðeins með því að vinna saman
getum við tryggt sjálfbæran vöxt,
þróun og kynningu áfangastaðar
okkar á sama tíma og við varð-
veitum einstakan karakter hans
og aukum upplifun gesta. Sam-
félagsreglurnar og sú vinna sem
allir hlutaðeigandi hafa lagt í það
eru að taka okkur eitt skref fram
á við í að þróa farsælan áfanga-
stað fyrir skemmtiferðamennsku,“
segir Þuríður Halldóra Aradóttir,
framkvæmdastjóri hjá Markaðs-
stofu Reykjaness.

„Ekki humma fram af þér heilsuna“
Í tilefni af Mottumars býður lýð-
heilsuráð Reykjanesbæjar frítt í
sund þann 30.mars 2023 í Vatna-
veröld. Mottumars er árlegt átak
Krabbameinsfélagsins í baráttunni
gegn krabbameini hjá körlum. Lýð-
heilsuráð vill leggja málefninu lið
með viðburðinum og vekja þannig
athygli á mikivægi þess. Ráðiðmun
hræra í vöfflur og selja til styrktar
Mottumars klukkan 16:00-18:30,
einnig verðaMottumars sokkarnir
til sölu.

Ráðgjafi frá Krabbameinsfélaginu
verður á staðnum með ýmiskonar
fræðslu og leiðbeiningar fyrir gesti.
Einnig munum við fá íbúa Reykja-
nesbæjar til að koma og segja frá
sinni reynslu um baráttu við krabba-
mein. Valdimar mun spila ljúfa tóna
ásamt góðum gesti klukkan 17:30.

Á heimasíðu Mottumars kemur
fram að þriðji hver karlmaður
greinist með krabbamein á ein-

hverjum tímapunkti á lífsleiðinni.
Samkvæmt tölfræðilegri samantekt
frá árunum 2017 – 2021 greindust
892 karlmenn árlega á Íslandi með
krabbamein og á sama tímabili létust
317 karlmenn árlega úr krabbameini.

Nýleg rannsókn Krabbameinsfé-
lagsins leiddi í ljós að almennt
leituðu karlar seinna til læknis en
konur. Hátt í helmingur karla sem
síðar greindust með krabbamein
biðu í þrjá mánuði eða lengur með
að fara í skimun. Alls 14% karlmanna
biðu í meira en ár frá því að ein-
kenna varð vart og þar til þeir leituðu
læknis. Nauðsynlegt er að taka
höndum saman í vitundarvakningu
um krabbamein hjá karlmönnum
og um leið afla fjár fyrir mikilvæga
starfsemi Krabbameinsfélagsins.

Lýðheilsuráð hvetur íbúa Reykja-
nesbæjar að koma í sund með okkur,
hugsa um heilsuna og fræðast um
krabbamein.

Leiðarvísir fyrir gesti Reykjanesbæjar

Átta verkefni styrkt
af Menningarsjóði
Suðurnesjabæjar

Alls bárust tíu umsóknir í Menn-
ingarsjóð Suðurnesjabæjar að
þessu sinni. Átta verkefni hljóta
styrk að þessu sinni, samtals
upp á 1,9 milljónir króna. Þetta
kom fram á síðasta fundi Ferða-,
safna- og menningarráð Suður-
nesjabæjar. Mun afhending
styrkja fara fram á Þekkingar-
setri Suðurnesja en dagsetning
verður tilkynnt síðar.

Sólgleraugu
í fermingargjöf

421 3811 | opticalstudio.is

20% afsláttur af öllum
sólgleraugum út páskana

REYKJANESBÆR
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Borgaraleg ferming á vegum Siðmenntar er valkostur fyrir þau
fermingarbörn sem vilja ekki fermast innan kirkjunnar, en í þeim
hópi hefur fjölgað mikið undanfarin ár. Siðmennt hefur verið með
borgaralegar fermingar frá árinu 1989 en byrjaði með fræðslu
og athafnir á Suðurnesjum árið 2015. Um 15-30 börn hverju sinni
hafa valið þessa leið á Suðurnesjunum síðan þá, en í ár eru 20
börn frá öllum sveitarfélögum svæðisins að fermast borgaralega
í athöfn í Fjölbrautaskóla Suðurnesja þann 16. apríl.

Fermingarfræðsla Siðmenntar
er með fjölbreyttu sniði en hægt
er að velja um vikulega fræðslu
á höfuðborgarsvæðinu, einnar-
helgar námskeið á Úlfljótsvatni
og tveggja helga námskeið í
Reykjanesbæ. Að sögn Valgerðar
Bjarkar Pálsdóttur leiðbeinanda
hjá Siðmennt fer fræðslan fram
á nútímalegan hátt en lagt er upp
með að því styrkja sjálfsmynd
barnanna, hvetja til víðsýni og
styðja við uppbyggilegt hugarfar.

Notast er við f jölbreytta
kennsluhætti í fermingar-
fræðslunni en nýlega hafa 20
börn lokið fermingarfræðslu á
vegum Siðmenntar sem haldin
var fyrstu helgarnar í febrúar og
mars í Keili á Ásbrú. Stuðst er

við húmaníska námskrá og við-
fangsefnin tekin fyrir með heim-
spekilegum umræðum, leikjum
og æfingum. „Viðfangsefnin sem
við tökum fyrir heita Loforðin
10 og í þeim eru m.a. gagnrýnin
hugsun, samkennd, umhverfis-
vernd, ábyrgð, siðferðisþroski,
hnattræn hugsun, friður og fé-
lagslegt réttlæti. Börnin ræða
málin saman í litlum og stærri
hópum, farið er í ratleik og
íþróttakeppnir og einnig er hluti
kennslunnar byggður á glæru-
sýningum sem eru þó aðeins
meira lifandi en glærusýningar
í hefðbundinni kennslu,“ segir
Valgerður Björk.

Fermingafræðsla Siðmenntar
er opin öllum ungmennum á
aldrinum 13-15 ára og er óháð
uppruna, kyni, kynhneigð, trú
eða lífsskoðunum. Hvorki ung-
mennin né foreldrar þeirra þurfa
að vera skráð í Siðmennt til að
fermast borgaralega.

„Fermingarnar eru sem betur fer ekki allar á sama tíma á Íslandi, um þarsíðustu helgi byrjaði törnin
hjá okkur en við erum að senda kökur og tertur nánast út um allt land, mest þó á Suðurnesin og höfuð-
borgarsvæðið. Við sinnum auðvitað Grindavík vel líka,“ segir Sigurður Enoksson, bakarameistari í
Grindavík og eigandi bakarísins Hérastubbs.

Siggi er frá Grindavík, hann hefur
vaknað fyrir allar aldir síðan hann
stofnaði bakaríið árið 1995 og gaf
því nafnið Hérastubbur bakari.
Börnin hans eru að feta sömu slóð
og Hrafnhildur dóttir hans hefur
meira að segja bætt við sig, er bæði
Konditor- og súkkulaðimeistari.
Siggi sendir bakkelsi nánast út um
allt land og verður heldur betur
upptekinn næstu vikur vegna
ferminga. Ef hann er ekki að
hnoða deig, er hann að sinna einu
af áhugamálunum sínum sem er
liðið hans í Englandi, Arsenal en
hann hefur gegnt formennsku í
Arsenalklúbbnum undanfarin ár.

Siggi var búinn að standa
vaktina síðan fjögur um nóttina
þegar blaðamann Víkurfrétta bar
að garði. „Mér fannst athyglisvert í
innslagi í Suðurnesjamagasíni um
daginn þar sem ung stúlka sem á
köku ársins var umfjöllunarefnið,
að hún mætir alltaf klukkan sjö.
Það telst ekki snemmt í veröld
bakarans en eflaust eru aðrir
bakarar í því bakaríi mættir fyrr.
Ég hef nánast alltaf vaknað rétt
fyrir fjögur og er byrjaður að baka
klukkan fjögur. Venjulega er ég
að vinna fram að hádegi eða rétt
yfir, þó er meira álag núna vegna
ferminganna. Þegar ég kem heim
fæ ég mér alltaf blund í tvo til þrjá
tíma, oft sofnaður um þrjúleytið
og sef til sex. Ef ég ætla að geta
horft á landsleik eða gert eitthvað
um kvöldið, verð ég að gera þetta.
Ef ég svindla á þessu er ég nánast
dauður á næsta degi. Þetta kemst
auðvitað upp í rútínu en svo er at-
hyglisvert um helgar þegar ég þarf
ekki að vakna svona snemma, að
þá er ég samt vaknaður tiltölulega
snemma, ég kann ekki að sofa út.“

Kálfaskinn eftirminnileg gjöf

Siggi man vel eftir sínum ferm-
ingardegi. „Ég er fæddur árið 1965
og fermdist 1979. Föðursystir mín

á stelpu sem er jafngömul mér
og veislunum var slegið saman,
það var algengt á þessum árum.
Veislan var haldin í sal í Hafnar-
firði, mömmurnar þurftu ekkert að
baka eða slíkt, við bara mættum og
fórum. Það sem er eftirminnilegast
úr veislunni er ein gjafanna en ég
fékk kálfaskinn frá frænku minni.
Það var hægt að nota skinnið sem
mottu eða hengja á vegg en þetta
var eins og af indjánahesti, mér
fannst þetta svakalega svalt. Ég
minnist þess ekki að hafa fengið
mikla peninga í fermingargjöf,

þetta var öðruvísi á þessum tíma,
alls kyns gjafir gefnar frekar,“ segir
Siggi.

