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Opnunartími
Hringbraut:

Allan sólarhringinn

Opnunartími
Tjarnabraut:

08.00 - 23.30 Virka daga
09.00 - 23.30 Helgar

FLJÓTLEGT OG GOTT!

Doritos
Double Pepperóní

og Triple Cheese Pizza
170 g

Barebells próteinstykki
Saltkaramellu

Monster
Ultra White og Ultra Gold

500 ml

279
kr/stk

áður
399 kr

9
43%

30%
53%

NÝTT

198
kr/pk

áður
429 kr

%

199
kr/stk

áður
349 kr

M i n n i s b l a ð
þar sem lagt
er til að Bóka-
safn Reykja-
nesbæjar verði
flutt í Hljómahöll í aðstöðu Rokk-
safnsins og að Rokksafni Íslands
verði fundinn annar staður var lagt
fram í bæjarráði Reykjanesbæjar á
dögunum. Þetta er liður í því að
Hljómahöll verði Menningarhús
Reykjanesbæjar til framtíðar.

Bæjarráð Reykjanesbæjar hefur
falið Kjartani Má Kjartanssyni,
bæjarstjóra, að vinna áfram í málinu
og að kannað verði með hugsanlegan
kostnað og tilhögun við færslu Bóka-
safnsins.

Fulltrúi Sjálfstæðisflokksins, Mar-
grét Sanders, leggur áherslu á að
þarfagreining og kostnaðaráætlun
liggi fyrir áður en lokaákvörðun
er tekin, segir í gögnum bæjarráðs
Reykjanesbæjar.

– og Hljómahöll verði Menningarhús Reykjanesbæjar
Bókasafnið í Rokksafnið?Flaggað fyrir

Jodie Foster?

Hannes sló garðinn í upphafi aðventunnar
Þegar flestir nágrannar Hannesar Friðrikssonar við Freyjuvelli í Keflavík voru að hengja upp jólaseríur, þá sá Hannes ástæðu til að slá. Verðlaunagarðurinn hjá
kappanum var líka kafloðinn og iðagrænn eftir einmuna veðurblíðu síðustu vikur. Hannes hafði síðast tekið fram sláttuvélina seint í september og átti svo sem
ekkert von á því að þurfa að taka hana framaftur á þessu ári. Þegar 25. nóvember rann upp gatHannes ekkimeira, sótti sláttuvélina og sló garðinn. Hannes hafði
á orði að hann hafi aldrei slegið svonamikið gras í sínumgarði en losa þurfti pokann á sláttuvélinni í þrígang. Nánar er fjallað umgarðsláttinn í Suðurnesjamagasíni
Víkurfrétta á Hringbraut og vf.is á fimmtudagskvöld kl. 19:30. VÍKURFRÉTTAMYND: HILMAR BRAGI BÁRÐARSON

Það hefur mikið umstang verið í Reykjanesbæ síðustu daga en nú standa
yfir tökur á fjórðu þáttaröð True Detective, sem HBO framleiðir og skartar
m.a. stórstjörnunni Jodie Foster. Hafnargatan í Keflavík er hluti af leik-
mynd þáttanna sem eiga að gerast í ímyndaða bænum Ennis í Alaska.
Á þriðjudaginn var bandaríska fánanum flaggað í skrúðgarðinum í Keflavík
en bandarískir fánar blakta víða og eru hluti af leikmyndinni. Aldrei áður
hefur öðrum þjóðfána en þeim íslenska verið flaggað í fánastönginni í
skrúðgarðinum. Nánar er fjallað um tökurnar í blaðinu í dag.

VF-MYND: HILMAR BRAGI

MIÐVIKUDAGUR 30. NÓVEMBER 2022 // 45. TBL. // 43. ÁRG.
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Tuttugu verslanir og þjónustuaðilar á Suðurnesjum eru með í Jólalukku
Víkurfrétta 2022 sem hefst 1. desember en þetta er í tuttuguasta
og fyrsta skipti sem Víkurfréttir standa fyrir þessum vinsæla skaf-
miðaleik í samvinnu við verslanir og þjónustuaðila í desember.

Fimm þúsund og sexhundruð vinn-
ingar eru í Jólalukkunni en auk þess
verða glæsilegir vinningar dregnir
út þrisvar sinnum í desember, m.a.
tvö 65“ LG UHD sjónvörp, tvö 100
þúsund króna gjafabréf, þrjú 50
þúsund og tutugu 15 þúsund króna
gjafabréf í Nettó appinu. Þá verður
dreginn út hótelgisting og kvöld-
verður fyrir tvo á Dimond Suites
á Hótel Keflavík og hótelgisting og
morgunverður á Courtyard by Mar-
riott í Reykjanesbæ. Þá má nefnda
fleiri veglega vinninga, m.a. pizzaofn
frá Nettó, háþrýstidæla frá Múrbúð-
inni og jólakonfekt frá Nóa/Síríus og
Nettó.
Margir veglegir vinningar eru

á skafmiðum, m.a. gjafabréf frá
Bláa lóninu og Retreat lúxus spa,
gjafabréf frá fjölda veitingastaða í

Reykjanesbæ, vinsælustu jólabæk-
urnar í ár, jólamatur, fimmtíu átta
þúsund króna gjafabréf frá tuttugu
verslunum og margt, margt fleira.
Vinningar eru frá yfir fimmtíu fyrir-
tækjum og aðilum á Suðurnesjum.
Jólalukkan hefst 1. desember en í

þessum vinsæla jólaleik fá viðskipta-
vinir tuttugu verslana og fyrirtækja
sem bjóða Jólalukku, skafmiða þegar
verslað er fyrir 7.000 kr. Listi yfir þá
aðila sem bjóða Jólalukku VF má sjá
í auglýsingu í blaði vikunnar.
Útdrættir verða þrisvar í des-

ember og er fólk hvatt til að fara
með skafmiða með engum vinningi
í kassa sem eru í verslunum Nettó
í Reykjanesbæ og Grindavík. Nöfn
vinningshafa verða birt í Víkur-
fréttum og á vf.is.

Fimmþúsund og sex hundruð vinningar frá fimmtíu fyrirtækjum á Suðurnesjum auk veglegra
útdráttarvinninga, m.a. tvö 65“ LG sjónvarpstæki, 25 gjafabréf í Nettó appi, 100, 50 og 15 þúsund kr. ,
gisting á Dimond Suites og á Courtyard byMarriott og háþrýstidæla fráMúrbúðinni.

Skafmiðaleikur Víkurfrétta 2022Skafmiðaleikur Víkurfrétta 2022

JólalukkaJólalukka

Sýningu á bátaflota Gríms
Karlssonar í Bryggjuhúsi Duus
safnahúsa verður tímabundið
lokað frá og með 28. nóvember
2022 vegna framkvæmda. Lyfta
verður sett í húsið sem mun
bæta aðgengi gesta að sýning-
unni.
Þá hefur bæjarráð Reykja-

nesbæjar samþykkt erindi þar
sem óskað er eftir að fá að nýta
fjárheimildir sem ætlaðar voru í
framkvæmdir í Duus Safnahúsum
til að styrkja gólf í Bryggjuhúsi
svo tryggja megi áframhaldandi
sýningarhald þar og aðgengi fyrir
alla.

Pólsk menningarhátíð Reykja-
nesbæjar var haldin með góðum
árangri í fimmta sinn dagana 10.
til 13. nóvember. Helsta markmið
hátíðarinnar er að hvetja íbúa af
pólskum uppruna til aukinnar
virkni og þátttöku í samfélaginu en
einn af hverjum sex íbúum Reykja-
nesbæjar hefur pólskt ríkisfang.
Annað markmið með pólsku

menningarhátíðinni er að lyfta upp
menningu þessa stóra hóps og sýna
hversu fjölbreyttur hann í raun er.
Þetta var í síðasta sinn sem

Reykjanesbær stendur fyrir hátíð-
inni með þessum hætti og afhendir
nú keflið til íbúa. Reykjanesbær
vonast eftir áframhaldandi ríkri

þátttöku íbúa í hátíðarhaldi sveitar-
félagsins, óháð aldri, uppruna, kyni
eða öðru. Menningar- og atvinnuráð
Reykjanesbæjar þakkar þeim stóra
hópi sem kom að skipulagi, undir-
búningi og framkvæmd hátíðarinnar.

Fyrir hefur legið í nokkurn tíma
nauðsyn þess að færa Þjóðbraut,
sem liggur á landi GG Bygg sem
vinnur nú að uppbyggingu Hlíðar-
hverfis II í Reykjanesbæ. GG Bygg
hefur undanfarið þrýst á það að
vegurinn verði færður. Þjóðbraut er
þjóðvegur í þéttbýli og sem slíkur á
ábyrgð og forræði Vegagerðar.
Reykjanesbæ hafa nú borist svör

frá Vegagerðinni um að Þjóðbraut
væri mögulega að detta út af lista
yfir þjóðvegi í þéttbýli vegna þess
að afli sem kemur um hafnir sem
tengjast Þjóðbraut, Keflavíkur- og
Njarðvíkurhöfn, væri undir þeim
mörkum sem Vegagerð setur sér sem
viðmið um þjóðvegi í þéttbýli.
Vegna tímapressu hefur Guð-

laugur H. Sigurjónsson, sviðsstjóri

umhverfissviðs, lagt til við bæjar-
yfirvöld Reykjanesbær að þau kosti
þessa framkvæmd og eigi þá kröfu
á Vegagerðina þegar tryggt verður
að Þjóðbraut verði áfram þjóðvegur
í þéttbýli, m.a. vegna uppbyggingar
við Njarðvíkurhöfn.
Hönnun liggur fyrir og farið er

eftir öllum stöðlum sem Vegagerðin
gerir til slíkra vega. Þá hefur GG
Bygg gefið sveitarfélaginu tölu í
verkið þar sem þeir eru með tæki og
tól á staðnum. Niðurstöður tilboðs
og kostnaðaráætlun var lögð fyrir
bæjarráð Reykjanesbæjar, sem hefur
samþykkt erindið og falið sviðsstjóra
umhverfissviðs og bæjarstjóra að
undirrita samninga við GG Bygg.

Bæjarráð Reykjanesbæjar hefur
samþykkt umsókn BRONS 230
ehf. um rekstur veitingastaðar
að Sólvallagötu 2 í Keflavík fyrir
sitt leyti með vísan til fyrirliggj-
andi umsagna.
Umsókn BRONS 230 ehf. var

tekin fyrir í erindi Sýslumannsins
á Suðurnesjum vegna umsóknar
um leyfi til að reka veitingastað
í flokki II. Lagðar voru fram um-
sagnir byggingarfulltrúa Reykja-
nesbæjar, Brunavarna Suðurnesja
og Heilbrigðiseftirlits Suðurnesja
semmælir með að Brons ehf verði
veitt leyfi til eins árs þar sem
óvissa er um grenndaráhrif.

Síðasta sinn semReykjanesbær
stendur fyrir pólskrimenningarhátíð

Færa Þjóðbraut í Reykjanesbæ sem
er aðmissa titil vegna lítils afla

Brons fær leyfi

Setja lyftu í Bryggju-
húsið og styrkja gólfið

JÓLALUKKAVF Í TUTTUGASTAOG
FYRSTASINN Í 20VERSLUNUM
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í Reykjanesbæ

Þorláksmessa:Verslun08:00-20:00Timburdeild ogLagnadeild08:00-18:00
Aðfangadagur:Verslun10:00-12:00Timburdeild ogLagnadeild10:00-12:00
Gamlársdagur:Verslun10:00-12:00Timburdeild ogLagnadeild10:00-12:00

Laugardagar
Verslun

10:00-16:00
Timburdeild ogLagnadeild

10:00-14:00

Sunnudagar
Verslun

13:00-17:00
Timburdeild ogLagnadeild

Lokað

Geymiðauglýsinguna

í R kj b
Afgreiðslutímitil jóla



Áratuga reynsla Sjónmælingar
Góð þjónusta Linsumælingar

Falleg vara Sjónþjálfun
Nýjungar í sjónglerjum og tækjum

Tímapantanir í síma 420-0077 og á heimasíðu www.reykjanesoptikk.is
Fylgdu okkur á Instagram og Facebook @reykjanesoptikk.is

Verið velkomin í nýja og glæsilega
gleraugnaverslun

Margir geta varla hugsað sér jólin
án þess að vera með bók í hönd.
Stefanía Gunnarsdóttir, forstöðu-
maður Bókasafns Reykjanes-
bæjar, segir jólatímann alltaf vera
skemmtilegan á bókasafninu enda
sé mikið um að vera á safninu í
kringum jólin. „Allar jólabækurnar
koma í hús og lesendur spenntir
að fá nýju bækurnar í hendurnar.
Einnig njótum við þess að margir
nemendur eru að nýta sér aðstöðu
safnsins til að lesa undir próf á
þessum tíma.“

Í kringum aðventuna er safnið
skreytt og jólabókaflóðið hefst, auk
þess býður bókasafnið upp á fjöl-
breytta viðburði í aðdraganda jóla.
„Við reynum að hafa flesta viðburði
í lok nóvember eða byrjun desember
vegna þess að okkur finnst mikil-
vægt að fólk geti notið aðventunnar
og tekið því rólega,“ segir Stefanía.

Á síðustu árum hefur skapast sú
hefð að bókasafnið bjóði upp á jóla-
sýningu í Átthagastofu safnsins. „Í
ár verður Jóla-kósý en þar má finna
jólahús, jólatré og pakka og flottar
skreytingar með amerísku ívafi,“
segir Stefanía.

Þá vil hún minna á að öll börn í
Reykjanesbæ geta fengið frí bóka-
safnskort sem má nálgast á safninu.
„Við minnum á að lestur góðra bóka
er á við bestu núvitund. Við eigum
öll bókasafnið saman, það er okkar
hlutlausa og trausta rými þar sem
allir eiga sinn stað. Ef bæjarbúar vilja
fylgjast með því sem er að gerast í
bókasafninu, minnum við á vef-
síðuna okkar og samfélagsmiðla. Og
auðvitað hvetjum við alla til þess að
njóta aðventunnar með bók. Gleðileg
bókajól,“ segir Stefanía að lokum.