Það verður lokað í Hérastubbi í
kringum páskana sem er óvanalegt.

„Það eru venjulega þrír ferm-
ingardagar hér í Grindavík. Það
verður breyting hjá okkur núna
um páskana, ég ætla að hafa lokað
frá Skírdegi fram á þriðjudag eftir
páska, það er nauðsynlegt að gefa
starfsfólkinu smá frí eftir svona
törn. Það vinna tólf manns hjá mér,
allt frábært starfsfólk.“

Arsenalterta?

Siggi hefur alltaf verið dyggur
stuðningsmaður Arsenal liðsins í
ensku knattspyrnunni og tók við
formennsku í stuðningsmanna-
klúbbnum árið 2006. „Nei, ég er
ekki búinn að setja kampavínið í
kæli og ekki heldur búinn að íhuga
hvernig kampavín ég muni kaupa.
Ef til þess kemur að Arsenal vinni
deildina þá mun ég ekki einu sinni
kaupa kampavín en ég mun hugs-
anlega hnoða í nýja köku - Arsenal
kökuna, kannski að kampavín
verði partur af uppskriftinni. Ég
held mér samt algerlega á jörð-
inni, þetta lítur vel út núna en
það er mikið eftir af mótinu. Þessi
enska deild er svo sterk, liðin ganga
aldrei að neinum úrslitum vísum,
sérstaklega ekki á útivelli. Ég er
búinn að vera formaður klúbbsins
síðan 2006 og þegar mesta álagið
er poppar stundum upp hugsun
um að gott yrði að stíga frá borði á
toppnum, ef við vinnum deildina
núna. Þetta er bara svo gaman
og gefandi, ég held ég muni taka
nokkur ár í viðbót. Ég næ að fara á
nokkra leiki á hverju tímabili, það
er með því skemmtilegra sem ég
geri,“ sagði Siggi að lokum.

Valgerður Björk Pálsdóttir er leiðbeinandi hjá Siðmennt.

Borgaraleg ferming
nýturæmeiri vinsælda

Fjölskyldufyrirtækið bakar langt út fyrir Grindavík.
Eigandinn harður aðdáandi enska liðsinsArsenal.

Elsti sonur Sigga, Enok Steinar og Siggi.

Siggi Hérastubburbakarmeira
í kringumfermingarnar

Frá borgaralegri fermingu Siðmenntar á Suðurnesjum.

Hér má sjá úrval af fermingartertum Hérastubbs.
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Leitaðu ekki lengra en KEF Restaurant
Á að halda veislu?



„Skírnin er fyrst og síðast innganga í kristinn söfnuð. Það að ferma börn nær allt aftur til tólftu
aldarinnar þegar kaþólska kirkjan tók upp ferminguna sem staðfestingu á skírninni,“ segir sr. Elínborg
Gísladóttir, sóknarprestur í Grindavík.

Elínborg man vel eftir sinni ferm-
ingu en hún ólst upp í sveitinni.
Hún var orðin þrítug þegar guð-
fræðin togaði í hana og eftir að
hafa þjónað á Ólafsfirði og leyst af
á höfuðborgarsvæðinu, tók hún við
prestakallinu í Grindavík og hefur
verið síðan 2006.

Gömul hefð

„Ferming er staðfesting á skírninni
en skírnin er innganga inn í kristið
samfélag og í þessu samhengi hér,
inn í evangelíska lúterska kirkju
sem Þjóðkirkjan er. Í raun er það
séríslensk hefð að gefa barni nafn
á sama tíma og það er skírt. Guð-
brandur Þorláksson, Hólabiskup
beitti sér fyrir því að ferming yrði
tekin upp í Hólabiskupsdæmi, fyrst
árið 1596. Hin lútherska ferming
var lögfest hér árið 1741 um leið og
fermingin var lögfest um gjörvallt
danska ríkið en Ísland var undir
Danaveldi á þessum tíma.

Heimildir herma að fermingar-
aldurinn hafi verið um níu til tólf
ára aldurinn hjá kaþólsku kirkj-
unni en innan lútersku kirkjunnar
hefur verið miðað við að barnið sé
á fjórtánda ári. Ég hef verið spurð
að því hvort ég teldi gáfulegra að
miða þessa stóru ákvörðun í lífi
hvers barns, við átján ára aldurinn
en þá öðlast viðkomandi sjálfræði.
Ég held að mjög erfitt yrði að snúa
því við þó svo að það væri áhuga-
vert að ræða við þau um undir-
stöðu kristinnar trúar á átjánda
árinu. Ég tel líka að þegar barn
er á fjórtánda ári, að það sé góður
aldur, það var aldurinn hér áður
fyrr sem viðkomandi var tekinn
í fullorðins manna tölu. Barnið
er á tímamótum, er að breytast í
ungling og er orðið meðvitaðra um
lífið. Á þessum tímapunkti eru for-
eldrarnir sömuleiðis búnir að ræða
þessi mál við sitt barn, sum börn
tilheyra öðrum trúar- og lífskoð-
unarfélögum en Þjóðkirkjunni og
fermast þá þar.“

Fjölbreytt fermingarfræðsla

Fermingarundirbúningurinn
byrjar alltaf í upphafi skólaárs.

„Eitt það fyrsta sem við gerum
er að fara í fimm daga ferðalag í
Vatnaskóg, í lok ágúst. Þar fer m.a.
fram fræðsla, leikur, söngur og gleði.

Svo mæta börnin einu sinni í viku
á skólaárinu í fermingarfræðslu
fram að fermingu. Fræðslan snýst
um grunngildi kristinnar trúar,
að kynnast Biblíunni og kunna að
fletta upp í henni. Að sjálfsögðu er
farið yfir trúarjátninguna sem er
játning kristinna manna í heim-
inum, hún verður til sem skírnar-
játning á þriðju öld. Börnin læra
að biðja, læra bænir og læra hvað
felst í því að vera kristin mann-
eskja. Gullna reglan segir reyndar
margt um það; „Allt sem þér viljið
að aðrir menn gjöri yður það skuluð
þér og þeim gjöra“ en mjög margt í
trúararfinum snertir mannlegt líf,
burtséð frá því hversu trúaður við-
komandi telur sig vera. Bara þetta
samfélag að koma saman, biðja
saman, syngja saman, gleðjast
saman og syrgja saman. Eitt af
grunngildum trúarinnar er að
rækta með sér kærleika til alls fólks.
Börnum er kennt um jafnrétti, að
allir eigi að hafa sömu réttindi, lýð-
ræðið er fyrir alla, burtséð frá kyni
eða kynþætti.

Námse fn ið t ekur a l l t a f
ákveðnum breytingum ár frá ári
en í grunninn er alltaf verið að
styðjast við það sama. Námsefnið
er kannski sett í það form sem
hentar betur m.v. tíðarandann en
það sem ég hef tekið eftir á undan-
förnum árum, að lestrarkunnáttu
barnanna almennt hefur hrakað.
Þetta er í takti við þær rannsóknir
sem við höfum heyrt um varðandi
lestrarkunnáttu barna, að skiln-
ingur þeirra á íslenskri tungu er
ekki eins og áður. Mín reynsla
í fræðslunni er sú að þau hafa
gaman af að láta segja sér biblíu-
sögur, ekki lesa þær fyrir þau. Ég
nota kraftaverkasögur Jesús Krists,
þær eru líka skemmtilegar og vekja
athygli barnanna. Ég bið þau um
að tengja sögurnar við hið daglega
líf okkar hér og nú, hvað eru þær
að segja okkur í nútímanum og það
skapast of áhugaverðar pælingar
um kraftaverkin. Ég fylgi námskrá
þjóðkirkjunnar en ræð nokkuð sjálf
framsetningunni á efninu,“ segir sr.
Elínborg.

Fermingarveislan á sveitabænum

Sr. Elínborg er fædd árið 1959 og
ólst upp á sveitabænum Kýrholti
sem er nálægt Hólum í Hjaltadal í

Skagafirði. Það voru tveir biskups-
stólar á Íslandi, í Skálholti og að
Hólum í Hjaltadal en fyrrnefndur
Guðbrandur Þorláksson (1542-
1627) ríkti þar.