Jólasýningar DansKompaní hafa
vakið mikla lukku síðustu ár. Nú
verður sagan um Pólarhraðlestina
sögð í leik, söng og dansi á hátíðar-
sýningu DansKompaní þann 3.
desember næstkomandi í Andrews

Theater. Á Instagram-síðu Dans-
Kompaní segir að sýningin verður
sú stærsta til þessa en nóg verður
af metnaðarfullum dansatriðum.
Þá verða haldnar tvær sýningar,
annars vegar kl. 11 og hins vegar kl.

16:30, og er miðaverð 3.200 krónur.
Miðasala fer fram dagana 30. nóv-
ember til 3. desember, nánari upp-
lýsingar um tímasetningar og stað-
setningu hennar má finna á miðlum
DansKompaní.

Jólatíminn er skemmtileg-
astur í bókasafninu

DansKompanímeð hraðlest til Norðurpólsins

Jóladagskrá Bókasafns Reykjanesbæjar:

1. desember kl. 18:00.
Christmas fun – Heimskonur/
Women of the world

Heimskonur hittast og halda sinn
árlega jólahitting í Bókasafni Reykja-
nesbæjar. Boðið verður upp á vöfflur
og kakó.

1. desember kl. 20:00.
Bókakonfekt 2022

Á Bókakonfekti Bókasafnsins í
ár koma rithöfundarnir Úlfar Þor-
móðsson, Sigríður Hagalín Björns-
dóttir og Jóhann Helgason og lesa
upp úr nýútkomnum bókum sínum.
Einnig verður boðið upp á tónlistar-
atriði með frá Tónlistarskóla Reykja-
nesbæjar. Viðburðurinn er styrktur
af Uppbyggingarsjóði Suðurnesja.

2.–16. desember.
Þitt nafn bjargar lífi | Aðgerðakort
Amnesty International

Bréfamaraþon gengur út á það
að senda stjórnvöldum, sem brjóta
mannréttindi, bréf og þrýsta um leið
á umbætur. Einnig eru þolendum

mannréttindabrota sendar stuðn-
ingskveðjur og þannig minnt á þeim
hefur ekki verið gleymt. Tilbúin bréf
til stjórnvalda verða til staðar í Bóka-
safni Reykjanesbæjar. Bréfamara-
þonið stendur til 16. desember og
eru allir hvattir til að kíkja við og
kynna sér málið.

2.–23. desember.
Umhverfisvæn innpökkunarstöð

Öllum er velkomið til að nýta til
að pakka inn gjöfum fyrir jólin. Við
hvetjum ykkur til að huga að um-
hverfisvænum aðferðum við inn-
pökkunina með því að endurnýta
gömul dagblöð, fjölpóst og bækur
sem gjafapappír. Allt efni á staðnum.

1.–31. desember.
Jóla-kósý í Átthagastofu Bóka-
safnsins

Þar má finna jólahús, jólatré og
pakka og flottar skreytingar með
amerísku ívafi. Sýningin er opin á
opnunartíma safnsins. Sjón er sögu
ríkari!

Kertatónleikar
Karlakórs Keflavíkur
Karlakór Keflavíkur getur nú á ný boðið upp á sína margrómuðu Kertatónleika
á aðventunni. Á söngskránni eru falleg jólalög úr ýmsum áttum þannig að allir
ættu að finna eitthvað við sitt hæfi. Að þessu sinni mun barnakórinn Regnboga-
raddir, undir stjórn Freydísar Kneifar Kolbeinsdóttur og Arnórs Vilbergssonar,
leggja karlakórnum lið. Einsöngur verður í höndum félaga úr karlakórnum.

Komið og njótið notalegra tónleika í ljúfri jólastemmningu.

Tónleikarnir verða haldnir í Ytri-Njarðvíkurkirkju þriðjudaginn 6. desember og
fimmtudaginn 8. desember og hefjast kl. 20:00 bæði kvöldin. Stjórnandi er Jóhann

Smári Sævarsson, óperusöngvari, og undirleik annast Sævar Helgi Jóhannsson.

Miðasala fer fram á Tix.is og við innganginn. Forsala hjá kórmeðlimum og með skilaboðum
á fésbókarsíðu Karlakórs Keflavíkur. Miðaverð 3.900 kr. Miðaverð í forsölu 3.500 kr.

Góður stuðningur
fráOddfellowfólki

Oddfellowfólk á Suðurnesjum af-
henti nokkra styrki nú á aðvent-
unni til góðra málefna á Suður-
nesjum.

Oddfellowstúkan Eldey, stúka nr.
18 styrkti Fjölsmiðjuna á Suður-
nesjum, Hjálpræðisherinn í Reykja-
nesbæ og Krabbameinsfélag Suður-

nesja. Oddfellowstúkan Njörður,
stúka nr. 13, Oddfellowstúkan Jón
forseti, stúka nr. 26, Oddfellow-
stúkan Eldey, stúka nr. 18 og Odd-
fellowbúðirnar Freyr styrktu sam-
eiginlega Velferðarsjóð Suðurnesja.

Myndirnar voru teknar í vikunni
þegar styrkirnir voru afhentir.
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245 Sandgerði

Ásabraut 51-53
NÝTT

OPIÐ
HÚS

Laugardaginn 3. desember
Kl.: 13:00 – 14:00

Glæsileg og fullbúin raðhús tilbúin til afhendingar
133,5 fm, 3ja – 4ra herbergja raðhús

Verð 65,9 – 67,9 millj.

Gunnar
Löggiltur fasteignasali

7763848
gunnarvil@fastlind.is



Heiðursmaðurinn Dúddi Gísla
Það er eitt sem er ekki hægt að
stöðva og það er tíminn. Tíminn
líður áfram og núna þegar þessi
pistill kemur þá er desember við
það að ganga í hönd.
Nóvember hefur verið nokkuð

góður fyrir sjósókn frá Suður-
nesjum, þótt reyndar gerði frekar
leiðindakafla núna í um viku og
bátarnir, sem eru í Sandgerði á línu,
gátu lítið róið. Þeir hafa nú reyndar
náð að róa síðustu dagana í nóv-
ember og fiskað vel. Ef við lítum
á bátana sem hafa verið að róa frá
Suðurnesjum þá er þetta svona:
Margrét GKmeð 93 tonn í fjórtán

róðrum, Sævík GK með 94 tonn í
þrettán róðrum, Jón Ásbjörnsson
RE 51 tonn í tíu róðrum; Hópsnes
GK 32 tonn í sjö róðrum, Katrín
GK með 20 tonn í fimm róðrum og
Daðey GK 61 tonn í ellefu róðrum.
Allir að landa í Sandgerði nema
Daðey GK var með nokkra róðra í
Grindavík.
Í Grindavík er heimabáturinn

Dúddi Gísla GK kominn en hann
byrjaði nóvember á Skagaströnd og
kom síðan suður – og kannski það
merkilegasta við það var að hann
byrjaði veiðar utan við Sandgerði
og landaði þar um fimm tonnum.
Dúddi Gísla GK er mjög sjaldséður
bátur í Sandgerði því hann heldur
sig að langmestu leyti í Grindavík.
Reyndar er þetta nafn, Dúddi

Gísla, nú komið frá Sandgerði og
mjög þekkt þar. Nafnið kemur frá
skipstjóra og hafnarstarfsmanni í
Sandgerðishöfn sem hét Þórhallur
Gíslason. Þórhallur, eða Dúddi
Gísla, var skipstjóri á bátum frá
Sandgerði og mikill aflakóngur, var
t.d. aflahæstur í Sandgerði 1961,
1962, 1963 og 1965. Þess má geta
að árið 1961 var Dúddi aflahæstur í

Sandgerði á bátnum Hamar GK 32
með 976 tonn í 83 róðrum og var
þá næstaflahæstur yfir allt landið,
þá var Gullborgin VE aflahæst.
Kannski er það merkilegast við
þennan afla hjá Dúdda Gísla, á ver-
tíðinni árið 1961, að þá réri Gullborg
VE á línu og netum í Vestmanna-
eyjum en Hamar GK, undir skip-
stjórn Dúdda Gísla, var á línu alla
vertíðina frá Sandgerði.
Á vertíðinni 1964 voru tveir

aflahæstu bátarnir á vertíðinni frá
Sandgerði, þar sem Sigurður Sig-
urðsson, skipstjóri á Náttfara ÞH,
var hæstur og þar á eftir kom Dúddi
Gísla GK á Sæunni GK, báðir með
um 1.200 tonna afla.
Eftir að skipstjórn Dúdda Gísla

lauk þá vann hann lengi sem hafn-
arvörður og leiðsagði þeim skipum

og togurum sem það þurftu inn
til Sandgerðis, enda þekkti hann
innsiglinguna og höfnina eins og
handarbakið á sér.
Inni á Þekkingarsetrinu í Sand-

gerði, á annarri hæð, er stór og
mikill skjöldur sem ég vann fyrir
börn Dúdda Gísla en ég safnaði
saman öllum skipstjórum, bátum
og afla á vertíðum frá 1941 til 1991
og ef þið eigið leið í Sandgerði þá
hvet ég ykkur til þess að fara í Þekk-
ingarsetrið þar á efri hæðina og
skoða þennan skjöld.
Kanski eru menn hundleiðir á

því að ég sé alltaf að skrifa þetta
en sagan er nú bara þannig að
ein bestu fiskimið landsins eru á
stóru svæði utan við Sandgerði og
skjöldurinn ber þess merki, því að
oft var það nú þannig að skipstjórar
sem voru hæstir í Sandgerði voru
oft á tíðum aflahæstir yfir Ísland
á vetrarvertíðum og þessi mikli
heiðursmaður, Dúddi Gísla, átti svo
sannarlega þátt í því.
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Heyrðu umskiptin,
fáðu heyrnartæki
til reynslu

HEYRN.IS

Í fyrsta skipti vinna nem-
endur sjálfir að því að
draga úr einelti á netinu
Það er óhætt að segja að mörgum hafi brugðið við að hlusta á Eirík Guðna Ásgeirsson, rannsóknar-
lögreglumann og sérfræðing í tölvurannsóknum, á málþingi Menntaskólans á Ásbrú (MÁ) um sam-
skipti á stafrænum miðlum sem fór fram í síðustu viku. Eiríkur Guðni fór yfir hvaða afleiðingar
óæskilegrar framkoma og samskipti geta haft.

Eiríkur Guðni og Alda Hrönn Jó-
hannsdóttir, yfirlögfræðingur, hófu
málþingið með erindinu: „Fótspor
inn í framtíðina – hvað geri ég og
hvað skil ég eftir?“ Erindið var
flutt fyrir fullum sal af nemendum
og starfsfólki MÁ ásamt námsráð-

gjöfum úr öðrum skólum á Suður-
nesjum. Að sögn þeirra Eiríks Guðna
og Öldu Hrannar var þetta að öllum
líkindum í fyrsta skiptið sem slíkt
málþing hefur verið haldið í fram-
haldsskóla hér á landi.

Málþingið er samstarfsverkefni
starfsfólks MÁ, nemendafélagsins
Örgjörvans og Lögreglunnar á Suð-
urnesjum. Fulltrúar MÁ leituðu til
embættisins í haust um að koma að
málþinginu. Að sögn þeirra Eiríks
Guðna og Öldu Hrannar var mikil-
vægt að fá tækifæri til að eiga samtal
við nemendur um alvarleika ofbeldis,
eineltis og annars konar neikvæðrar
hegðunar á stafrænum miðlum því
það hefur veigamikið forvarnargildi
í för með sér. „Lögreglan er ánægð
og þakklát fyrir að hafa fengið að
hitta þennan flotta nemendahóp og
ræða þetta mikilvæga málefni. Frá-
bærar viðtökur frá salnum á meðan
á erindinu stóð og algjörlega magn-
aður hópur sem var ófeiminn við að
spyrja og taka þátt.“
Að erindi loknu tóku nemendur

MÁ til sinna ráða og völdu fjórar
spurningar til að vinna með í vinnu-
hópum. Starfsfólk sammældist um
það að þetta væri vinna nemenda,
þeirra hugmyndir og gáfu þeim frelsi
til að velja og vinna með spurning-
arnar án nokkurra fordóma eða inn-
grips. Starfsmenn voru ritarar og
hópstjórar en að öðru leyti var um-
ræðan algjörlega nemenda. Spurn-
ingarnar voru eftirtaldar:

1. Hvernig eiga nemendur í MÁ að
haga sér í samskiptum á netinu?

2. Hvað er neteinelti og hvernig
áttu að bregðast við því?

3. Hvernig ætlum við sem skóli að
bregðast við óviðeigandi hegðun
á netinu?

4. Hver er þín tillaga að texta í
sáttmála MÁ um betri samskipti
á netinu?

Að þingi loknu fékk nemendaráð Ör-
gjörvans og hagsmunafulltrúi nem-
enda niðurstöðu umræðna afhenta
og munu vinna áfram með hana í
samvinnu við starfsmenn skólans.
Ingigerður Sæmundsdóttir, for-

stöðumaður MÁ, sagði að erindi
lögreglunnar hefði verið sláandi og
margt komið sér á óvart í umræðum
milli nemenda og lögreglu. „Nem-
endur voru mjög hreinskilnir og áttu
opið og gott samtal við lögregluna
sem svaraði þeim af virðingu og fróð-
leik. Það var svo margt sagt og rætt á

þessum klukkutíma og ég efast ekki
um að þau hefðu getað haldið áfram
að ræða við lögfræðinginn og rann-
sóknarmanninn miklu lengur.“
Að sögn eins nemanda sem tók

þátt í vinnuhóp var mikil ánægja
með þingið af hálfu nemenda
skólans: „Við gátum sagt svo margt
sem skiptir okkur máli og það var
gott að fá skólann til að hlusta á það
sem við höfum að segja.“
Geir Finnsson, kennari og félags-

málafulltrúi skólans, var fundarstjóri
á þinginu og kvaðst afar ánægður
með daginn: „Fréttir undanfarin
misseri af alvarlegum afleiðingum
neteineltis hafa vegið þungt á okkur
öllum og því var frábært að geta átt
þetta opinskáa samtal við nemendur.
Það skiptir máli að veita nemendum
tækifæri og traust til að láta rödd
sína heyrast um mikilvæg mál sem
þessi því það hefur marktæk áhrif.
Ég hvet aðra skóla til að gera slíkt
hið sama.“

Kertatónleikar Karlakórs Keflavíkur

Karlakór Keflavíkur getur nú á
ný boðið upp á sína margrómuðu
Kertatónleika á aðventunni. Á söng-
skránni eru falleg jólalög úr ýmsum
áttum þannig að allir ættu að finna
eitthvað við sitt hæfi. Að þessu
sinni mun barnakórinn Regnboga-
raddir, undir stjórn Freydísar Kneifar

Kolbeinsdóttur og Arnórs Vilbergs-
sonar, leggja karlakórnum lið. Ein-
söngur verður í höndum félaga úr
karlakórnum. Komið og njótið nota-
legra tónleika í ljúfri jólastemmningu.
Tónleikarnir verða haldnir í

Ytri-Njarðvíkurkirkju þriðjudaginn
6. desember og fimmtudaginn 8.
desember og hefjast kl. 20:00 bæði
kvöldin. Stjórnandi er Jóhann Smári
Sævarsson, óperusöngvari, og undir-
leik annast Sævar Helgi Jóhannsson.
Miðasala fer fram á Tix.is og við

innganginn. Forsala hjá kórmeð-
limum og með skilaboðum á fés-
bókarsíðu Karlakórs Keflavíkur.
Miðaverð 3.900 kr. Miðaverð í for-
sölu 3.500 kr.
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Jólasveinar Aðventugarðsins tendra ljósin á jólatrénu kl. 14:30.
Eigum notalegar stundir saman á aðventunni í

Aðventugarðinum og á Aðventusvellinu.

Opnar laugardaginn 3. desember

Laugardagur 3. desember:
Kl. 13:00 - 14:00 - Aðventuganga
Kl. 14:00 - 15:30 - Jólasveinar Aðventugarðsins
Kl. 15:00 - 17:00 - Ronja ræningadóttir og félagar úr
Leikfélagi Keflavíkur

Dagskrá á sviði
Kl. 14:00 - Lúðrasveit Tónlistarskóla Reykjanesbæjar
Kl. 14:30 - Jólasveinar Aðventugarðsins tendra ljósin
á jólatrénu
Kl. 16:00 - Ronja ræningjadóttir

Sunnudagur 4. desember:
Kl. 14:00 - 15:30 - Jólasveinar Aðventugarðsins
Kl. 15:00 - 16:00 - Grýla
Kl. 16:00 - 17:00 - Snjóprinsessan og fjallamaðurinn

Dagskrá á sviði
Kl. 15:00 - Jólasveinar Aðventugarðsins
Kl. 16:00 - Jólabjöllurnar
Kl. 17:00 - Kósýbandið

Opið frá kl. 14:00-18:00 í Aðventugarðinum laugardaga og sunnudaga í desember og
á Þorláksmessu frá kl. 18:00 - 21:00 - Jólakofar með fjölbreyttum jólavarningi.

Dagskrána er einnig að finna á visitreykjanesbaer.is
Opið fimmtudag til sunnudags á Aðventusvellinu - opnunartímar og bókanir á adventusvellid.is

Ratleikur Aðventugarðsins alla opnunardaga

Aðventugggarðuurinnnn



Á dögunum var ný lyfta tekin
í notkun á veitingastaðnum
Bryggjunni í Grindavík. Fyrir
þá sem ekki til þekkja, þá hýsti
þetta hús við Grindavíkurhöfn,
netagerð til fjölmargra ára.
Fyrri eigendur höfðu sett

upp lítið og notalega kaffihús á
neðstu hæðinni og vakti það svo
mikla athygli að fjárfestar sýndu
áhuga og keyptu reksturinn
og húsnæðið. Fyrir lá að efstu
hæðinni yrði að stærstum hluta
breytt í veitingastað en neta-
gerð fer ennþá fram á hæðinni
og vekur mikla aðdáun þeirra
fjölmörgu erlendu ferðamanna
sem koma í heimsókn en þeir
geta horft á netaðgerðamennina
leika listir sínar á meðan notið er
góðra veitinga.
Þar sem veitingastaðurinn er

upp á þriðju hæð þá var kominn
tími til að koma lyftu í gagnið
og blésu eigendur til hófs föstu-
daginn 18. nóvember þegar lyftan
var vígð.
Það sem er helst framundan á

Bryggjunni er hið vinsæla jóla-
hlaðborð en þar munu Maggi
Kjartans og Helga Möller leika
ljúfa jólatóna yfir borðhaldi.

Lyfta flytur
Bryggjugesti

milli hæða

Fatagámurinn í
Grindavík færður
Fatagámurinn við húsnæði
deildar Rauða krossins á Suður-
nesjum í Grindavík hefur verið
færður á móttökustöð Kölku
Nesvegi 1 Grindavík. Grind-
víkingar eru því beðnir um að
skilja ekki eftir fatnað til Rauða
krossins nema þar.

Neyðaraðstoð Kvenfélags Grinda-
víkur, Sjómanna- og vélstjórafélags
Grindavíkur, Lionsklúbbs Grinda-
víkur, Verkalýðsfélags Grindavíkur
og Grindavíkurkirkju fer fram í ár
eins og síðustu ár fyrir þá sem lítið
fé hafa handa á milli um jólin.
Hægt er að sækja um úthlutun frá

fimmtudeginum 17. nóvember til og
með sunnudags 12. desember nk.
Umsóknum er skilað inn til

Grindavíkurkirkju virka daga frá kl.
9:00 til 12:00 einnig hægt að nálgast
umsóknir í kirkjunni.
Úthlutun fer fram miðvikudaginn

14. desember.
Líka er hægt að skila umsókn-

unum inn um lúgu kirkjunnar sem er
norðan megin (í átt að Austurvegi).
Nánar má lesa um jólaaðstoðina á
vef Grindavíkurbæjar.

Jólaaðstoð fé-
lagasamtaka í

Grindavík

GRINDAVÍK
SigurbjörnDaðiDagbjartsson
sigurbjorn@vf.is

Martak er grindvískt fyrirtæki,
stofnað árið 1995 af Ómari
Ásgeirssyni en tilgangur fyrir-
tækisins var hönnun og smíði á
vélum fyrir rækjuvinnslu.
Á dögunum var Martak selt -

en þó ekki, Slippurinn, rótgróið
akureyrskt fyrirtæki keypti hús-
næði, vélar og hugvit Martaks
en Martak lifir áfram góðu lífi
en flytur bækistöðvar sínar til
Hafnarfjarðar og áfram verður Martak Canada
rekið. En hver er ástæða kaupanna og hvað hefur
Slippurinn í hyggju? Óli Björn Ólafsson, fyrrum
starfsmaður Martaks og núverandi starfsmaður
Slippsins, svarar því.

„Slippurinn sem áður hét Slippstöðin er rótgróið
fyrirtæki frá Akureyri og er leiðandi í þjónustu við
útgerðir. Við önnumst hönnun og sinnum breyt-
ingum og endurbótum á skipum auk alls almenns
viðhalds þeirra. Einnig bjóðum við upp á heildar-
lausnir í hönnun og framleiðslu á vinnslubúnaði í
fiskiskip. Slippurinn var mest að vinna með skip,

en sjaldnar í landvinnslunni en
Martak hefur gert góða hluti
í þeim hluta, m.a. vegna Vil-
helms Þórarinssonar sem hefur
unnið hjá fyrirtækinu nánast frá
stofnun. Eftir að rækjuvinnsla
dróst saman færði Martak sig
meira yfir í alls kyns hönnun
fyrir bolfiskvinnslu og þar sem
mikið er framundan í fiskeldi þá
sáu eigendur Slippsins sér leik

á borði og keyptu allt nema það sem viðkemur
rækjuhlutanum. Martak mun því áfram lifa góðu
lífi en flyst úr Grindavík til Hafnarfjarðar og Slipp-
urinn opnar í raun útibú í Grindavík í staðinn.“
Árið 2005 kom Samherji inn sem stór hluthafi

í Slippinn en undanfarið hefur Samherji fetað
sig áfram í laxeldi, það ásamt staðsetningunni og
fjölbreyttari vörulínu er grunnurinn fyrir þessum
kaupum. „Fyrir Slippinn er mikilvægt að vera
með starfsstöð á Reykjanesi og geta þannig veitt
viðskiptavinum á höfuðborgarsvæðinu og suð-
vesturhorni landsins aukna þjónustu. Í Grindavík

er sjávarútvegurinn öflug atvinnugrein auk þess
sem staðsetningin er ákjósanleg til að þjónusta
fiskeldi sem er að byggjast upp á Reykjanesi sem
og á Suðurlandi,“ sagði Óli að lokum.

Eftir tveggja ára COVID-pásu gátu Grind-
víkingar aftur haldið fjörugan föstudag
en þá sameinast fyrirtækin sem eru á
Hafnargötunni, og búa til flottan og
skemmtilegan dag með tilboðum og lengri
opnunartíma. Daginn ber oftast upp á
síðasta föstudegi nóvembermánuðar og
sú var raunin að þessu sinni.

Víkurfréttir kíktu í heimsókn í útgerðarfyrir-
tækið Þorbjörn en venju samkvæmt var boðið
upp á þjóðarrétt Breta, fish & chips. Allt frá
því að þessi skemmtilegi siður var settur á
fyrir u.þ.b. tíu árum hefur Hugh Lipscombe,
sem rekur fjölda fish & chips veitingastaða í
Bretlandi, komið með nokkra af starfsmönnum
sínum sem steikja á fullu ofan í Grindvíkinga
og gesti í þær fjórar klukkustundir sem her-
legheitin fara fram. Það voru u.þ.b. 1.400
skammtar eldaðir í þetta skiptið, aldrei hefur
eins mikið verið eldað. Um tíma náði röðin
nánast í næstu götu, slíkur var mannfjöldinn!
Þorbjörn býður sömuleiðis alltaf upp á tón-

listaratriði, að þessu sinni var það sjálfur Helgi
Björns sem tróð upp en svo var líka bítlahljóm-
sveitin The BackstaBBing Beatles með fyrrum
sóttvarnarlækninn Þórólf Guðnason í broddi
fylkingar. Í næsta þætti Suðurnesjamagasíns
verður partýinu gerð betri skil en talað var við
fjölmarga gesti, m.a. þá Helga Björns og Þórólf.
Meðfylgjandi myndir segja meira en fleiri

orð.

Slippurinn frá Akureyri
kemur sér fyrir í Grindavík

Hönnuðurinn Vilhelm Þórarinsson og ÓliHönnuðurinn Vilhelm Þórarinsson og Óli
Björn Ólafsson, verkefnastjóri.Björn Ólafsson, verkefnastjóri.

F J Ö R U G U R F Ö S T U D A G U R Í G R I N D A V Í K

Röðin náði nánast í næstu götu!
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Frábær tilboð
á hverjum degi
til jóla Afsláttur í formi

inneignar í appinu



Gervisnjór, snjósleðar og veiðivöruverslun er meðal þess sem sjá má á Hafnargötunni um þessar
mundir en uppsetning leikmyndar fyrir þættina True Detective hefur verið á fullum snúningi. Þá hefur
gatan tekið á sig nýja mynd og líkist nú götum Alaska. Paddy’s er einn af þeim stöðum sem hafa tekið
miklum breytingum í bæjarfélaginu vegna þessa en staðurinn er nú kominn í búning hamborgarabúll-
unar Qavvik’s Burger Joint.

Björgvin Ívar Baldursson, einn eig-
enda Paddy’s, segir verkefnið vera
skemmtilegt og það myndi góða
stemmningu í bænum. „Þetta er mjög
skemmtilegt, nú er búið að breyta
Paddy’s í hamborgarastað eins og sjá
má á utanverðu húsinu. Það er búið
að skipta um innréttingar og mála og
svo er búið að breyta efri hæðinni í
íbúð sem verður eitthvað notuð við
tökur,“ segir Björgvin. Aðspurður
hvað honum finnist um áhrif þátta-
gerðarinnar á starfsemi þeirra segir
hann: „Það er hluti af þessu, þetta
er samstarfsverkefni og við gerðum
samning um leigu á húsnæðinu í

rúmar þrjár vikur. Það er svekkjandi
fyrir bæjarbúa að missa af Paddy’s í
þennan tíma en þessu fylgir ákveðin
stemmning.“

En hvers vegna varð Hafnargatan
fyrir valinu?
„Ástæðan fyrir því að þau eru að
gera þetta þar er að þau voru svo
hrifin af götumyndinni á Hafnargöt-
unni. Það var pæling að taka þetta
upp annars staðar, þar sem væri
raunverulega snjór á þessum tíma,
en þau voru bara svo hrifin af götu-
myndinni akkúrat þarna. Paddy’s
varð svo fyrir valinu því þau voru að
skoða fullt af stöðum og ráku augun í
hann. Þau voru að leita að einhverju
sem gæti verið matsölustaður og
þau fengu að skoða staðinn og þetta
passaði einhvern veginn allt svo vel
fyrir það sem þau höfðu í huga. Það
er gaman að fá að taka þátt í þessu
og þetta skapar smá líf á Hafnargöt-
unni og myndar góða stemmningu í
bænum, það er alltaf gaman þegar
það er eitthvað jákvætt í gangi sem
allir eru að tala um,“ segir Björgvin.
Áætlað er að Paddy’s opni aftur í

þeim búning sem bæjarbúar þekkja
hann 9. desember en stendur til að
halda í við eitthvað af leikmyndinni?
„Við megum gera það og þetta eru

mjög drastískar breytingar en það

fer mestur tími í undirbúning og frá-
gang. Ég efast um að við höldum í
við eitthvað af þessu, samningurinn
segir að þessu verði skilað eins og
þetta var en þetta er svo sem allt
gert í góðri samvinnu við okkur og
hvernig við viljum hafa þetta.“

Hlakkið þið til að sjá Paddy’s á
skjánum?
„Mér skilst samt að meirihlutinn af
þáttunum gerist nú ekki þarna, þessi
leikmynd mun bara birtast í nokkrar
mínútur hugsa ég en það er mikið
fyrir þessu haft og verður gaman að
sjá hvernig þetta mun koma út.“

Hollywoodbragur
áHafnargötunni

Kvikmyndaþorpið eða hjólhýsabyggðin við Ægisgötu í Keflavík.