„Ég fermdist í Hólakirkju og
þykir afskaplega vænt um það,
þetta var kirkjan sem tilheyrði
minni sveit en fyrir þá sem ekki
vita þá er u.þ.b. þrjátíu kílómetrar
frá Hólum í Hjaltadal inn á Sauð-
árkrók. Ég man vel eftir þessum
degi, það var yndislegt veður. Þetta
var á Hvítasunnunni og við vorum
sex börn sem fermdust, presturinn
hét Björn Björnsson. Veislan var
haldin heima, mamma og systir
mín bökuðu, í minningunni voru
þrjátíu til fjörutíu gestir, mest
skyldmenni og vinir úr sveitinni.
Eftirminnilegasta gjöfin var arm-
bandsúr sem var vinsælt að gefa
á þessum tíma, ég fékk líka skart-
gripi og fékk óvenju mikla peninga
en það voru sjaldgæfar gjafir á
þessum tíma.“

Þrítug í guðfræði

Ég var orðin þrjátíu og tveggja ára
þegar ég skráði mig í guðfræði. Ég
hafði menntað mig sem lyfjatæknir
og vann í apóteki en fann svo að
ég vildi breyta til. Ég hafði mikinn
áhuga á bókmenntum, var búin að
skrá mig í íslensku og hóf nám þar
en þarna var guðfræðin farin að
toga í mig. Kennsla í henni byrjaði
viku seinna og ég sótti um að færa
mig yfir í guðfræði og komst inn.
Ég útskrifaðist árið 1997 en í upp-
hafi náms míns hafði ég ekki í huga
að gerast prestur en hægt og rólega
óx það innra með mér, að gerast
prestur. Eftir útskriftina fór ég að
vinna hjá SÁÁ og gerðist áfengis
og vímuefnaráðgjafi. Árið 2001
vígðist ég hins vegar til prests-
embættis á Ólafsfirði. Ég var þar
í þrjú ár, leysti þá af í Reykjavík,
kem síðan til Grindavíkur árið
2006 og hef verið sóknarprestur í
Grindavík síðan. Mér líður vel hér
í Grindavík, það er gott að búa hér,“
sagði sr. Elínborg að lokum.

Um hvað snýst fermingin? Fjölbreytt fræðsla.

GRINDAVÍK
Sigurbjörn Daði Dagbjartsson
sigurbjorn@vf.is

Fermingarhefðin
nær allt til tólftu aldar

„það sem ég hef
tekið eftir á undan-
förnum árum, að
lestrarkunnáttu
barnanna hefur
hrakað. Þau eiga
erfiðara með að
leggja hluti á
minnið“

Elíza Newman fermdist í Keflavíkurkirkju árið 1989. Hún fékk
fullt af bókum í fermingargjöf, sem hún var misánægð með.
Samheitaorðabókina hefur hún hins vegar notað mikið

Hvað kemur fyrst upp í hugann
þegar þú rifjar upp ferm-
inguna?
Roast beef og vandræðagangur!

Af hverju léstu ferma þig?
Mig langaði að komast í fullorð-
inna manna tölu eins og það var
kallað og ég vildi fá gjafir hugsa
ég ef ég á að vera hreinskilin.
Á þessum tíma var ekki mikið
svigrúm fyrir því að ferma sig
ekki, það var ekki algengt.

Hvernig var fermingarundir-
búningurinn, presturinn og
kirkjan?
Ég man að ég var send í hár-
greiðslu og myndatöku sem mér
fannst vandræðalegt eins og allt í
lífinu þá en ég fékk að lita hárið
mitt sem gladdi mig og fara í
Reykjavík að kaupa kjól sem
var mjög spennandi. Mér fannst
fyndið að vera í hvítum kufli á
fermingadaginn og ég var með
stóran kross um hálsinn út af því
það var töff (fannst mér). Prest-
urinn var fínn en minningin
sem kemur upp um kirkjunni á
fermingardaginn er sú að ég var
að horfa á altaristöfluna á Jesú
og að reyna að senda honum
hugboð um það að ég væri í al-
vörunni að reyna mjög mikið að
leggja mig fram og trúa þessu
öllu en ég væri ekki alveg viss og
hvort hann myndi ekki örugg-
lega fyrirgefa mér ef hann væri
til og ég hefði rangt fyrir mér!

Var haldin veisla og hvað er
eftirminnilegast úr henni?
Það var mjög fín veisla heima á
Faxabrautinni stýrt af mömmu
og ömmu. Svo man ég eftir að
það var roastbeef í matinn í
veislunni sem ég var rosa ánægð
með. Mér fannst svaka vanræða-
legt að þurfa að heilsa öllum
með handabandi og ég man að

það voru svaka uppstillingar
fyrir myndatökur sem var stýrt
af Ömmu Stellu. Í minningunni
var þetta góður dagur í faðmi
fjölskyldunar og mér fannst ég
verða aðeins meira fullorðin eftir
hann.

Eru einhverjar fermingar-
gjafir sem þúmanst eftir?
Já ég fékk rosa mikið af bókum,
orðabækur, samheitaorðabók,
Íslendingasögur og ljóðabækur
sem ég var ekkert sérstaklega
ánægð með, en þær komu sér
svo mjög vel í námi seinna meir
og ég get sagt að samheitaorða-
bókinn var mjög mikið notuð!
Ég fékk líka ferð til Oxford
í Englandi í enskuskóla það
sumarið frá foreldrum mínum
sem var algjörlega frábær gjöf,
opnaði huga minn fyrir stóra
heiminum og var byrjunin á
ástarævintýri mínu við England
og allt því tengdu.

Ertu að fara í einhverjar ferm-
ingarveislur?
Ekki í ár nei en ég bíð spennt
eftir næstu!

Reyndi að senda
Jesú á altaris-
töflunni hugboð

FIMMTUDAG KL. 19:30
HRINGBRAUT OG VF.IS

Öldungar í ballskák
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Við stækkum
fermingargjöfina
Við gefum fermingarbörnum allt að
12.000 króna mótframlag þegar þau
spara fermingarpeninginn hjá okkur.

Við erum betri saman

„Fermingargreiðslur í dag og síðustu ár hafa verið með svipuðu sniði, það er allt frá krullum, fléttum
og snúningum. Þetta fer eiginlega allt eftir persónunni hvort hún vill hafa litla eða mikla greiðslu,“
segir Margrét Rut Sörensen á hárgreiðslustofunni Primos hár og dekur í Reykjanesbæ.

Margrét segir að það sé eiginlega
allt leyfilegt í fermingargreiðslum
og margar stelpurnar eru líka
farnar að gera greiðslunar sjálfar.
„Þær eru margar mjög klárar að
gera greiðslur, förðun og neglur
þar sem samfélagsmiðlarnir sýna

hvernig þetta er gert,“ segir Mar-
grét Rut.
Með strákana er líka allt leyfi-

legt í klippingum. „Þeir vilja vera
með allt frá „skin-fade“ klippingu
sem er mjög snöggt í hliðunum og
meira ofan á eða bara venjulega
herra klippingu. Þeir eru nú meira

að spá í hvaða skóm og fötum þeir
klæðast. Í ár voru það Old School
Jordan sem þeir sóttu mikið í og
allt frá dökkbláum jakkafötum yfir
í dökkar buxur og ljósan jakka. En
svo eru þeir allir misjafnir í þessu,
hvaða stíl þeir velja.“

Fléttur, krullur og
snúningar hjá stelpum.

Herraklippingarhjá strákum
-krullur og flétturhjá stelpum
„Allt leyfilegt í dag. Sumar stelpur gera greiðslurnar
sjálfar,“ segir Margrét Rut Sörensen á Primus hár og dekur

Strákarnir eru margir
í bláum jakkafötum og
með herraklippingu
eða „skin-fade“.

Hér má sjá greiðslur frá þeim Margréti Rutl, Ölmu Rún og Guðrúnu Ósk Kummer en þær eru allar á Primus hár og dekur.
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Segja má að fermingar séu einn af fyrstu vorboðunum en fyrsta ferming í Grindavík verður sunnu-
daginn 2. apríl, sú næsta 16. og sú síðasta 23. apríl. Þetta er alltaf stór dagur í lífi hvers barns og
eðlilega hafa veislurnar breyst í aldanna rás. Þess vegna var gaman að setjast niður með þremur
ættliðum og rekja garnirnar úr þeim. Sigurgeir Sigurgeirsson eða Geiri kokkur eins og hann er jafnan
kallaður í Grindavík, kona hans Kristín Gunnþórsdóttir, oft kölluð Stína hans Geira, Ágústa dóttir
þeirra og Viktor Guðberg Hauksson, sonur Ágústu, fóru yfir þennan merka dag.

Tvær flugur í einu höggi

Geiri var fyrstur að kveða sér
hljóðs. „Ég fæddist 1947 og er úr
Hafnarfirði, fermdist þar árið 1961.
Athöfnin fór fram í Fríkirkjunni í
Hafnarfirði. Bróðir minn var ári
eldri og hann var látinn bíða með
sína fermingu svo hægt yrði að
slá tvær flugur í einu höggi, við
fermdust sem sagt sagt saman. Við
höfðum misst pabba okkar mjög
ungir svo mamma þurfti ein að sjá
um þetta en hún fór létt með það.
Veislan var haldin heima, mamma
var mjög góður bakari og í minn-
ingunni lukkaðist veislan vel.
Gestirnir samanstóðu af helstu
skyldmennum og vinum en ég man

ekki eftir neinni gjöf eitthvað sér-
staklega, líklega gaf bróðir mömmu
sem var kokkur í Grundarfirði, mér
einhverja aura.“

Engin fermingarmynd

Rétt áður en ég byrjaði spjallið við
Geira spurði Stína sposk á svip;
„Ætlarðu ekki líka að taka viðtal við
mig?“ Upprunalega hafði það ekki
verið planið en plön breytast og ég
bauð Stínu að tjá sig líka en þá var
ekki sami völlur á henni og hún
reyndi að draga í land. Það var hins
vegar orðið of seint. „Ég er frá Fá-
skrúðsfirði, næstelst níu systkina,
fædd árið 1946 og fermdist 1960.
Veislan var haldin heima í Bjarkar-

lundi, sjötíu fermetra hús þar sem
við bjuggum öll. Gestirnir í veisl-
unni voru nánasta fjölskylda og
vinir. Það er kannski athyglisvert
að sjá muninn á fermingum okkar
Geira, hann á frábæra fermingar-
mynd af sér en það tíðkaðist ekki
á þessum árum fyrir austan. Það
var enginn að taka myndir og ekki
vorum við send í sérstaka ferm-
ingarmyndatöku. Minnisstæðasta
fermingargjöfin er lampi, hann var
agalega flottur,“ sagði Stína.

Litaði á sér hárið

Þegar hjónin fermdu Ágústu sem
er fædd árið 1972, þá var eðli-
lega orðinn talsverður munur
á íburði fermingarveislunnar.
„Ég fermdist 1986 og veislan var
haldin heima. Húsinu var einfald-
lega breytt í veislusal, hjónarúm
mömmu og pabba flutt inn í bíl-
skúr o.s.frv. og pabbi bauð upp á
dýrindismat. Besta gjöfin var nýtt
rúm frá mömmu og pabba og ég
fékk óvenjumikið af lömpum.
Svo var gaman að fá vinkonurnar
allar í heimsókn eftir veisluna til
að fara yfir gjafirnar. Það sem
mér er kannski minnisstæðast er
að þetta var fyrsta árið sem að sr.
Örn Bárður Jónsson þjónaði fyrir
altari í Grindavík. Hann tók við
af sr. Jóni Árna Sigurðssyni og
ljóst var að Örn kæmi inn með
breytingar í sinni fræðslu. Allt
varð mun alvörugefnara en samt
setti Örn fræðsluna upp á áhuga-
verðan og skemmtilegan máta. Ég
mætti í hvern einasta tíma og þó
ég viðurkenni fúslega að á þessum
tíma hafi ég verið að fermast fyrir
gjafirnar, þá sé ég eftir á hversu
gott ég hafði af þessu. Síðar meir
hef ég verið starfandi í sóknar-
nefnd Grindavíkurkirkju og er
sannfærð um að ég lærði fullt af
sr. Erni. Mér finnst æðislegt hvað
hann man ennþá vel eftir okkur,
ég hitti hann um daginn og hann
var að spyrja út í alla, mundi öll
nöfn, öllum þessum árum seinna.
Annars man ég hvað mér fannst ég
vera orðin fullorðin við að fermast
og fullfær um að taka mínar eigin
ákvarðanir. Ég sá hins vegar daginn
eftir að ekkert hafði breyst en ég
fór samt og lét lita á mér hárið,
mamma hafði bannað mér það
fyrir fermingu. Maður mátti allt að
manni fannst eftir fermingu.“

Úr svefnpoka í knattspyrnuskóla

Prinsinn Viktor Guðberg steig
síðastur fram á sviðið og ljóst er
m.v. hans veislu að tímarnir höfðu
heldur betur breyst! Viktor sem er
hörkuefnilegur knattspyrnumaður
og spilar með Grindavík í Lengju-
deildinni, var á leiðinni í æfinga-
ferð með liðinu til Spánar. Hann
og Haukur Guðberg pabbi hans,
höfðu verið að útrétta í Reykjavík
og ég var á leiðinni í Reykjavík
og því mæltum við okkur mót á
Vatnsleysuströndinni. Feðgarnir
komu inn í bíl til mín og Viktor
byrjaði á að rifja upp eftirminni-
legustu gjöfina. „Ég man það nú
ekki alveg, líklega svefnpoki sem
var mjög góður.“ Klukkustund síðar
hringdi Viktor í mig; „Heyrðu, það
er nú líklega best að þú skrifir
að besta fermingargjöfin hafi
verið ferð í knattspyrnuskóla KB
í Belgíu, mamma og pabbi yrðu nú
ekki ánægð ef þau myndu sjá að ég
minntist ekki á þá frábæru gjöf.“

Feðgarnir sátu inni í bíl hjá mér
og við spjölluðum. Haukur spurði
son sinn hvað hefði verið eftir-
minnilegast úr veislunni og Viktor
tók strax þátt í plottinu. „Það var
mjög eftirminnilegt þegar pabbi
söng Lítinn dreng og afi spilaði á
skeiðarnar.“ Augun í mér stækkuðu
talsvert og ég hváði hátt og skýrt;
„HA???“ og þá sprungu feðgarnir
úr hlátri. Fyrir þá sem ekki vita þá
er Haukur líklega með laglausari
mönnum sem ganga lausir en Geiri
kokkur er hins vegar mjög flottur
skeiðaspilari, sá partur sögunnar
gat svo sannarlega verið sannur.

Viktor talaði meira um daginn
og veisluna. „Það var mjög gaman
að fara í Vatnaskóg en ég viður-
kenni alveg að ég var nú ekkert að
fylgjast of vel með sjálfri ferming-
arfræðslunni yfir skólaárið, lærði
t.d. trúarjátninguna bara degi fyrir
ferminguna. Veislan var glæsileg,
haldin í Eldborgarsalnum, hundrað
og fimmtíu gestir og afi tók auð-
vitað ekki annað í mál en sjá um
matinn sem var frábær. Hann bauð
upp á innbakaða lúðu og bleikju
og lamb og ég veit ekki hvað og
hvað. En „plís“, viltu minnast líka á
ömmu sem sá um pönnukökurnar,
hún yrði ekki sátt ef ég myndi ekki
minnast á hana líka,“ sagði Viktor
rétt áður en hann hélt í sólina á
Spáni.

Fermingarveislur þriggja ættliða
Grindvísk fermingarfjölskylda! Hjónin Sigurgeir og Kristín, dóttirin Ágústa og Viktor sonur hennar. VF/Sigurbjörn

GRINDAVÍK
Sigurbjörn Daði Dagbjartsson
sigurbjorn@vf.is
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Reykjanesapótek Hólagötu
Hólagata 15, 260 Reykjanesbæ

Sími: 421-3393
holagata@reykjanesapotek.is

Opnunartímar
Virkir dagar: 9–20
Laugardagar: 12–19
Sunnudagar: 12–19

Reykjanesapótek Fitjar
Fitjar 2, 260 Reykjanesbæ

Sími: 421-3383
fitjar@reykjanesapotek.is

Opnunartímar
Virkir dagar: 10–18
Laugardagar: 10–14
Sunnudagar: lokað

Hólagötu og Fitjum

Verið hjartanlega velkomin í

Viljum þakka góðar viðtökur
á Fitjum, Njarðvík!



Sumarstörf
Garðyrkjudeild - Flokkstjóri
Garðyrkjudeild – Sumarstörf

Önnur störf hjá Reykjanesbæ
Heiðarsel - Aðstoðarmatráður
Menntasvið - Sálfræðingur
Sundmiðstöðin Vatnaveröld - Sumarafleysingar
Umhverfis- og framkvæmdasvið - Verkefnastjóri
Umhverfismiðstöð - Starfsmaður í fráveitu
Umhverfismiðstöð - Verkstjóri
Umhverfismiðstöð - Þjónustufulltrúi
Velferðarsvið - Búsetuþjónusta fatlaðs fólks
Velferðarsvið - Dagdvalir aldraðra
Velferðarsvið - Starfsfólk á heimili fatlaðra barna.
Hefur þú áhuga á að starfa við liðveislu?