Götumynd frá Hafnargötu í Keflavík þegar unnið var að uppsetningu leikmyndarinnar sl. laugardag. Frá því þessi mynd var tekin hefur „snjóað“ mun meira við götuna.Götumynd frá Hafnargötu í Keflavík þegar unnið var að uppsetningu leikmyndarinnar sl. laugardag. Frá því þessi mynd var tekin hefur „snjóað“ mun meira við götuna. VF-myndir: Hilmar BragiVF-myndir: Hilmar Bragi

Hafnargata 35 er nær óþekkjanleg með nýrri framhlið.Hafnargata 35 er nær óþekkjanleg með nýrri framhlið.

Hafnargötunni hefur verið umbreytt á kafla og skiltin eru amerísk.Hafnargötunni hefur verið umbreytt á kafla og skiltin eru amerísk.

„GUNS & AMMO“ er fullbúin veiðibúð að Hafnargötu 36,„GUNS & AMMO“ er fullbúin veiðibúð að Hafnargötu 36,
við hliðina á Sjóvá, sem er í hlutverki banka, Wells Fargo.við hliðina á Sjóvá, sem er í hlutverki banka, Wells Fargo.

Rakarastofa Ragnars Skúlasonar er orðin að þvottahúsi
og hér er verið að þekja gangstéttina með gervisnjó.

ThelmaHrundHermannsdóttir
thelma@vf.is
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5600vinningar!

Skafmiðaleikur Víkurfrétta og verslana á Suðurnesjum
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JÓLA UKKA V er boði hjá 20 að umJÓLALUKKA V er boði hjá 20 aðilum

Það getur borgað sig að gera
jólainnkaupin á á Suðurnesjum!

HÓLAGÖTU OG FITJUM

FITJUM

Upplifðu – Vertu – Njóttu



5600 vinningar
í Jólalukku Víkurfí Jólalukku Víkurfréttarétta 20222022

Þú færð Jólalukku VF í tuttugu verslunum.
Þrír útdrættir í desember úr vinningslausum

miðum sem skilað er í Nettó verslanir.

Það getur borgaðÞað getur borgað
sig að gerasig að gera

jólainnkaupinjólainnkaupin
á Suðurnesjum!á Suðurnesjum!

Skafmiðaleikur Víkurfrétta og verslana á Suðurnesjum

2525

5522

Nóa & Síríus
konfektkassar

Nettó inneignir í appi
3 stk. 50.000 kr.
2 stk. 100.000 kr.

Lavor háþrýstidæla

LG 65” U SSmmaarrtt VV

Við drögum út glæsi-
lega vinninga þrisvar
í desember, 9., 16. og
23. desember. Skilaðu
miðanum þínum (með
engum vinningi á) í

Nettó í Krossmóa, Iða-
völlum eða Grindavík.

Sjáið þessa útdrá t rvinninga!

V

2020
15.000 kr.
inneignir í

Nettó appi

GistingáDimond
Suites og 3 rétta

kvöldverður fyrir tvo

y gist me í íkur

rét m og á vf.isFylgist með í Víkur

fréttum og á vf.is

GistingáCourtyardby
Marriott í Reykjanesbæ

ogmorgunverður
fyrir tvo.

2
áið þessa útdrátta

Samtals að verðmæti 2 milljónir króna.
Samtals að verðmæti 2 milljónir króna.

22 11



Upplifðu – Vertu – Njóttu

G æsilegir vinningar í Jó a ukku
f á 50 ve s unum og fyrirtækjum á S ður e jum

.is



Tvær nýjar sýningar voru opn-
aðar í Listasafni Reykjanesbæjar
síðastliðinn laugardag. Annars
vegar sýningin Línur, flækjur og
allskonar sem er einkasýning Guð-
rúnar Gunnarsdóttur. Guðrún er
er frumkvöðull á sviði þráðlistar
og gefur sýning hennar góða mynd
af þróun listamannsins frá mynd-
vefnaði á áttunda áratug síðustu

aldar, til þrívíddarmynda sem ein-
kennir myndlist hennar í dag.
Hins vegar opnaði sýning Vena

Naskręcka og Michael Richardt sem
kallast You Are Here / Jesteś tutaj
/ Du er her / Þú ert hér. Þau eru
gjörningalistamenn og mun sýningin
verða vitnisburður um hvar þau eru
stödd á þessum ákveðna tímapunkti
og skrásetning á því sem þeim er nú

hugleikið. Þau eru hér og nú, erlendir
ríkisborgarar á Íslandi, að setja mark
sitt á Listasafn Reykjanesbæjar þar
sem þau ríkja í ákveðinn tíma. Vena
er fædd í Póllandi en býr og starfar
í Reykjanesbæ. Michael er fæddur
í Danmörku og á einnig ættir að
rekja til Níger, hann býr og starfar í
Reykjavík.

Listasafn Reykjanesbæjar hefur stofnað krakkaklúbb sem hefst með
vinnustofum einu sinni í mánuði fram á vor. Safnið lítur á vinnu-
stofurnar sem fyrsta áfanga í markvissu myndlistarstarfi sem opið
er öllum almenningi og mun vonandi efla áhuga barna á myndlist.
Fyrsta vinnustofan verður haldin sunnudaginn 11. desember næst-

komandi í umsjón Gunnhildar Þórðardóttur, myndlistarmanns. Áætlaður
tími er um ein klukkustund, allir velkomnir og aðgangur ókeypis, segir í
fundargerð menningar- og atvinnuráðs Reykjanesbæjar.

Kristinn Már Pálmason (f. 1967),
myndlistarmaður, hefur afhent
Listasafni Reykjanesbæjar veglega
gjöf sem telur tuttugu myndverk.
Gjöfin samanstendur af verkum
frá fyrstu sýningu listamannsins
allt til dagsins í dag. Með gjöfinni
varðveitir Listasafn Reykjanes-
bæjar myndverk sem ná yfir allan
feril listamannsins en Kristinn er
fæddur og uppalinn í Keflavík.
Guðný Margrét Skarphéðins-

dóttir, tengdadóttir Eggerts Guð-
mundssonar, listmálara, afhenti
Listasafni Reykjanesbæjar tuttugu
og eitt myndverk eftir Eggert Guð-
mundsson (1906–1983) sem fæddur
var í Stapakoti í Innri-Njarðvík
30. desember 1906.
Menningar- og atvinnuráð Reykja-

nesbæjar færir Kristni og Guðnýju
kærar þakkir fyrir veglegar gjafir
sem falla vel að 1. gr. söfnunarstefnu
listasafnsins sem kveður á um að
stefnt skuli að því að listaverkaeign
safnsins gefi góða mynd af verkum
eftir listamenn Suðurnesja frá öllum
tímum.

Listasafn Reykja-
nesbæjar fær 41
myndverk að gjöf

Listasafnið stofnar krakkaklúbb

Tvær nýjar sýningar í Listasafni Reykjanesbæjar

Nú hafa ljósin logað í fallega Aðventu-
garðinum í Reykjanesbæ um nokkurra
daga skeið og lýst upp svartasta skamm-
degið. Á laugardaginn opnar garðurinn
með skemmtilegri jóladagskrá og sölu á
jólalegum varningi og kræsingum í jólakof-
unum. Garðurinn verður opinn alla laugar-
daga og sunnudaga í desember frá kl. 14-18
og á Þorláksmessu frá kl. 18-21 og þar geta
íbúar og gestir átt saman notalegar stundir
í aðdraganda jóla, segir í tilkynningu frá
Reykjanesbæ.

Loksins tímasett dagskrá

Ef hægt er að segja að heimsfaraldurinn hafi
leitt af sér eitthvað jákvætt má með sanni
segja að Aðventugarðurinn sé eitt af því.
Hann var settur á laggirnar í miðjum far-
aldri þar sem fjárhagslegt svigrúm skapaðist
vegna viðburða sem hafði þurft að aflýsa.
Vegna samkomutakmarkana var einungis
um ótímasetta „pop-up“ viðburði að ræða
og því happa og glappa hvort fólk hitti á þá.
Nú getum við loks boðið upp á tímasetta dag-
skrá í garðinum og því engin ástæða til að
missa af neinu. Alla laugardaga og sunnudaga
verður lifandi dagskrá í garðinum og verður
hún auglýst í Víkurfréttum og á vefsíðunni
Visitreykjanesbaer.is sem og á öðrummiðlum
Reykjanesbæjar.

Ljósin tendruð á jólatrénu

Á fyrsta opnunardegi garðsins, laugardaginn
3. desember, verða ljósin tendruð á jólatrénu
í Aðventugarðinum kl. 14:30. Það eru synir
Grýlu og Leppalúða, sjálfir jólasveinarnir sem

ætla að gera það eins og þeim er einum lagið.
Það er upplagt að hefja daginn með því að
taka þátt í Aðventugöngu sem hefst og endar
í garðinum og vera svo viðstödd þegar ljósin
á jólatrénu verða kveikt. Jólakofarnir verða
á sínum stað og þar er hægt að festa kaup
á skemmtilegum varningi, heitu súkkulaði
og fleiru.

Aðventusvellið opnar

Aðventusvellið sem opnaði í fyrra verður
á sínum stað og þar gefst fjölskyldum ein-
stakt tækifæri til að upplifa saman gleðilegar
stundir með hressandi útivist og hreyfingu.
Alltaf verður opið á svellinu þegar opið er í
Aðventugarðinum en opnunartími svellsins
og á ýmsum öðrum tíma einnig. Upplýsingar
um opnunartíma og bókanir eru á adventus-
vellid.is

Best skreytta húsið og gatan

Fljótlega verður kynntur léttur leikur þar
sem fólk getur sent inn tillögur að best
skreyttu húsum bæjarins og verður fyrir-
komulag hans kynnt á næstu dögum. Eru allir
hvattir til að taka þátt í þessu skemmtilega
uppátæki sem fyrst og fremst er til gamans
gert en mikið er af fallega skreyttum húsum
og götum í bænum og um að gera að taka
rúnt og skoða skreytingarnar.
Það er fjölbreytt jóladagskrá í boði í stofn-

unum Reykjanesbæjar og eru íbúar hvattir
til að njóta alls þess sem boðið er upp á í
bænum á aðventunni. Alla dagskrá er að
finna á visitreykjanesbaer.is

Aðventugarðurinn opnarAðventugarðurinn opnar

Nokkrir íbúar Suðurnesja
voru beðnir um að koma
í samtal um lýðheilsu á
Suðurnesjum. Þar kom fram
ánægja með þá þróun sem
hefur orðið með heilsustíga
og útisvæði og virtist vilji til
enn frekari framkvæmda í
þær áttir.
Nýverið kom út skýrsla

út frá viðtalsrannsókn sem
unnin var af Félagsvísinda-
stofnun Háskóla Íslands fyrir
velferðarsvið Reykjanesbæjar
og er rannsóknin framhald af
stærra samfélagsgreiningar-
verkefni fyrir sveitarfélögin
á Suðurnesjum. Meginmark-
miðið var að leita eftir leiðum
til þess að auka lífsgæði, efla
heilsu og draga úr heilsufars-
legum áhættuþáttum meðal
íbúa á Suðurnesjum, í sam-
ræmi við áherslur Heilsu-
eflandi samfélags. Markmið
rannsóknarinnar var að
kanna reynslu og viðhorf
íbúa til ákveðinna lýðheilsu-
þátta og kalla eftir tillögum að
aðgerðum sem gagnast geta
til að bæta og auka vitund
um lýðheilsu í sveitarfélög-
unum Reykjanesbæ, Suður-
nesjabæ, Grindavíkurbæ og
Vogum. Kallaðir voru saman
fjórir ólíkir rýnihópar, með
yngri íbúum og eldri, íbúum
Suðurnesja utan Reykjanes-
bæjar og íbúum af pólskum
uppruna. Áhersla var lögð
á að skoða eftirfarandi lýð-
heilsuþætti; hreyfingu, um-
hverfi og skipulag, mataræði,
svefn, andlega heilsu, félagsleg
tengsl og virkni.
Helstu niðurstöður sýna

að flestir íbúar stunduðu
einhvers konar heilsurækt
og nýttu nærumhverfi sitt
til að ganga og hreyfa sig.