Störf í grunnskólum
Reykjanesbæjar
Akurskóli - Leiðtogi
Akurskóli – Kennari í smíði og hönnun
Akurskóli – Umsjónarkennari á miðstigi
Akurskóli – Umsjónarkennari á unglingastigi

Heiðarskóli – Kennari í list- og verkgreinum
Heiðarskóli – Smíðakennari
Heiðarskóli – Umsjónarkennari á miðstigi
Heiðarskóli – Umsjónarkennari á yngsta stigi

Holtaskóli - Dönskukennari
Holtaskóli - Náms- og starfsráðgjafi
Holtaskóli - Sérkennari
Holtaskóli – Umsjónarkennari á yngsta stigi
Holtaskóli – umsjónarkennari á miðstigi
Holtaskóli – Þroskaþjálfi

Háaleitisskóli - Grunnskólakennanri á elsta stig
Háaleitisskóli - Grunnskólakennari á miðstig
Háaleitisskóli - Grunnskólakennari á yngsta stig
Háaleitisskóli - Grunnskólakennari í Nýheima og Friðheima
Háaleitisskóli - Grunnskólakennari í leiklist og dans
Háaleitisskóli - Grunnskólakennari í námsver
Háaleitisskóli - Grunnskólakennari í nýsköpun og smíði
Háaleitisskóli - Skólafélagsráðgjafi

Myllubakkaskóli – Umsjónarkennari á miðstigi
Myllubakkaskóli – Umsjónarkennari á unglingastigi
Myllubakkaskóli – Umsjónarkennari á yngsta stigi

Njarðvíkurskóli - Kennari
Njarðvíkurskóli - Kennari á miðstig
Njarðvíkurskóli - Kennari á yngsta stig
Njarðvíkurskóli - dönskukennsla

Njarðvíkurskóli/Ösp sérdeild - Forstöðumaður
frístundaheimilis
Njarðvíkurskóli/Ösp sérdeild - Sérkennari og/eða
þroskaþjálfi

Stapaskóli - Deildarstjóri á leikskólastig
Stapaskóli - Kennari á leikskólastig
Stapaskóli - Kennari á miðstig
Stapaskóli - Kennari á unglingastig
Stapaskóli - Kennari á yngsta stig
Stapaskóli - Kennari í myndlist
Stapaskóli - Kennari í textílmennt.
Stapaskóli - Kennari í tónmennt
Stapaskóli - Sérkennari yngsta stig
Stapaskóli - Sérkennari á unglingastig

Störf í boði hjá
Reykjanesbæ

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

Kann ekki að segja nei við fólk
Angelina Margrét er sautján ára gömul og á fjölgreinabraut í FS. Angelína
nýtur sín vel í góðu félagslífi í FS en stefnan hennar fyrir framtíðina er að
stofna fyrirtæki og helst flytja á Venus með börnunum sínum. Angelina er
FS-ingur vikunnar.

Hvað ert þú gömul? Ég er 17 ára.

Hvers saknar þú mest við grunnskóla?
Bekkjarins væænt!

Hvers vegna ákvaðst þú að fara í FS?
Þægilegra að vera í FS heldur en ein-
hverjum skóla í bænum.

Hver er helsti kosturinn við FS? Félagslífið.

Hvað finnst þér um félagslífið í skólanum?
Bara geggjað.

Hvaða FS-ingur er líklegur til að verða
frægur og hvers vegna? Betsý, því hún er
að verða forseti.

Hver er fyndnastur í skólanum?
Hann Hildir Hrafn finnst mér persónulega.

Hvað hræðist þú mest? Sjóinn, óþægilegt
að ekki geta séð hvað er ofan í honum.

Hvað er heitt og hvað er kalt þessa
stundina? Kaldasta er ennþá skinny jeans
og heitasta eru útvíðar joggingbuxur.

Hvert er uppáhaldslagið þitt? Í augna-
blikinu er það Nowhere með YB.

Hvaða forrit eru mest notuð í símanum
þínum? Snapchat og TikTok örugglega.

Hver er stefnan fyrir framtíðina? Stefnan
mín er að stofna fyrirtæki og helst flytja á
Venus með börnunum.

Hver er þinn stærsti draumur? Að vera
Soccer Mom [fótboltamamma].

Ef þú ættir að lýsa sjálfum þér í einu orði
hvaða orð væri það og af hverju? Ég er
mjög meðvirk, ég bara kann ekki að segja
nei við fólk.

Hver er þinn helsti kostur? Að ég sé ekki,
þannig séð, feimin manneskja.

Stór og svangur
Heimir Gamalíel er fimmtán ára íþróttamaður í 10. bekk í Njarðvíkurskóla.
Heimir er á mikilli uppleið í körfunni með Njarðvík og stefnir hann á að fara
út í skóla eftir grunnskóla. Heimir segir að hans helsti kostur sé að hann sé
stór því það hjálpar honum verulega í körfunni. Heimir er ungmenni vikunnar.

Hvert er skemmtilegasta fagið? Enska.

Hver í skólanum þínum er líklegur til að
verða frægur og hvers vegna?
Ég út af körfubolta.

Skemmtilegasta saga úr skólanum: Þegar
ég og strákarnir erum að fokkast.

Hver er fyndnastur í skólanum? Strákarnir,
Sölvi og Freysteinn.

Hvert er uppáhaldslagið þitt? Everything
is AWESOME - JoLi.

Hver er uppáhaldsmaturinn þinn? Píta.

Hver er uppáhaldsbíómyndin þín?
Lego Movie.

Hvaða þrjá hluti myndir þú taka með þér
á eyðieyju og hvers vegna? Jóa, skyr og
Sölva.

Hver er þinn helsti kostur? Ég er stór.

Ef þú gætir valið þér einn ofurkraft til að
vera með restina af ævinni, hvað myndir
þú velja? Geta lesið hugsanir.

Hvaða eiginleiki finnst þér bestur í
fari fólks? Loyalty [hollusta].

Hvað langar þig að gera eftir grunn-
skóla? Fara eitthvert út í skóla.

Ef þú ættir að lýsa sjálfum þér í einu orði
hvaða orð væri það? Svangur.

FS-ingur vikunnar:
Nafn: Angelina Margrét Líf
Aldur: 17 ára
Námsbraut: Fjölgreinabraut
Áhugamál: Makeup

Ungmenni vikunnar:

Nafn: Heimir Gamalíel

Helgason

Aldur: 15

Skóli: Njarðvíkurskóli

Bekkur: 10. JGS

Áhugamál: Körfubolti

Íslensku tónlistarverðlaunin voru veitt í síðustu viku við hátíðlega athöfn í Hörpu og áttu Suðurnesja-
búar sína fulltrúa, Magnús Jón Kjartansson hlaut heiðursverðlaun íslensku tónlistarverðlaunanna og
Marína Ósk Þórólfsdóttir átti tónverk ársins í flokki djasstónlistar.

Magnús Jón Kjartansson, eða Magga Kjartans eins
og hann er oftast kallaður, þarf vart að kynna fyrir
landsmönnum og hvað þá Suðurnesjafólki. Hann ólst
upp í Keflavík og var hluti af hinni rómuðu bítlakyn-
slóð. Hann var í mörgum af vinsælustu hljómsveitum
íslenskrar popp- og rokktónlistarsögu, samdi ara-
grúa tónlistar fyrir hina og þessa tónlistarmenn, t.d.
Vilhjálm Vilhjálmsson og lék lengi í Hemma Gunn
þáttunum auk þess að spila nokkrum sinnum í viku í
nokkur ár á Hótel Sögu. Síðast en ekki síst var Maggi

brautryðjandi í réttindamálum íslenskra tónlistar-
manna og átti þátt í stofnun ýmissa hagsmunafélaga
í þeim málum.
Marína Ósk Þórólfsdóttir er ung og efnileg tón-

listarkona sem hefur verið í tónlist frá því að hún var
tveggja ára gömul má segja. Hún byrjaði ferilinn á
blokkflautu en við fermingaraldurinn lærði hún á gítar
og þar með upphófst sköpun hennar. Hún hefur gefið
út tvær sólóplötur, komið að gerð annarra og von er
á fleiri plötum.

taa s MarínaÓsk hlutuMaggi Kjartans ogMarínaÓsk hlutu
verðlaun á Íslensku tónlistarverðlaununumverðlaun á Íslensku tónlistarverðlaununum
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Pétur R. Pétursson er leiðbeinandi hjá Miðstöð símenntunar í Reykjanesbæ [MSS] þar sem hann fæst við að
kenna ungu fólki sem er í starfsendurhæfingu. „Ég hef verið að kenna framkomu og tjáningu ásamt vöruþróun,“
segir Pétur en hópur sem hafði verið í tímum hjá honum kom með hugmynd að brýnu samfélagsverkefni og
vinnur nú hörðum höndum að því að fjármagna verkefnið svo það geti orðið að veruleika.

„Við fórum í hugmyndavinnu og
ákveðið var að vinna verkefni sem
nýttist nærsamfélaginu. Við stefnum
að kaupum á hettupeysum sem á
stendur STOPP EINELTI. Því miður
hefur sá leiði siður farið illa með
marga og sárin mörg,“ sagði Pétur.

Tólf ára börn á Suðurnesjum
fá hettupeysu

Til að vekja athygli á því leiða sam-
félagsmeini sem einelti stefnir hóp-
urinn á að gefa öllum tólf ára börnum
á Suðurnesjum hettupeysu með áletr-
unin STOPP EINELTI. „Þau eru á
tímamótum, eru að fara úr grunn-
skóla og upp í gaggó og á viðkvæmum
aldri,“ segir Pétur.