Margir voru ánægðir með
heilsustígana og útisvæðin
og fannst það hvetjandi til
aukinnar hreyfingar. Þátt-
takendur bentu þó á að lífga
mætti enn frekar upp á bæinn
með trjám og plöntum og
voru flestir sammála um að
byggja ætti miðbæjarkjarna
sem gæti sameinað bæjarbúa.
Þátttakendur virtust vera

með nokkuð góða meðvitund
um mikilvægi mataræðis þó
ávaxtaneysla væri lítil heilt
yfir hópana, fiskneysla var
meiri meðal eldri en þeirra
yngri og orkudrykkjaneysla
var mikil hjá yngsta hópnum
en engin hjá þeim eldri. Kallað
var eftir fríum skólamáltíðum
og hærri niðurgreiðslu í tóm-
stundir. Hópurinn sem sam-
anstóð af íbúum af pólskum
uppruna hvatti til fræðslu um
heilsu og heilbrigði á pólsku.
Allir þátttakendur voru með-
vitaðir um mikilvægi svefns
fyrir góða heilsu en elsti hóp-
urinn var ánægðastur með
svefninn sinn og átti gott
með að sofa á meðan yngsti
hópurinn forgangsraðaði síst
svefninum umfram annað
heilsutengt.
Góð andleg heilsa, félagsleg

tengsl og virkni skipti þátttak-
endur máli í tengslum við lífs-
stíl og heilbrigt líferni. Yngsti
hópurinn lagði áherslu á geð-
heilsu og óskaði eftir aukinni
sálfræðiþjónustu. Eldra fólkið
vildi meiri og betri kynningu

á framboði af félagsstarfi
og afþreyingu fyrir þeirra
aldurshóp. Íbúar af pólskum
uppruna óskuðu eftir því að
skapaður yrði vettvangur til
þess að hittast og kynnast
til að auðvelda aðild að sam-
félaginu.
Þátttakendur komu fram

með ýmsar gagnlegar ábend-
ingar um hvernig megi efla
lýðheilsu á Suðurnesjum.
Þrátt fyrir að ekki sé hægt að
yfirfæra niðurstöðurnar yfir
á alla íbúa Suðurnesja veita
þær engu að síður vísbend-
ingar um heilsu ákveðinna
hópa og gefa hugmyndir um
hvernig megi auka lýðheilsu
íbúa. Reykjanesbær hefur
farið yfir þær ábendingar sem
komu fram og borið saman
við þær framkvæmdir sem
þegar hefur verið ráðist í og
framundan eru og sett aðrar
góðar tillögur í réttan farveg
innan sveitarfélagsins.
Reykjanesbær þakkar þátt-

takendum kærlega fyrir þeirra
framlag í rannsókninni.

Ásdís Ragna Einarsdóttir,
verkefnastjóri lýðheilsu-

mála hjá Reykjanesbæ.

Hilma Hólmfríður
Sigurðardóttir, verkefna-

stjóri fjölmenningar
hjá Reykjanesbæ.

Hvað segja íbúar um
lýðheilsu á Suðurnesjum?

Hér má lesa nánar um
rannsóknina í rafrænni
útgáfu Víkurfrétta.
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FJÖLBRAUTASKÓLI SUÐURNESJA

SJÚKRALIÐABRÚ
■ Kennt þrisvar í viku seinnipartinn
■ Fyrir ófaglært fólk sem hefur starfsreynslu í umönnunarstörfum
■ Tækifæri til þess að öðlast starfsréttindi sjúkraliða samhliða vinnu
■ Námið fer af stað ef næg þátttaka næst
■ Einnig er boðið upp á hefðbundna kennslu í dagskóla

Nánari upplýsingar um námið má finna á heimasíðu skólanswww.fss.is
Sótt er um áwww.menntagatt.is

Innritun lýkur 10. desember

Áheyrnarprufur fyrir stúlkna-
kórinn Draumaraddir, stúlknakór
Söngskóla Alexöndru, fara fram 3.
desember næstkomandi. Kórinn
er fyrir stúlkur á aldrinum átta
til sextán ára og kennt verður í
Reykjanesbæ einu sinni í viku.
Áhugasamir þátttakendur þurfa
að undirbúa eitt lag fyrir áheyrnar-
prufuna og hefjast stúlknakórsæf-
ingar strax á eftir en þær verða á
laugardögum á milli 10:30–11:30.
Æfingagjöld eru 25.000 kr. fyrir

önnina og verður kennt einu sinni
í viku í 12 vikur frá og með 3. des-
ember. Æfingarnar fara fram á Guð-
nýjarbraut 21 í Reykjanesbæ. Fyrir-
hugað er á dagskrá Draumaradda í
vetur að taka þátt í Nýárstónleikum
Gala í Reykjanesbæ í janúar, jólasöng
í Reykjanesbæ, tónlistarmyndbandi
við eitt lag og hátíðarsöng á alþjóða-
degi kvenna, 8. mars. Þá verður lögð
sérstök áhersla á fjölbreytta klass-
íska- og dægurlagakórtónlist.

Kórstjóri og stofnandi Drauma-
radda er Alexandra Chernyshova
sópransöngkona, tónskáld, kennari,

kórstjóri og skólastjóri Söngskóla
Alexöndru. Árið 2020 fékk hún
Menningarverðlaun Reykjanesbæjar
fyrir framlag sitt til menningarmála,
þá hefur hún einnig unnið mörg al-
þjóðleg verðlaun og keppnir fyrir
söng sinn og tónsmíðar. Á Suður-
nesjum hefur hún stýrt skólakór
Stóru-Vogaskóla og stúlknakór í
Grindavík. Áður fyrr stýrði hún
skólakórnum Spangólandi úlfar í
Hvalfjarðarsveit, Stúlknakór Norður-
lands Vestra og óperukórnum Ópera
Skagafjarðar.
Skráning í kórinn fer fram í

gegnum tölvupóstfangið alexandra-
dreamvoices@icloud.com fyrir
1. desember. Nafn og aldur þátttak-
anda sem og nafn, sími og netfang
forráðamanns þurfa að koma fram í
tölvupóstinum.

Heimasíðu Alexöndru má finna hér:
www.alexandrachernyshova.com

Áheyrnarprufur fyrir stúlknakór

Bjartmar Guðlaugsson kemur fram
á tónleikum í Stapa í Hljómahöll
þann 1. desember ásamt Bergris-
unum. Bjartmar þarf vart að kynna
fyrir nokkrum tónlistarunnanda
en lög hans og texta þekkja allir!
Bjartmar hefur gefið út sextán
sólóplötur á ferli sínum og er því af
nægu að taka.
„Hver veit nema að lög á borð

fyrir Týnda kynslóðin, Ég er ekki
alki, Súrmjólk í hádeginu, Fimmtán

ára á föstu, Járnkarlinn, Sumarliði er
fullur, Þannig týnist tíminn, Negril
eða hans nýjasta lag Af því bara
fái að hljóma í Stapa þann 1. des-
ember?,“ segir í tilkynningu.
Bergrisarnir eru: Bjartmar

Guðlaugsson, Júlíus Freyr Guð-
mundsson, Arnar Gíslason, Birkir
Rafn Gíslason og Daði Birgisson.
Húsið opnar kl. 19:00 og tónleikar

hefjast kl. 20:00. Miðasala er hafin
á tix.is.

Bjartmar ogBergrisarnir
í Hljómahöll 1. desember

Jólasælkeramarkaður Eldeyjar
Oddfellowsystra verður á Park Inn
hótelinu 1. desember frá kl. 17.
Ýmist góðgæti er á boðstólum,

s.s. sörur, kleinur, leiðisgreinar, jóla-
möndlur og fleira sem systur hafa
útbúið. Allur ágóði rennur til líknar-
mála.

Jólasælkera-
markaður hald-
inn á Park Inn

Félag eldri borgara á Suðurnesjum
gefur dvalarheimilum Suðurnesja
fimm hægindastóla. Þá munu þrír
þeirra koma til með að vera í dag-
dvölinni á Nesvöllum, einn í Víði-
hlíð í Grindavík og einn á Garðv-
angi í Suðurnesjabæ. Þau Guðrún
Eyjólfsdóttir og Jón Ólafur Jónsson,
formaður og varaformaður fé-

lagsins, afhentu þeim Ásu Eyjólfs-
dóttur, forstöðumanni öldrunar
og stuðningsþjónustu hjá Reykja-
nesbæ, og Kristínu Finnsdóttur,
deildarstjóra dagdvalar, hæginda-
stólana fyrr í vikunni. „Þetta er
virkilega kærkomin gjöf og kemur
til með að nýtast dagdvalargestum
mjög vel,“ segir Ása.

FEB gefur dvalarheimilum
Suðurnesja fimmhægindastóla

Íslenskir endurskoðendur óska eftir að ráða
starfsmann í bókhaldsþjónustu í Reykjanesbæ.

Helstu verkefni eru færsla bókhalds,
afstemningar og önnur tengd verkefni.

Hæfniskröfur eru reynsla af vinnu við bókhald, góð
tölvukunnátta, hæfni í mannlegum samskiptum,
og áhugi á að ná árangri í starfi. Nákvæmni og

vandvirkni nauðsynleg.
Umsóknir óskast sendar á netfangið
gudni@isend.is fyrir 9. desember.
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Sveitarfélagið Vogar hefur óskað
eftir tilboðum í 1593 fermetra at-
vinnuhúsnæði og byggingarrétt á
lóðinni Hafnargötu 101 í Vogum.
Verkefni þess aðila sem samið
verður við er að vinna deiliskipulag
fyrir svæðið ásamt því að full
hanna og byggja nýjar byggingar
með öllum frágangi að utan sem
innan ásamt því að ganga frá full-
búinni lóð á sinn kostnað.

Á lóðinni, sem er um einn hektari
að stærð, er 1593 fermetra atvinnu-
húsnæði sem bæjarstjórn hefur
heimilað niðurrif á. Ekki er gerð
krafa um að halda í núverandi hús
en það telst tillögum til tekna ef
hægt er nýta núverandi hús að ein-
hverju leyti eða útlit nýrra bygginga
hafi skírskotun til eldra húsnæðis og
sögu svæðisins.

Á lóðinni er spennistöð og forn-
leifar ásamt því að gert er ráð fyrir
nýju hreinsimannvirki fráveitu
sveitarfélagsins innan lóðarinnar.
Taka þarf tillit til þessara þátta við
skipulag og hönnun svæðisins.

Svæðið umhverfis lóðina ein-
kennist í dag af smábátahöfn, at-
vinnustarfsemi og íbúðabyggð. Við
val á umsækjendum verður sérstak-
lega horft til þess að hugmyndir um
hönnun, skipulag og framkvæmdir
taki mið af einkennum, ásýnd og
sögu svæðisins og að uppbygging
styðji við jákvæða atvinnuþróun í

ört stækkandi sveitarfélagi. Mikil-
vægt er að nýting reitsins taki mið
af nærliggjandi starfsemi og mikil-
vægi staðsetningar gagnvart fram-
þróun menningar- og ferðaþjón-
ustu. Í endurskoðun á aðalskipulagi
sveitarfélagsins er gert ráð fyrir að
á lóðinni verði blanda af íbúðar-
húsnæði og verslunar- og þjónustu-
starfsemi. Litið er á það sem kost ef
verslun, þjónusta og önnur starfsemi
yrði jafnvel ráðandi á reitnum. Þar
sem aðalskipulagið hefur ekki öðlast
gildi ennþá er möguleiki á að breyta
skilgreiningu lóðarinnar komi fram
góðar hugmyndir um annað fyrir-
komulag lóðarinnar.

Á vef Sveitarfélagsins Voga segir
að tilboð verða metin með tilliti til
verðs, hugmynda um nýtingu lóðar-
innar, fjárhagslegrar getu og faglegs
bolmagns til að standa undir hönnun
og framkvæmd fyrirhugaðra hug-
mynda. Sveitarfélagið Vogar áskilur
sér rétt til að velja hvaða umsókn
sem er eða hafna öllum. Umsóknar-
frestur er til og með 10. janúar 2023.

Kauptilboð Sveitarfélagsins
Voga í þrjá eignarhluta í Iðndal
2 hefur verið samþykkt af selj-
anda. Kauptilboðið var gert
með fyrirvara um samþykki
bæjarstjórnar.

Bæjarráð Sveitarfélagsins Voga
tók málið fyrir á síðasta fundi.
Bæjarráð leggur til við bæjar-
stjórn að staðfest verði kaup
sveitarfélagsins, sbr. fyrirliggjandi
kauptilboð. Með kaupunum er
stigið mikilvægt skref í að bæta
þjónustu við bæjarbúa og því
mikilvæga verkefni að koma á fót
þjónustu heilsugæslu í Vogum.

Bæjarráð samþykkir jafnframt
að vísa fyrirliggjandi viðauka við
fjárhagsáætlun 2022 til bæjar-
stjórnar og felur bæjarstjóra að
undirbúa afgreiðslu lánasamn-
ings vegna kaupanna sem jafn-
framt verður lagður fram til af-
greiðslu bæjarstjórnar.

Yfirferð á framkvæmd Fjöl-
skyldudaga 2022 ásamt full-
trúum félagasamtaka var á
fundi frístunda- og menningar-
nefndar Sveitarfélagsins Voga
á dögunum.

Fulltrúar félagasamtaka sem
tóku þátt í Fjölskyldudögum voru
gestir fundarins undir þessum
lið. Rætt var vítt og breitt um
dagskrána og framkvæmd hátíð-
arinnar. Margar góðar hugmyndir
komu fram sem teknar verða til
athugunar fyrir næsta ár.

Frístunda- og menningarnefnd
þakkar öllum félagasamtökum
sem komu að hátíðinni í ár fyrir
sitt framlag. Einnig íbúum sem
settu svip á hátíðina, m.a. með
flottum skreytingum, segir í
fundargerð nefndarinnar.

Íþróttamaður ársins
og hvatningarverðlaun

Sveitarfélagið Vogar hefur óskað
eftir tilnefningum á íþróttamanni
ársins fyrir árið 2022. Íþrótta-
maður ársins verður að vera bú-
settur í Vogum eða keppa fyrir
hönd íþróttafélags í sveitarfélaginu.
Tilnefndir íþróttamenn skulu vera
orðnir sextán ára eða eldri. Heimilt
er að nefna ungling fjórtán til
sextán ára sem keppir í flokki full-
orðinna og hefur náð það góðum ár-
angri að hann teljist á meðal þeirra
bestu í sinni íþróttagrein.