Hópurinn hefur dreift bæklingum
til fyrirtækja til kynningar á verk-
efninu og óskað eftir stuðningi við
verkefnið.

„Allt svona kostar að sjálfsögðu
en við erum að tala um 1,8 milljónir
í heildina þannig að allt telur. Við
höfum verið að leita fjárstuðnings

í þetta meðal fyrirtækja hér í bæ og
fengið fínar undirtektir og bíðum
frekari svara. Barnamálaráðherra
styrkir verkefnið um 250 þúsund
krónur og forsætisráðherra um 150
þúsund krónur, við erum að skríða
yfir milljón í styrkjum í þessum
töluðu orðum,“ sagði Pétur að lokum
en hópurinn er í kappi við tímann því
stefnan er að koma peysum á krakka
nú í vor áður en skóla lýkur.

Hægt er að leggja verkefninu lið
með því að leggja inn á reikning Mið-
stöðvar símenntunar á Suðurnesjum.
Reikningur: 121-26-5602. Kennitala:
560298-2349. Merkja: v. hettupeysa.

Allar nánari upplýsingar veitir
veitir Pétur R. Pétursson á petur@
promis.is.

20% af almennum þrifum
15% í verslun

10% af fagvinnu

20% af almennum þrifum
15% í verslun

10% af fagvinnu

STOPP
EINELTI
áSuðurnesjum

Pétur R. Pétursson.Pétur R. Pétursson. VF/JPKVF/JPK

Steinar og Elli láta sitt ekki eftir liggja og eru meðalSteinar og Elli láta sitt ekki eftir liggja og eru meðal
þeirra sem standa að baki verkefninu.þeirra sem standa að baki verkefninu. Aðsend myndAðsend mynd
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Ný útlendingalög samþykkt á Alþingi
Birgir Þórarinsson, höfundur er þingmaður.

Þann 15. mars síðastliðinn voru
ný lög um útlendinga samþykkt
á Alþingi. Málefni útlendinga
eru síbreytileg og er mikilvægt
að uppfæra regluverkið í þessum
stóra málaflokki reglulega. Það
hefur ekki gengið þrautalaust.
Þingmenn Pírata, Viðreisnar og
Samfylkingar fluttu vel á þriðja
hundrað ræður ummálið. Flokkar
þessir eru harðir andstæðingar
breytinga á útlendingalögum.
Tveir þingmenn frá Suðurnesjum
greiddu atkvæði á móti frum-
varpinu. Þingmenn Viðreisnar
og Samfylkingar. Þingmaður Við-
reisnar sagði frumvarpið vekja
úlfúð allstaðar í samfélaginu.
Þingmaður Samfylkingar sagði

frumvarpið miskunnarleysi og
ganga gróflega á réttindi fólks.
Alþingi hefur ekki uppfært

lögin síðan þau voru samin á ár-
unum 2014–2015. Hælisleitendur
streyma til landsins sem aldrei
fyrr. Færa má sterk rök fyrir því að
ástæða þess sé sú að regluverkið á
Íslandi er veikara en í nágranna-
löndum okkar og að Ísland veitir
eina bestu þjónustuna við hælis-
leitendur í Evrópu. Undanfarið
hefur verið rætt um hælisleitendur
frá Venesúela en Ísland og íslenska
velferðarkerfið er auglýst sérstak-
lega þar í landi. Á fyrstu tveimur
mánuðum þessa árs komu 408
hælisleitendur til landsins frá Ve-
nesúela en í Noregi voru þeir tíu.
Fólk frá Venesúela er fjölmennasti

hópurinn sem sækir um hæli hér
á landi. Fleiri en frá hinu stríðs-
hrjáða landi Úkraínu. Nú er svo
komið að húsnæði er orðið upp-
urið og búið er að hreinsa leigu-
markaðinn upp fyrir hælisleit-
endur. Nýverið bárust fréttir frá
Ásbrú að hótel hefði þar sagt upp
öllum starfsmönnum og búið væri
að leigja alla bygginguna ríkissjóði
fyrir hælisleitendur. Einnig væri
unnið að breytingum á skrifstofu-
húsnæði á Ásbrú til að hýsa hælis-
leitendur.

Fækka verður hælisleitendum
í Reykjanesbæ

Reykjanesbær var frumkvöðull í
móttöku hælisleitenda og hefur

sinnt verkefninu vel. Nú er
bærinn hins vegar komin að þol-
mörkum og það sama á við um
íbúana. Íbúar í einstaka hverfum,
t.d. í nágrenni húsnæðis Rauða
krossins, eru orðnir óttaslegnir
vegna fjölda erlendra karlmanna
sem ganga daglega um í hópum
um hverfið. Fréttir hafa borist um
áreiti hælisleitenda, einkum ungra
karlmanna, á opinberum stöðum
í bænum. Álagið á félagsþjónustu
og skólakerfi Reykjanesbæjar er
mikið. Verði fjölda hælisleitenda
ekki fækkað í Reykjanesbæ, eins
og félagsmálaráðuneytið hefur
lofað, mun bærinn missa tökin á
málaflokknum.
Ný lög um útlendinga er mikil-

vægt skref í rétta átt. Nauðsynlegt

er að færa
regluverkið
enn frekar
t i l s am-
ræmis við
nágrannalöndin. Íslendingar vilja
hjálpa þeim sem eru í neyð. Ísland
hefur hins vegar ekki bolmagn
til að taka hlutfallslega á móti
flestum hælisleitendum í Evrópu,
eins og við gerum í dag. Á þessu
ári stefnir í að beinn kostnaður
málaflokksins fari í tólf milljarða
króna. Málefni hælisleitenda verða
að taka mið af smæð þjóðarinnar.
Við verðum að sníða okkur stakk
eftir vexti.
Velferð þjóðar byggist á varan-

legum grunni skynseminnar.

Nánari upplýsingar veitir Haraldur
í síma 840-7781, sudurnes@vorumidlun.is

MEIRAPRÓFSBÍLSTJÓRI ÓSKAST
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Vörumiðlun óskar eftir meiraprófsbílstjóra til starfa.
Bæði föst störf og sumarafleysingar í boði.

GAMLAMYNDINGAMLAMYNDIN

Hafnargata í Keflavík 1984Hafnargata í Keflavík 1984
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HAMINGJUÓSKIR MEÐ
DEILDARMEISTARATITILINN

KEFLAVÍKURSTELPUR
Í tilefni deildarmeistaratitilsins bjóðum
við öllum frítt á leik liðsins gegn Fjölni.

Miðvikudaginn 29. mars
klukkan 19.15 í Blue Höllinni

Mætum, hvetjum og sjáum stelpurnar okkar taka
á móti deildarmeistarabikarnum í lok leiks

Áfram Keflavík

DEILDARMEISTARAR
2022-2023



– segir Halldór Garðar Hermannsson sem er á sínu öðru tímabili með
körfuknattleiksliði Keflavíkur. Er fæddur og uppalinn í Þorlákshöfn
og lékmeð Þór Þorlákshöfn þegar liðið tryggði sér sinn fyrsta Íslands-
meistaratitil eftir sigur á Keflavík í úrslitum fyrir tveimur árum.
Halldór segir það hafa verið gott
að alast upp í Þorlákshöfn, frekar
lítill staður þar sem allir þekktu
alla. Halldór var átta eða níu ára
gamall þegar hann byrjaði að æfa
körfubolta og hann var eitthvað
í fótbolta og frjálsum íþróttum
framan af.

En hvenær ákveður þú að ein-
beita þér að körfuboltanum?

„Ég tók þá ákvörðun að einbeita
mér að körfunni í svona áttunda,
níunda bekk. Það var varla nægur
mannskapur í lið í fótboltanum
svo karfan varð eiginlega sjálfkrafa
ofan á.“

Veltir þú aldrei fyrir þér að fara
út í háskólaboltann?

„Jú, ég spáði alveg í það en gerði
einhvern veginn aldrei neitt meira
í því, fór svo bara í Háskóla Íslands
og kláraði Bs-gráðu íþróttafræði,“
segir Halldór sem hefur tekið
stefnuna á Master á næsta ári.
Hann starfar núna við kennslu í

Myllubakkaskóla þar sem hann
sinnir m.a. íslenskustuðningi við
nýbúa, þá er hann líka að þjálfa tíu
og ellefu ára stráka í körfubolta hjá
Keflavík.
„Þegar ég kláraði HÍ fór ég að

leita mér að vinnu og þá var mér
bent á að það vantaði kennara í
Myllubakkaskóla og ég bara sló
til. Þarna eru nokkrir samstarfs-
félagar sem ég þekki vel í gegnum
körfuna hjá Keflavík, eins og
Valur [Orri Valsson], Siggi [Sig-
urður Ingimundarson] og Svenni
[Sveinn Ólafsson] – Siggi, Svenni
og Jói Steinars eru eldheitir Liver-
pool-menn en ég styð Manchester
United svo það skapast oft líflegar
umræður á kaffistofunni.“

Tókstu þér þá ekki frí eftir 7:0
tapið fyrir Liverpool?