Allar tilnefningar skulu vera
rökstuddar. Íþróttamaður ársins í
Vogum hlýtur við útnefningu farand-
bikar til eins árs og bikar til eignar.
Val á íþróttamanni ársins verður til-
kynnt sunnudaginn 8. janúar 2023
við hátíðlega athöfn í Tjarnarsal.

Hvatningarverðlaun sveitar-
félagsins verða einnig veitt við sama
tækifæri. Öllum íþróttafélögum og
einstaklingum í Vogum er heimilt
að tilnefna til hvatningaverðlauna.
Verðlaunin hlýtur einstaklingur eða
einstaklingar sem er framúrskar-
andi í ástundun, áhugasemi, hegðun
innan vallar sem utan og er góður
félagi og fyrirmynd annarra barna
og unglinga.

Tilnefningar ásamt rökstuðningi
sendast á gudmundurs@vogar.is eða
í lokuðu umslagi á bæjarskrifstofu,
stílað á íþrótta- og tómstundafull-
trúa, fyrir 10. desember.

Óska eftir tilboðum í þróun-
arreit við Hafnargötu 101

Mikilvægt skref í
að bæta þjónustu
við bæjarbúa

Margar góðar hug-
myndir til athugunar

fyrir næsta ár

Hreinn Sigmarsson hefur sent inn erindi til skipulagsyfirvalda í Sveitar-
félaginu Vogum vegna Hlýraeldis á Keilisnesi. Skipulagsnefnd tekur vel í
erindið og óskar eftir frekari kynningu á verkefninu fyrir nefndarmönnum.

Hlýraeldi á Keilisnesi?

Það var nóg um að vera í
Vogunum á fyrsta sunnu-
degi í aðventu. Minjafélagið
var með opið í skólahúsinu
Norðurkoti sem búið var að
klæða í jólabúning. Minja-
félagið var einnig með
glæsilegan jólamarkað í
Skjaldbreið, sem er hlaða
frá 1850, og þar ríkti hinn
sanni jólaandi. Þá var kven-
félagið Fjóla með sinn
margrómaða kökubasar
þar sem borðin svignuðu
undan tertum og öðru
heimagerðu góðgæti.

Skemmtilegheit dagsins
náðu hámarki þegar kveikt
var á jólatré bæjarins. Þá söng
kór Kálfatjarnarkirkju tvö
sígild jólalög fyrir gesti sem
gafst einnig færi á að taka þátt
í söngnum. Arnór Bjarki Blom-
sterberg, sóknarprestur, fór með
stutta hugvekju.

Eftir hugvekju Arnórs voru
svo ljós trésins tendruð. Birtan
var svo mikil að hún dró að tvo
rauðklædda bræður, þá Stúf og
Giljagaur. Þeir héldu uppi stuðinu
það sem eftir lifði viðburðarins
með söng, dansi, gríni og glensi.

Myndir: Vogar

Fjör á fyrsta
í aðventu

u

r.is

Þróunarreiturinn að Hafnargötu 101.Þróunarreiturinn að Hafnargötu 101. Skjáskot: vogar.isSkjáskot: vogar.is

FIMMTUDAG KL. 19:30
HRINGBRAUTOGVF.IS

VOGAR
HilmarBragi Bárðarson
hilmar@vf.is
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Jólauppskriftir Gígju:

Æðislegar jólasmákökur
og jólakrans með ostum
„Ég held ég sé nokkuð mikið jólabarn, ég elska allt sem tengist jól-
unum. Það er eitthvað svo mikill sjarmi yfir öllu í desember og ég
upplifi ekki neitt jólastress eins og margir,“ segir Gígja Sigríður
Guðjónsdóttir, flugfreyja, varabæjarfulltrúi og matarbloggari.

Gígja segist hafa gaman af því að sækja tónleika og
hitta fjölskyldu og vini í kringum jólin. „En svo viður-
kenni ég alveg þegar það er komið gott af því góða og
tek niður jóladótið strax 1. janúar og fer beint í ræktina
– nýtt ár, ný ég og allt það,“ segir Gígja. Þá segir hún það
dásamlegt að upplifa jólin og gleðina sem fylgja þeim
í gegnum augu barna sinna. „Við erum svona ennþá
að vinna í því að skapa okkar eigin hefðir þar sem við
erum komin með börn. Það er dásamlegt að upplifa
jólin og gleðina í gegnum þeirra augu. Við förum svo
í jólaboð nánast alla daga, ef ekki bara alla, á milli jóla
og nýárs sem eru allt boð sem hafa verið í hefðum til
margra ára,“ segir Gígja.

Hvað varðar jólamatinn er humar yfirleitt fyrir valinu
í forrétt og villibráð í aðalrétt hjá Gígju og fjölskyldu
hennar. „Ég elska villibráð. Við höfum haft bæði rjúpur
og hreindýr en ég held að rjúpan slái flestu við og

því vona ég að við náum að redda okkur rjúpum í ár.
Annars þarf ég bara að fá mér skotleyfi og sækja þetta
sjálf á næsta ári. Ég er alltaf með æðislegan humarfor-
rétt, uppskriftin kemur frá foreldrum mínum og hann
er með því betra sem ég fæ,“ segir Gígja en hún heldur
uppi blogginu gigjas.blogspot.com og má finna upp-
skriftina að humarforréttinum þar.

Gígja deilir með okkur tveimur uppskriftum að þessu
sinni en við munum birta fleiri jólauppskriftir frá henni
fram að jólum.

„Ég gef ykkur tvær uppskriftir að þessu sinni, æðis-
legar jólasmákökur sem er gott að eiga í desember
og svo jólakrans með ostum sem er fallegur á veislu-
borðið, saumaklúbbinn og spilakvöldin. Það er hægt
að leika sér svolítið með hann og hafa allt sem ykkur
finnst gott og gert hann eins stóran og þið viljið.“

Jólasmákökur
Uppskriftin er einföld, tekur aðeins 30 mínútur
og gerir hún um 60–65 kökur.

Innihald:

220 gr smjör
1 bolli sykur
1 bolli púðursykur
2 egg
2 tsk vanilludropar
1 tsk matarsódi
2 tsk lyftiduft
1/2 tsk salt
3 bollar hveiti
150 gr lakkrískurl með súkkulaði
100 gr súkkulaði í kökurnar
50 gr súkkulaði til skrauts (val)

Aðferð:

1. Smjörið er sett í hrærivélina og hrært
þar til það verður létt og ljóst, þá er
púðursykrinum og sykrinum bætt við
og hrært.

2. Næst fara egg og vanilludropar út í og
hrært vel.

3. Þurrefnunum er blandað saman í sér
skál og þeim svo bætt við í hrærivélina
og súkkulaðið og lakkrísinn fer saman
við í endann.

4. Litlar kúlur eru mótaðar á bökunar-
pappír, eða um ein teskeið af deigi, og
þær eru bakaðar í ofninum á 180°C
blæstri í átta til tíu mínútur.

Jólakrans með ostum
Það er hægt að leika sér mikið með þetta og hafa allt það
sem ykkur finnst gott en það sem ég valdi að nota var:

Innihald:

ferskar rósmaríngreinar
mozzarellakúlur
hvítlauksostur frá MS
ólífur
litlir tómatar
parmaskinka
spægipylsa
grill- eða ostapinnar

Aðferð:

1. Rósmarín raðað í hring á borð eða á
stóran kökudisk.

2. Skerið hvítlauksostinn í teninga á stærð
við mozzarellakúlurnar og tómatana.

3. Innihaldsefnin eru dregin á pinnana og
raðað í hring. Ég notaði grillpinna sem
ég stytti aðeins.

4. Í lokin er hægt að fylla upp í með meira
rósmarín.

Einnig er fallegt að setja ost, t.d. Jóla Brie,
í miðjuna á kransinum og bera frammeð
kexi eða góðu brauði.

AÐEINS TVÖ TÖLUBLÖÐ EFTIR TIL JÓLA
7. OG 15. DESEMBER | BÓKIÐ AUGLÝSINGAR TÍMANLEGA Í SÍMA 421-0001 EÐA Á ANDREA@VF.IS
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Afmælisþættir skólans í Vogum, birtast
vikulega í Víkurfréttumog vf.is á afmælisárinu.
Þorvaldur Örn Árnason, áður kennari við skólann,

tekur samanmeð góðramanna hjálp.

45. ÞÁTTUR

FÓLK Í SKÓLASÖGUVOGA
Hér er getið margra sem starfað
hafa lengi við skólann og látið að
sér kveða.

Sr. Stefán Thorarensen, frum-
kvöðull og stofnandi skólans 1872.
Sjá mynd og umfjöllun í þáttum 1–15,
21, 22 og 36.
Sr. Árni Þorsteinsson tók við af
Stefáni sem formaður skólanefnd-
arinnar. Hann var einnig m.a. aðal-
kennari í Norðurkotsskóla í nokkur
ár, kenndi m.a. söng og íþróttir. Sjá
þætti 18, 19, 22, 32 og 37.
Pétur Pétursson kenndi í fimm ár,
1878–1883 (enginn á undan honum
kenndi lengur en tvö ár). Pétur var
faðir Helga Pjeturs, náttúrufræðings
og heimspekings, sjá þátt 18.
Sigurjón Jónsson var kennari
1886–1898, í tólf ár, hann bjó í
Minni-Vogum. Sem trésmiður átti
hann ríkan þátt í smíði kirkjunnar
að Kálfatjörn og var einn af stofn-
endum stúkunnar Díönu 1896. Sjá
þátt 18 og 22.
Árni Theodór Pjetursson kennari
1889–1898 og kennari/skólastjóri
1910–1920, alls 19 ár. Árni var odd-
viti um skeið. Sjá þætti 18, 19 og 25.
Jón Gestur Breiðfjörð Brunna-
stöðum, kennari frá 1898 þar til
hann lést 1903, þá 28 ára. Þættir 18,
19 og 22.
Ólafur Guðjónsson kennari 1905–
1909, lést þá úr berklum. Virkur í
Ungmennafélagi Vatnsleysustrandar.
Sjá þætti 18, 22 og 30.
Kristmann Runólfsson. Kennara-
próf 1910. Kenndi hér 1909–1912,
1920–1921 og 1923–1925. Bóndi í
Hlöðversnesi frá 1923 til dauðadags
1954. Oddviti í áratug, sat einnig í
sýslunefnd og skólanefnd. Sjá þætti
19, 23, 25 og 30.
Viktoría Guðmundsdóttir kennari
og skólastjóri 1921–1952, samfleytt
í 31 ár! Veitti forstöðu stúku og
stofnaði og stýrði barnastúkunni
Ársól flest sín starfsár. Sjá þætti 25,
26, 27, 29, 30, 33 og 37.
Ingibjörg Erlendsdóttir frá Kálfa-
tjörn kenndi nokkur ár í Vatnsleysu-
skóla og Kirkjuhvolsskóla, var einnig
prófdómari. Síðan lengi kennari í
Reykjavík. Sjá þætti 23, 24 og 33.
Stefán Hallsson, kennari 1934–1945,
kenndi yngri deild, einnig söng og
íþróttir. Landsins fyrsti skólabíl-
stjóri. Listaskrifari og organisti.
Flutti ávarp og ljóð á vígsluhátíð
Stóru-Vogaskóla 1979. Sjá þætti 26,
28, 32 og 33.
Jón H. Kristjánsson skólastjóri
1952–1962 með eins árs hléi. Kennari
áður og eftir, þ.e 1946-1949 og
1970–1985, samtals 26 ár, jafnframt
skólabílstjóri um tíma. Rak um tíma
verslun í Vogum og var frumkvöðull
að gerð smábátahafnar sem við hann
er kennd (Jónsvör). Sjá þætti 28, 32
og 38.
Ellert B. Sigurbjörnsson, skólastjóri
1962–1967. Var síðar lengi yfirþýð-
andi hjá Ríkisútvarpinu og gaf út
ritið Mál og mynd, leiðbeiningar um
textagerð, þýðingar og málfar. Sjá
þætti 29 og 35.
Þórir S. Guðbergsson skólastjóri
1967–1970. Varð síðar félagsráðgjafi,
rithöfundur og frumkvöðull í öldr-
unarmálum. Sjá þátt 29 og 34.
Hreinn Ásgrímsson. Skólastjóri
1972–1985, með árs orlofi. Var í
sveitarstjórn og byggingarnefnd
Stóru-Vogaskóla, nefnd um byggingu
sundlaugar, í stjórn Hitaveitu Suður-
nesja og Fjölbrautaskóla Suðurnesja,

einn af stofnfélögum Lionsklúbbsins
Keilis. Hann veiktist og lést ári eftir
að hann lét af störfum. Sjá þætti
33–35 og 40.
Helga Sigríður Árnadóttir kenndi í
50 ár, 1955–2004, síðustu árin heim-
ilisfræði. Sjá þætti 38 og 44.
Jón Ingi Baldvinsson starfaði við
skólann 1978–2022 með árs hléi.
Smíðakennari, kennari, aðstoðar-
skólastjóri og náms- og starfsráð-
gjafi. Virkur í bæjarmálum og golf-
klúbbnum. Segir frá honum í 34., 38.,
42. og 44. þætti.
Guðmundur Þórðarson íþrótta-
kennari frá 1983, er enn í hlutastarfi.
Sjá þætti 32, 35 og 44.
Særún Jónsdóttir prófdómari
1972–1978 og virk í bæjarmálum.
Kennari 1979–1997 og 2009–2019,
alls 28 ár. Lengi ritari kennarafunda.
Meðal annars frumkvöðull kennslu
um heimabyggðina og um land-
græðslustarf skólans ásamt Höllu.
Þrjár dætur hennar hafa kennt við
skólann, Guðrún og Oktavía, kenna
þar nú. Faðir Særúnar, Jón Gestur
Ben, var lengi oddviti. Hann stóð
m.a. fyrir byggingu Brunnastaða-
skóla og frystihúss Voga hf. Sjá þætti
38, 39 og 41.
Halla Jóna Guðmundsdóttir kenndi
28 ár, 1987–2018. Meðal annars
frumkvöðull kennslu um heima-
byggðina og um skráningu göngu-
leiða í nágrenni skólans ásamt Sæ-
rúnu. Sjá þætti 39, 40, 41 og 43.
Sesselja Sigurðardóttir á Hellum
(Lella) 1976–1988, stundakennari í
handavinnu, kenndi einnig 3. bekk
einn vetur. Sjá 38. þátt.
Steinarr Þór Þórðarson kenndi
1988–2003, aðallega íslensku á
unglingastigi.
Inger Christensen 1991–2018 ýmist
sem leiðbeinandi, einkum í mynd-
list, textíl og dönsku. Vann einnig við
stuðning og þrif. Sjá þætti 41 og 43.
Bergsvein Auðunsson skólastjóri
1986–1996. Stofnaði m.a. til árs-
hátíðar nemenda, sem síðan hefur
verið haldin árlega. Sjá þætti 34 og
40.
Snæbjörn Reynisson skólastjóri
1996–2007, á miklu vaxtarskeiði
skólans þegar nemendafjöldi nær
tvöfaldaðist og byggt var við skólann
tvívegis svo flatarmálið fjórfaldaðist,
undir hans stjórn. Vann einnig að
menningarmálum sveitarfélagsins.
Sjá þætti 33 og 40.
Helgi Hólm kennari 1994–2012.
Frumkvöðull að tölvukennslu í skól-
anum. Var lengi ritstjóri tímaritsins
Faxa. Sjá þátt 41.
Helgi Már Eggertsson, smíða-
kennari 1998–2008, var einnig með
námskeið fyrir eldri borgara. Sjá þátt
38.

Kristín Halldórsdóttir leiðbeinandi
aðallega í íslensku, hún var fyrsti
stuðningsfulltrúi skólans og sum
árin almennur starfsmaður. Alls 28
ár, 1994–2022, er enn við störf.
Erna Margrét Gunnlaugsdóttir,
fósturdóttir Jóns Inga, hefur kennt
í 23 ár, fyrst sem nýstúdent 1991 og
kennari frá 1996 að undanskildum
þrem árum og er enn við störf.
Þorvaldur Örn Árnason, líffræð-
ingur, kenndi náttúrufræði við
skólann 2000–2016, sjá þætti 39
og 40.
Inga Sigrún Atladóttir kennari
2001–2010 og lengst af deildarstjóri,
forseti bæjarstjórnar 2010-2013.
Valgerður Guðlaugsdóttir, mynd-
listarkona, kenndi myndlist við
skólann í fimmtán ár, frá 2006 þar
til hún lést í ársbyrjun 2021. Sjá þátt
38.
Helgi Hjaltalín Eyjólfsson, mynd-
listarmaður og maður Valgerðar,
leysti hana af í barnsburðarleyfi
2010, var síðan smíðakennari 2012–
2021. Tók svo við myndlistinni
2022. Sjá þátt 38.
Marc Portal enskukennari frá 2008
og frumkvöðull í Evrópusamstarfi
skólans. Sjá þátt 41.
Hannes Birgir Hjálmarsson kennari
frá 2009 á unglingastigi, einnig
í tölvumálum og erlendum sam-
skiptum. Blúsari með meiru. Sjá
þátt 41.
Guðbjörg Kristmundsdóttir kennari
2003–3012, fór síðan í Virk, varð svo
formaður VSFK.
Þórdís Símonardóttir, fyrsti ritari
skólans, frá 2002–2015. Þá tók Svan-
hildur Kristinsdóttir við.
Laufey Waage píanókennari og for-
stöðumaður tónlistar frá 2010 og
starfar enn. Sjá þátt 37.
Svava Bogadóttir skólastjóri 2008–
2018, kom m.a. á fót námsveri fyrir
börn með sérþarfir og Riddaragarði
fyrir nemendur með hegðunar-
vanda, hún kom á skólaþingi nem-
enda í nokkur ár. Bókasafnsvörður í
hlutastarfi eftir að skólastjórn lauk.
Sjá þátt 40.
Hálfdan Þorsteinsson aðstoðar-
skólstjóri 2012–2018, skólastjóri
2018–2021.
Hilmar Egill Sveinbjörnsson ,
kennari frá 2004, aðstoðarskóla-
stjóri 2018–2021, skólastjóri frá
2021. Hann er landfræðingur og
hefur samið landafræðnámsefni.
Virkur í bæjarmálum og í golf-
klúbbnum Keili. Sjá þátt 40.

Fyrstu formenn skólanefndar voru:
Stefán Thorarensen 1872–1886,
Árni Þorsteinsson 1886 - 1910, Sig-
urjón J. Waage 1910–1915, Sæmundur
Klemensson 1916–1921, Guðmundur
Jóhannesson 1922–1923, Sveinn
Pálsson 1923–1926, Árni Klemens
Hallgrímsson 1926–1958, í 32 ár, um
tíma í hreppsnefnd og hreppstjóri,
lengi stöðvarstjóri pósts og síma.
(þættir 30, Símon Kristjánsson á
Neðri-Brunnastöðum tók við for-
mennsku af Árna 1958, og voru
með honum Guðmundur Björgvin
Jónsson, Lyngholti (ritari) og Ey-
þóra Þórðardóttir, Ásgarði. Guðm. B
skrifaði ítarlegar fundargerðir. Símon
var formaður til 1974. Móðir hans,
Margrét Jóhannsdóttir, sá um hús-
vörslu og ræstingar skólans 1973 til
dauðadags 1985 og Símon og dóttir
þeirra, Þórdís, aðstoðuðu hana og
tóku við af henni í tvö ár.
Guðríður Anddrésdóttir, var

fyrsta konan í skólanefnd, frá 1931
til 1950. Síðan tók Eyþóra Þórðar-
dóttir, þar sæti 1958 og sat lengi. Jón
Guðnason, Landakoti var formaður
skólanefndar 1974–1985 og kenndi
jafnframt tónlist, enda organisti.
Hreiðar Guðmundsson tók við af
honum 1985. Allir fyrrgreindir for-
menn eru á mynd í Faxa 1990.

Heimildir: Sjá fyrri þætti. Einnig
byggt á samtölum við starfsfólk og
ferilskrá Ingu Sigrúnar Atladóttur.
Einnig Faxa 1990.

Langar að verða
skurðlæknir
„Mér finnst að skólinn og skólastjórnendur
ættu að hjálpa nefndum skólans meira,
eins og t.d. að hjálpa þeim að finna al-
mennilega aðstöðu til að funda eftir skóla
til að styðja við félagslíf nemenda,“ segir
Aris, eins og hún er oftast kölluð, en hún
er í auglýsinganefnd skólans.

Hvers saknar þú mest við grunnskóla?
Ég sakna þess að vera með bekkjar-
kerfi, allir verða mun nánari þá.

Hvers vegna ákvaðst þú að fara í FS?
Ég fór í rauninni í FS því ég nennti ekki
að keyra í bæinn á hverjum degi og
þekkti fólkið í skólanum.

Hver er helsti kosturinn við FS? Helsti
kosturinn er að maður fær að kynnast
fleirum sem búa í bæjarfélaginu sínu.

Hvað finnst þér um félagslífið í skólanum?
Félagslífið sjálft er mjög gott en mér finnst
að skólinn og skólastjórnendur ættu að
hjálpa nefndum skólans meira, eins og
t.d. að hjálpa þeim að finna almennilega
aðstöðu til að funda eftir skóla til að styðja
við félagslíf nemenda.

Hvaða FS-ingur er líklegur til að verða
frægur og hvers vegna? Betsý Ásta, ég sé
fyrir mér að hún komist langt í pólitík.

Hver er fyndnastur í skólanum?
Klárlega Helena Mjöll Vilhjálmsdóttir.

Hvað hræðist þú mest? Sjórinn er ekki í
miklu uppáhaldi hjá mér, maður veit aldrei
hvað gæti verið undir manni.

Hvað er heitt og hvað er kalt þessa
stundina? Heitt: Brasilíska landsliðið.
Kalt: Brynjar Berg á Twitter.

Hvert er uppáhaldslagið þitt? Er ekki beint
með eitt uppáhaldslag en einmitt núna
er ég mikið að hlusta á I Came Thru með
YoungBoy.

Hver er þinn helsti kostur? Ég myndi segja
að ég væri samviskusöm og metnaðarfull.

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

Hver er stefnan fyrir framtíðina? Ég stefni
á læknisfræðina og mig langar að verða
skurðlæknir.

Hver er þinn stærsti draumur? Mig langar
rosalega að flytja til Noregs og starfa sem
læknir þar.

Ef þú ættir að lýsa sjálfum þér í einu orði
hvaða orð væri það og af hverju?
Traust, út af því að ég er traust vinkona.

ThelmaHrundHermannsdóttir
thelma@vf.is

Myndi vilja verja
tíma með vini
sínum á eyðieyju

Stefán Máni myndi taka símann
sinn, vatn og Mikka vin sinn
með sér á eyðieyju. Hans
helstu áhugamál eru bardaga-
íþróttir, fótbolti og félagsstörf
og hann langar að verða hár-
greiðslumaður í framtíðinni.

Hvert er skemmtilegasta fagið?
Íþróttir er skemmtilegasta fagið.

Hver í skólanum þínum er líklegur til að
verða frægur og hvers vegna? Mikki er
líklegastur að verða frægur útaf hann er
svo vinsæll.

Skemmtilegasta saga úr skólanum:
Skemmtilegasta sagan úr skólanum er
draugarnir í kjallaranum.

Hver er fyndnastur í skólanum?
Mikki er fyndnastur.

Hvert er uppáhaldslagið þitt?
Uppáhaldslagið mitt er 200 með Birni.

Hver er uppáhaldsmaturinn þinn?
Uppáhaldsmaturinn minn er pasta.

Hver er uppáhaldsbíómyndin þín? Uppá-
haldsmyndin mín er Civil War Avengers.

Hvaða þrjá hluti myndir þú taka með þér
á eyðieyju og hvers vegna? Það sem ég
myndi taka með mér á eyðieyju er símann
minn, vatn og Mikka.

Hver er þinn helsti kostur? Minn helsti
kostur er að ég er góður í íþróttum.

Ef þú gætir valið þér einn ofurkraft til að
vera með restina af ævinni, hvað myndir
þú velja? Ofurkrafturinn sem ég myndi
velja er ofurstyrkur.

Hvaða eiginleiki finnst þér bestur í
fari fólks? Besti eiginleiki í fari fólks er
jákvæðni.

Hvað langar þig að gera eftir grunnskóla?
Það sem mig langar að gera eftir grunn-
skóla er læra að vera hárgreiðslumaður.

Ef þú ættir að lýsa sjálfum þér í einu orði
hvaða orð væri það? Orðið sem myndi lýsa
mér er orkumikill.

FS-ingur vikunnar:
Nafn: Ágústa Aris Aradóttir
Aldur: 18 ára
Námsbraut: Raunvísindabraut
Áhugamál: Ferðast og skoða
mismunandi menningarheima

Ungmenni vikunnar
Nafn: Stefán Máni Stefánsson
Aldur: 14 ára
Skóli: Akurskóli
Bekkur: 9. bekkur
Áhugamál: Bardagaíþróttir,
fótbolti og félagsstörf
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Hádegisborgarar
hjá Securitas í
Reykjanesbæ

Um 130 manns mættu í hádegisgrill
sem Securitas bauð til í Reykja-
nesbæ á dögunum. Boðið var upp
á hamborgara og franskar frá Búllu-
bílnum, ásamt drykkjum. Þá gátu
matargestir reynt fyrir sér í pílu-
kasti og með því að setja píluna í
innsta hring fengu gestir jólapakka
að launum.

Meðfylgjandi myndir voru teknar
í hádegisboðinu.

Inga Lára Jónsdóttir sem nýlega tók við sem framkvæmdastjóri Securitas á Reykjanesi reyndi fyrir sér í pílukasti og var einbeitt með pílurnar.

Kirkland tvöfaldur gjafapappír

kr.stk.2.699
Kirkland jólamerkimiðar

kr.stk.2.999

Extra jólalegt!

við komum með

til þín

EXTRA
REYKJANESBÆ

OPIÐ
24/7
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Ljósmyndasafn Byggðasafnsins á
Garðskaga er nú opið til skoðunar
sarpur.is. Búið að setja inn um
800 ljósmyndir og upplýsingar.

Til vinstri á síðunni eru tveir val-
gluggar: öll söfn og öll aðföng. Þar
er valið Byggðasafnið á Garðskaga
og síðan ljósmyndir. Í aðalvalmynd
er svo hægt að setja inn efnisorð
t.d. Garður, Sandgerði, bíll, verslun
eða nafn á einstaklingi o.s.frv. og
smella á leita.

Byggðasafnið á Garðskaga leitar
til almennings um að fá lánaðar
gamlar ljósmyndir til að skanna og
skila eða ljósmyndir til varðveislu,
myndir sem segja frá lífinu í Garði
og Sandgerði hér áður fyrr. Hægt
er að hafa samband með tölvupósti
byggdasafn@sudurnesjabaer.is í
skilaboðum á Facebook eða í síma
425 3008.

Byggðasafnið fékk styrk frá
Safnaráði fyrir árið 2022 til

að skanna og skrá ljósmyndir í
varðveislu safnsins inn í Sarp.is.
Safnið er afar þakklátt fyrir þann
stuðning, segir í tilkynningu.

Sarpur.is er menningarsögulegt
gagnasafn sem flest söfn á Íslandi
skrá í þá muni og ljósmyndir sem
þau varðveita. Allur almenningur
hefur aðgang að Sarpi og getur
skoðað fjársjóðina sem þar eru
skráðir.

Jólaljósin verða tendruð í Suðurnes-
jabæ á Fullveldisdaginn 1. desember líkt
og síðustu ár. Dagskrá verður í báðum
byggðakjörnum, Garði og Sandgerði,
þar sem boðið verður upp á skemmti-
dagskrá í kjölfar þess að yngstu nem-
endur grunnskólanna ásamt bæjar-
stjóra kveikja jólaljós á jólatrjám.