„Úff, það var erfitt maður,“ segir
Halldór og glottir. „Maður fékk
heldur betur að heyra það þá.“

Körfuboltapar

Áttu þér einhver áhugamál fyrir
utan körfuna?
„Það er nú ekki mikill tími af-

lögu en mér finnst gott að henda
mér í ræktina, fer svona þrisvar
í viku til Gunna Einars og svo
er fínt að skella sér í pottinn af
og til. Annars hef ég gaman að
ferðast þegar körfuboltatímabilið
er ekki í gangi,“ segir Halldór en
hafði ágætis tengingu við Keflavík
áður en hann flutti sig frá Þór til
Keflavíkur. Unnusta hans er Katla
Garðarsdóttir, fyrirliði meistara-
flokks kvenna, en þau tvö kynntust
í gegnum körfuboltalandsliðin og
hafa verið par í um sjö ár.
„Það er mjög gott að við séum

bæði á fullu í körfunni. Þá erum
við bæði í fríi á sumrin og okkur
þykir gaman að ferðast saman. Það
er voðalega ljúft að geta kúplað sig
út og komast í burt í afslöppun
saman.“

Hvað með önnur áhugamál eins
og golf, ekkert byrjaður í því?

„Maddi [Margeir Vilhjálmsson],
föðurbróðir Kötlu og golfkennari,
verður sá fyrsti sem ég hringi í
þegar ég klára körfuboltaferilinn.
Læt hann pússa golfsveifluna hjá
mér en það er ekki tími fyrir golf
strax.“

Úrslitakeppnin framundan

Keflavík hóf þetta tímabil af krafti
í Subway-deild karla og var lengst
af á toppi deildarinnar. Keflavík
vann alla sína leiki í janúar en
það tók hins vegar að halla undan
fæti í febrúar og nú hefur Keflavík
aðeins unnið einu sinni í síðustu
sex leikjum. Til að bæta gráu ofan
á svart meiddist Hörður Axel Vil-
hjálmsson, fyrirliði liðsins, og
sjálfstraustið virtist gufa upp hjá
liðinu.

Hvernig er tilfinningin fyrir úr-
slitakeppninni sem hefst núna
eftir mánaðarmót?

„Við erum bjartsýnir fyrir úrslita-
keppnina,“ segir Halldór. „Þetta er

náttúrlega alveg nýtt mót sem er að
hefjast og við þurfum að núllstilla
okkur og byrja upp á nýtt. Það er
kannski skrítið að segja það eins
og staðan er núna en okkur finnst
þetta vera að koma hjá okkur.
Við erum búnir að vera í miklu
basli upp á síðkastið og misstum
einhvern veginn trúna á sjálfum
okkur.“

Það er eins og þið hafið misst
tökin við að missa Hörð út,
breiddin í liðinu er samt það
mikil að maður hefði haldið að
maður komi í manns stað. Þú ert
einn af fáum sem hefur náð að
stíga upp í síðustu leikjum.

„Já, ég er sammála að hópurinn
er vel skipaður og við höfum nóg
af góðum leikmönnum. Það er
hins vegar eins og einhver ör-
vænting hafi gripið um sig þegar
við lentum á vegg en við höfum
verið að vinna í þessu og ætlum
að sanna fyrir stuðningsmönnum
og okkur sjálfum hvað býr í Kefla-
víkurliðinu. Mórallinn í liðinu er
góður og við erum samstíga um
að gera betur. Lokaleikurinn í
deildinni, sem er á móti Njarðvík,
kemur okkur aftur á sigurbraut,“
sagði Halldór að lokum.

ÆtlumaðÆtlumað
sýna hvaðsýna hvað
býr í Kefla-býr í Kefla-
víkurliðinuvíkurliðinu

Þetta er náttúrlega
alveg nýtt mót sem er
að hefjast og við þurfum
að núllstilla okkur og
byrja upp á nýtt ...

ÍÞRÓTTIR
JóhannPáll Kristbjörnsson
johann@vf.is

Halldór ásamt foreldrum sínum.Halldór ásamt foreldrum sínum.

Kötlu og Halldóri finnst gott aðKötlu og Halldóri finnst gott að
vera í fríi á sama tíma og návera í fríi á sama tíma og ná
þannig að ferðast saman.þannig að ferðast saman.

Keflvíkingar þurfa núllstilla sigKeflvíkingar þurfa núllstilla sig
fyrir úrslitakeppnina.fyrir úrslitakeppnina. VF/JPKVF/JPK

Halldór í leik með Keflavík á móti
uppeldisliðinu fyrr í vetur. VF/JPK

sportsport



Víkurfréttir slógu á
þráðinn til Jóns Arnórs
og eftir stutt spjall um
atburði helgarinnar báðu
hann um að rifja upp
fermingardaginn sinn.

Hvað kemur fyrst upp í hugann þegar þú rifjar upp ferminguna?
„Þegar ég rifja fyrst upp ferminguna mína eru bara allar gjafirnar

sem maður fékk og allur peningurinn, ef ég á að vera alveg hrein-
skilinn.“

Af hverju léstu ferma þig?
„Ég lét ferma mig því það er bara einn af þessum hlutum sem allir

gera einhvern veginn og er bara partur af lífinu.“

Hvernig var fermingarundirbúningurinn, presturinn og kirkjan?
„Hann var nú ekkert eitthvað bilað skemmtilegur en Baldur

prestur er náttúrlega alvöru kóngur og alltaf gaman af honum. Ég
fermdist svo í Njarðvíkurkirkju ásamt öllum úr fermingafræðslu-
tímunum og í svo þurfti maður að mæta nokkrum sinnum í messu
í Njarðvíkurkirkju.“

Var haldin veisla og hvað er eftirminnilegast úr henni?
„Það var haldin fermingarveisla og boðið upp á ýmislegt, ham-

borgarhrygg og kalkún svo eitthvað sé nefnt. Mamma og pabbi sáu
til þess að það var allt það helsta í þessari veislu, bæði matur og kaffi.“

Eru einhverjar fermingargjafir sem þúmanst eftir?
„Ég fékk Macbook tölvu frá mömmu og pabba, annars fékk ég

aðallega pening.“

Ertu að fara í einhverjar fermingarveislur?
„Nei, engar fermingarveislur í ár.“

Deildarmeistari í
körfu og efsta sæti
í Lengjubikarnum
sama kvöldið
Viðburðarrík helgi að baki
hjá körfuknattleiks- og
knattspyrnumanninum Jóni
Arnóri Sverrissyni sem rifjar
upp fermingardaginn sinn

ón Arnór lék með Þrótti í 2.
eild karla í körfuknattleik síð-
stliðinn föstudag þegar Þróttur
ók á móti KRb í Vogaídýfuhöll-
nni. Leiknum lauk með 95:73
igri heimamanna en þetta var
íðasti leikur þeirra í deildar-
keppninni sem Þróttarar unnu
með miklum yfirburðum, þeir
eru taplausir á tímabilinu –
uttugu sigrar í jafnmörgum
eikjum. Jón Arnór náði að-
eins að spila fyrri hálfleik því
hann var í byrjunarliði Hafna
sem átti leik við Afríku í riðli
2 í C-deild Lengjubikars karla
í knattspyrnu í Reykjaneshöll-
inni. Hafnir unnu leikinnmeð
miklum yfirburðum, 12:2 þar
sem okkar maður skoraði
fimm mörk, og tryggðu sér
sigur í riðlinum.

Íslandsmótið í fimleikum
Fimleikafólk af Suðurnesjummeðmörk afrek
Íslandsmót Fimleikasambands Íslands var haldið í Egils-
höll um nýliðna helgi og þar átti fimleikadeild Keflavíkur
þrjá keppendur, einn í 1. þrepi og tvo í 2. þrepi.

Jóhanna Ýr Óladóttir varð Íslands-
meistari í stökki en hún hafnaði
einnig í þriðja sæti á tvíslá, þriðja
sæti á gólfi og í þriðja sæti í fjöl-
þraut í 1. þrepi.

Guðlaug Emma Erlingsdóttir
varð í þriðja sæti á gólfi og í átt-
unda sæti í fjölþraut í 2. þrepi og
þá lenti Auður Eyfjörð í tíunda sæti
í fjölþraut í 2. þrepi.

Indía Marý Bjarnadóttir varð
Íslandsmeistari í 2. þrepi í áhalda-
fimleikum. Hún er í 6. bekk Heið-
arskóla en æfir og keppir með
Stjörnunni.

Jóhanna Ýr Óladóttir úr Keflavík
stóð sig vel á Íslandsmótinu.

Keflvíkingarnir Guðlaug Emma
Erlingsdóttir og Auður Eyfjörð.

Snorri Rafn William Davíðsson úr Gerplu.
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Jón Arnór kampakátur eftirJón Arnór kampakátur eftir

að hafa skorað fimm mörkað hafa skorað fimm mörk

með Höfnum gegn Afríku.með Höfnum gegn Afríku.

Mynd/Facebook-síða HafnaMynd/Facebook-síða Hafna

Jón Arnór náði aðeins aðJón Arnór náði aðeins að
spila fyrri hálfleik meðspila fyrri hálfleik með
Þrótti þar sem leikirnirÞrótti þar sem leikirnir

sköruðust.sköruðust. VF/JPKVF/JPK

Snorri Rafn William Davíðsson
keppti í áhaldafimleikum og varð
Íslandsmeistari á bogahesti í 1.
þrepi og í öðru sæti í samanlögðum
árangri. Snorri Rafn keppir fyrir
fimleikafélagið Gerplu og var ný-

verið valinn í úrvalshóp drengja
fyrir árið 2023. Hann á því mögu-
leika að vera valinn í verkefni með
landsliðinu sem fram fara síðar á
árinu.

Indía Marý Bjarnadóttir
keppir með Stjörnunni.

VÍKURFRÉTTIR Á SUÐURNESJUM // 23



Mundi

Rándýr lokaorð hjá Hannesi.
Jafnvel dýrari en dýrustu

hótel í New York!KIRKDOUGLAS Í FIMMMÍNÚTUR
Það getur verið erfitt að vera
ég. Ég er eineggja tvíburi og tví-
burabróðir minn er svo heppinn
að vera talsvert líkur mér. Þetta
kemur út í ýmsum myndum,
ég þarf oft að heilsa fólki sem
ég þekki ekki neitt og okkur
er ruglað saman endalaust.
Vandamál okkar er að við erum
ekki bara líkir ásjónu heldur
virðumst við hafa svipaða hugsun
og stundum tilsvör. Við höfum
báðir gaman af að ferðast.
Ég og frúin höfðum ákveðið að

fara á Snæfellsnes. Veðrið var frá-
bært og þegar vestur var komið
ákváðum við að keyra upp á fjalls-
öxlina við Snæfellsjökul, útsýnið
var frábært og seiðmagnað. Svo
seiðmagnað að við ákváðum að
ganga upp á jökulinn. Þegar há-
tindinum var náð blasti við eitt það
ægifegursta útsýni sem hægt er að
hugsa sér. Breiðafjarðareyjarnar og
Faxaflóinn lágu undir fótum okkar.
Sáum grænt og fallegt tjaldsvæði
niður á Arnarstapa. Þar skyldi
tjaldað, grillað og haft gaman.

Þegar í Arnarstapa var komið,
kom í ljós að að þetta var ekki
spennandi tjaldsvæði. Þetta var
kríuvarp. Nú voru góð ráð dýr.
Komið að kvöldi og ekkert annað í
stöðunni en að keyra á Hótel Búðir
og athuga hvort þar væri laust
pláss. Taldi þó réttara að að labba
fyrst inn og athuga hvað svona
gisting myndi kosta. Stúlkan í af-
greiðslunni sagði verðið, ég saup
hveljur. „Þetta er dýrara en dýrustu
hótel í New York,“ var það eina sem
mér datt til hugar að segja. Ákvað
að gista annars staðar þessa nótt,
grillaði á ströndinni í stafalogni.
Betra gat það ekki orðið.
Daginn eftir gengum við á Baulu,

vitlausu megin, áður en við end-
uðum á tjaldsvæðinu í Húsafelli.
Þá byrjuðu hlutir að gerast sem ég
hafði ekki átt von á. Eftir að hafa
tjaldað í fallegu rjóðri ákváðum
við að skella okkur í laugina eftir
átök dagsins. Þegar ofan í laugina
var komið fann ég fyrir því að er-
lend kona horfði mjög ákveðið á
mig um leið og hún mjakaði sér
nær mér. Sem betur fer var eigin-

konan á milli, mér til varnar. Þegar
hún var alveg komin að frúnni
hellti hún sér yfir hana og spurði.
„Hvernig má það vera að á Íslandi
séu svo margir karlmenn svona
nauðalíkir Kirk Douglas?“ Sagðist
hafa séð annann nákvæmlega
jafn líkan Kirk Douglas á Ísafirði
daginn áður. Heldur stækkaði nú
sjálfsálitið hjá mér, eða allt þar til
að frúin sagði að nú væri kominn
tími til að fara upp úr.
Þegar við göngum svo upp að

tjaldsvæðinu sé ég skyndilega
hnakkasvipinn á sjálfum mér
ganga á undan mér. Hugsaði um
hve mögnuð áhrif jökulsins væru
en þetta átti sér eðlilegar skýringar.
Þar var þá kominn tvíburabróðir
minn sem hafði tjaldað hinum
meginn við runnann þar sem við
höfðum tjaldað í. Hann sagði sínar
farir ekki sléttar.
Hann hafði þá verið á leið suður

frá Ísafirði, ákveðið að gera sér
dagamun síðustu nóttina og gista
á Hótel Búðum. Ákvað að fara samt
inn til öryggis og kanna hvað slík
gisting gæti kostað. Afgreiðslu-

konan sagði honum það og það
eina sem honum datt í hug að
svara var: „Þetta er bara dýrara en
dýrustu hótel í New York.“ Honum
sagðist hafa brugðið við viðbrögð
afgreiðslukonunnar. „Hvaða fífla-
gangur er þetta eiginlega? Þú
kemur bara hérna inn dag eftir
dag með sömu spurningnar en
aðra konu. Heldurðu að við höfum
ekkert annað að gera en að standa
í svona vitleysu?“
Ég ákvað að seg ja lítið en

hugsaði þó með með mér. Hvað
skyldi afgreiðslustúlkan segja ef
Kirk Douglas kæmi sjálfur á hót-
elið?

HANNESAR FRIÐRIKSSONAR

Íslensk NýOrka ehf. hefur sent
stjórn Reykjaneshafnar erindi þar
sem kannaður er áhugi sveitar-
félaga, hafnaryfirvalda og fleiri til
kynnisferðar erlendis þar sem að-
stæður við og til framleiðslu vetnis
og annars rafeldsneytis væru skoð-
aðar. Fyrir liggur að mikill áhugi
er á framleiðslu rafeldsneytis í
tengslum við þau orkuskipti sem
stefnt er að á komandi árum, bæði
hérlendis og erlendis, en í því felst
að leggja af notkun jarðefnaelds-
neytis og taka upp aðra orkugjafa.
Hafa nokkrir aðilar sýnt áhuga á
framleiðslu slíkra orkugjafa á iðn-
aðarsvæðunum upp af Helguvíkur-
höfn.
Stjórn Reykjaneshafnar telur

rétt að sviðsstjóri atvinnu- og
hafnamála Reykjanesbæjar fari í
viðkomandi kynnisferð til að efla
þekkingu innan sveitarfélagsins á
þessum málum.

Vilja efla þekkingu á
framleiðsluvetnis og
annars rafeldsneytis

Bættar sjóvarnir á Garðskaga

Við Garðskaga mælast hæstu, stærstu og kröftugustu öldur við Íslandsstrendur. Öldurnar eru svo kröftugar að sjóvarnir á Garðskaga hafa
látið undan og sjórinn hefur átt greiða leið upp á bílastæðið við gamla vitann. Á dögunum réðst Vegagerðin í viðgerðir á sjóvarnagarðinum við
Garðskaga, þar sem hann var bæði þéttur og hækkaður. Næst á dagskrá er vonandi að laga akveginn að stæðinu. Hann er orðinn illa farinn.

KIRK DOUGLAS

Hjólbarðaþjónusta N1

Alla leið
á öruggari
dekkjum

ALLA LEIÐ

Michelin Pilot Sport 5
•Sumardekkfyrirþákröfuhörðustu
•Veitaóviðjafnanlegaaksturseiginleika
•Frábærtgripoggóðvatnslosun
•Endingarbestudekkinísínumflokki

Michelin Cross Climate 2
•Sumardekkfyrirnorðlægarslóðir
•Öryggiogending
•Haldaeiginleikumsínumvelút líftímann
•Gottgripviðallaraðstæður
•Endingarbestusumardekkinámarkaðnum

Afsláttur & punktar

nu

Bókaðu tíma
í dekkjaskipt
í N1 appinu

ti

Bíldshöfða 440 1318
Fellsmúla 440 1322
Réttarhálsi 440 1326
Ægisíðu 440 1320
Klettagörðum 440 1365

Langatanga Mosfellsbæ 440 1378
Reykjavíkurvegi Hafnarfirði 440 1374
Grænásbraut Reykjanesbæ 440 1372
Dalbraut Akranesi 440 1394
Réttarhvammi Akureyri 440 1433

Michelin e-Primacy
•Öryggi ogending
•Frábærtgripoggóð vatnslosun
•Einstakir aksturseiginleikar
•Ferð lengraáhleðslunni /tanknum
•Kolefnisjafnaðurflutningur
frá framleiðanda

Henta vel
fyrir rafbíla