Dagskrá:
17.00 kveikt á jólatrénu við Sandgerðis-
skóla. Skólakór Sandgerðisskóla syngur
nokkur lög. Jólaálfar verða á staðnum,
jólasveinar og heitt súkkulaði og pipar-
kökur. Glaðningur fyrir yngstu börnin.

18.00 kveikt á jólatrénu við Ráðhúsið
í Garði. Jólaálfar verða á staðnum, jóla-
sveinar og heitt súkkulaði og piparkökur.
Glaðningur fyrir yngstu börnin.

Jónatan Jóhann Stefánsson var
fæddur 15. febrúar 1943. Hann
lést á hjúkrunarheimilinu Víði-
hlíð í Grindavík 29. október síð-
astliðinn. Útförin fór fram í Foss-
vogskirkju þann 21. nóvember.

Ég sat við eldhúsborðið og
fékk mér morgunkaffi. Skyndi-
lega heyrist bílflaut fyrir utan,
þrjú flaut í röð. Ég gekk að glugg-
anum. Á miðju hlaðinu stóð bif-
reið með bílnúmerinu H. Betty.
Bílrúðan var skrúfuð niður og það
var kallað; „Er þingmaðurinn ekki
vaknaður? Þetta er nú meiri lúx-
usinn hjá þessum þingmönnum.“
Út úr bílnum steig Tani vinur
minn, kominn í kaffi. Jæja, nú er
ég með fréttir sagði hann. Svo
hófst ræðan. Mér fannst ég vera
komin á pólitískan framboðs-
fund. Ræðan bar þess vel merki
að sá sem hana flutti hafði póli-
tískt nef, eins og sagt er. Pólitíska
hjartað sló hjá Vinstri grænum,
enda maðurinn einn stofnenda
flokksins, númer sjö. Tani var ná-
tengdur stjórnmálamönnum úr
flest öllum flokkum. Sjómaður,
vélstjóri og leigubifreiðastjóri.
Hafði brennandi áhuga á stjórn-
málum og var í beinu sambandi
við forsætisráðherra, forseta Al-
þingis og þingmenn. „Sestu, þrjár
mínútur í viðbót svo er ég farinn“
og ræðan hélt áfram. Rúmum
klukkutíma síðar kvaddi hann. Síð-
degis hringdi hann svo og þá tók
við önnur pólitískt ræða; „Jæja nú
er ég með fréttir úr pólitíkinni, ég
hitti mann.“

Við Tani áttum dagleg símtöl
um árabil og enduðu þau öll á
sama veg. Hann lagði símtólið á
án þess að kveðja. Allra síðustu ár
sagði hann þó einstöku sinnum,
„ég þakka fyrir“ og lagði svo á. Það
var að sjálfsögðu ég sem átti að
þakka fyrir þessar sögustundir,
sem voru í raun list. Tilsvörin gátu
verið eftirminnileg. Eins og túrinn
með Garðari frá Patró sem stóð í
rúmar þrjár vikur. Þegar í land var
komið bauð skipstjórinn Tana að
fara í bað heima hjá sér enda þrjár
vikur langur tími baðleysis. Tani
afþakkaði kurteisilega og sagði:
„Það tekur því nú ekki það eru
bara tvær vikur eftir af túrnum.“

Leiðir okkar Tana lágu fyrst
saman þegar ég var unglingur.
Kynnin voru eftirminnileg, ég sá
þennan fyrirferðamikla og hrausta
mann í fyrsta sinn á hlýrabol
með axlabönd að gera að stórum
steinbít á miðju eldhúsborðinu.
Ég og faðir minn voru komnir í

matarboð. Honum lá hátt rómur
og sagði: „Borðaðu meira maður,
þú ert að vaxa.“ Ég þorði ekki að
leifa soðnum steinbít og afþakkaði
ábótina. Tani hafði dálæti á hefð-
bundnum íslenskum mat. Eitt sinn
hringdi ég í hann og bauð honum
í gúllas. Hann vildi þá fá að vita
hvers konar gúllas það væri, ég
lýsti þá matargerðinni fyrir honum
í stuttu máli. Þegar því var lokið
lagði hann símtólið á. Hann lét
síðan ekki sjá sig í gúllasið, enda
rétturinn með austurlensku ívafi.

Ókvæntur og barnlaus með
stórt hjarta. Æskuástin H. Betty.
Hann þekkti marga, greindur,
minnugur, sagði margar sögur og
eldaði sér kjötsúpu á jólum. Horfði
á Alþingisrásina og fékk jólakort
frá Bessastöðum á hverju ári í
tuttugu ár.

Eitt sinn ók Tani á leigubílnum
niður Laugarveginn, sá þá Ólaf
Ragnar og frú á gangi. Sveigði
bílnum að gagnstéttinni, í áttina að
þeim hjónum, skrúfaði niður bíl-
rúðuna og kallaði: „Ólafur, nú ferð
þú í forsetann.“ „Nei, Tani minn,“
sagði frúin, „það verður aldrei,
hann er svo óvinsæll.“ Tani hafði
hins vegar á réttu að standa eins
og svo oft áður í pólitíkinni. Ólafur
varð forseti og Tani fékk jólakortin
góðu.

Að endingu sat ég við rúm-
stokkinn hjá þessum góða og
trygga vini. Það var komið að leið-
arlokum. Handarbandið sem eitt
sinn var þétt og ákveðið var orðið
veikt. Ég bað fyrir Guðs blessun.
Hann lagði aftur augun í hinsta
sinn. Sáttur og hvíldinni feginn.
Þögnin var djúp og friðurinn sæll.

Hafðu þökk fyrir allt og allt kæri
vinur, ég mun sakna þín.

Guð blessi minningu Tana.

Birgir Þórarinsson

Báturinn Stafnes GK-274 við fiskverkunarhúsin í Sandgerði.

Ljósmyndasafn Byggðasafnsins
á Garðskaga komið á Sarp

Vörubíll Volvo G1747 Sigurjón Kristinsson.Jólaljósin tendruð
í Suðurnesjabæ
á Fullveldisdaginn

Jónatan Jóhann Stefánsson
–minningarorð

Áhōfnin á varðskipinu Þór skipti
á dōgunum um ōldudufl við Garð-
skaga. Landhelgisgæslan segir frá
þessu á fésbókarsíðu sinni og birtir
myndir sem Sævar Már Magnússon
tók af aðgerðinni.

Ölduduflið við Garðskaga hefur
komist í fréttirnar fyrir risastórar
öldur sem það hefur mælt. Öldu-
mælingardufl v ið Garðskaga
mældi ítrekað öldur yfir 30 metra
í óverðrinu sem gekk yfir landið
síðdegis þann 7. febrúar og aðfara-
nótt mánudags 8. febrúar nú í vetur.
Fyrra met í ölduhæð við Ísland var
síðan árið 1990 á sama dufli. Ein
aldan var svo kröftug að mælirinn

sló út en hann mælir mest 40 metra
ölduhæð og því óvíst hversu há sú
alda var. Heppilegt var að lágstreymt
var og sjávarstaða því hagstæð. Þetta
kemur fram á vef Vegagerðarinnar.

Fyrir þetta veður hafði ölduspá
gert ráð fyrir að um væri að ræða
stóran atburð sem gæti leitt til þess
að mjög háar öldur nái landgrunni.
Líkur voru á því að ölduhæð gæti
náð sömu hæðum og voru mældar
þann 9. janúar 1990 þegar Garð-
skagaduflið mældi 25 metra háa,
staka öldu, sem er sú hæsta sem
mælst hefur við strendur Íslands.

Þar sem það var lágstreymt og
sjávarstaða því hagstæð var fyrirséð

að öldur myndu ekki valda miklum
skemmdum á mannvirkjum þar sem
þær brotna langt fyrir utan grynn-
ingarnar.

Vegagerðin rekur ellefu öldumæl-
ingaduflum í kringum Ísland og
einnig vefupplýsingakerfið um veður
og sjólag, www.sjolag.is

Skipt umöldudufl viðGarðskaga
– mældi risaöldur í vetur

SUÐURNESJABÆR
HilmarBragi Bárðarson
hilmar@vf.is

Camerarctica heldur sína árlegu kertaljósatónleika í
kirkjum nú rétt fyrir jólin en í ár verða líka tónleikar á
Suðurnesjum og er það í fyrsta sinn. Tónleikar verða í
Hvalsneskirkju 15. desember kl. 20:00.

Hópurinn hefur leikið ljúfa tónlist eftir Mozart í þrjátíu
ár og þykir mörgum ómissandi að koma úr miðri jóla-
ösinni inn í kyrrðina og kertaljósin í rökkrinu.

Hópinn skipa að þessu sinni þau Ármann Helgason,
klarinettuleikari, Eydís Franzdóttir, óbóleikari, Hildi-
gunnur Halldórsdóttir og Bryndís Pálsdóttir, fiðluleikarar,

Svava Bernharðsdóttir, víóluleikari, og Sigurður Hall-
dórsson, sellóleikari.

Á dagskránni verða tvær af perlum Mozarts, Óbókvar-
tettinn kv. 370 og hinn margrómaði Klarinettukvintett
kv. 581. Að venju lýkur tónleikunum á því að Camerarc-
tica leikur jólasálminn góða, Í dag er glatt í döprum
hjörtum úr Töfraflautunni eftir Mozart.

Tónleikarnir eru um klukkustundar langir. Aðgangs-
eyrir er 2.500 krónur og frítt fyrir átján ára og yngri.
Miðar við innganginn.

– í Hvalsneskirkju 15. desember kl 20:00

Mozart
við kertaljós
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Súlan, menningarverðlaun Reykjanesbæjar fyrir árið 2022, var
afhent við hátíðlega athöfn í Duus Safnahúsum síðastliðinn laugar-
dag. Verðlaunin eru veitt þeim sem stutt hafa vel við menningarlíf
sveitarfélagsins og var þetta í tuttugasta og sjötta sinn sem Súlan
var afhent. Að þessu sinni hlaut Aðalsteinn Ingólfsson, listfræðingur,
verðlaunin fyrir framlag sitt til uppbyggingar og eflingar Listasafns
Reykjanesbæjar. Verðlaunagripurinn er silfursúla eftir listakonuna
Elísabetu Ásberg.

Kjartan Már Kjartansson, bæjar-
stjóri, afhenti Súluna fyrir hönd
bæjarstjórnar og menningar- og at-
vinnuráðs. Við tilefnið sagði hann
hverju bæjarfélagi mikilvægt að eiga
fólk sem vinnur að uppbyggingu já-
kvæðra málefna í bæjarfélaginu og
að bæjarstjórn Reykjanesbæjar vilji
með táknrænum hætti þakka fyrir
það með veitingu menningarverð-
launanna.

Framlag til bókmennta og lista

Aðalsteinn er fæddur árið 1948,
sonur Ingólfs Aðalsteinssonar,
veðurfræðings og síðar forstjóra
Hitaveitu Suðurnesja, og Ingibjargar
Ólafsdóttur, húsfreyju. Þar sem
faðir hans vann lengi fyrir Veður-
stofuna á Keflavíkurflugvelli bjó
fjölskyldan lengst af á Suðurnesjum,
fyrst á flugvallarsvæðinu og síðan
við Borgarveginn í Njarðvík. Síðar
sótti Aðalsteinn sér framhalds-
menntun, m.a. á sviði bókmennta
og listasögu, við erlenda háskóla
og hefur starfað sem listfræðingur,
stundakennari í listfræði við Há-
skóla Íslands og auk þess sjálfstætt
sem sýningarstjóri og gagnrýnandi.
Aðalsteinn hefur ritað ummynd-

list á ýmsum vettvangi og komið
að útgáfu hátt í fjörutíu bóka um
íslenska og færeyska myndlist og
menningarmál og um þrjátíu safn-
rita um sömu viðfangsefni. Nýjasta
bók Aðalsteins, Þingvellir í íslenskri
myndlist, kemur út í haust hjá Hinu

íslenska bókmenntafélagi. Þá liggja
ókjör af tímaritsgreinum eftir hann.
Stóran hluta ævi sinnar hefur

Aðalsteinn unnið á hinum ýmsu

listasöfnum; Listasafni Reykjavíkur-
borgar, Listasafni Íslands, Listasafni
Sigurjóns Ólafssonar og á Hönnun-
arsafni Íslands sem fyrsti forstöðu-
maður þess. Fyrir þessar stofnanir
og fleiri aðila hefur hann sett upp
hartnær áttatíu sýningar auk þess
að vinna að alls konar sýningarverk-
efnum fyrir um það bil eitt hundrað
listamenn, íslenska og erlenda.

Samstarfið við Listasafn
Reykjanesbæjar

Samstarfið við Listasafn Reykja-
nesbæjar hófst árið 2004 en Aðal-
steinn var nánast frá upphafi aðal-

ráðgjafi safnsins undir stjórn Val-
gerðar Guðmundsdóttur, fyrrum
menningarfulltrúa, sem veitti
safninu forstöðu.
Á síðastliðnum nítján árum hefur

Aðalsteinn sett upp í það minnsta
36 myndlistarsýningar hjá Lista-
safni Reykjanesbæjar, ásamt því að
sitja í listráði safnsins allt til ársins
2020.
Aðalsteinn hefur gætt hags-

muna safnsins á vettvangi mynd-
listar á Íslandi. Hann hefur verið
milligöngumaður um það að safnið
hefur fengið stórar myndverkagjafir
eftir merka listamenn. Árið 2020
stóð Aðalsteinn fyrir sýningu og

listaverkagjöf til safnsins sem telur
um 250 myndverk eftir Daða Guð-
björnsson. Það sama ár, fyrir tilstilli
Aðalsteins, fékk Listasafn Reykja-
nesbæjar veglega gjöf frá erfingjum
Bjargar Þorsteinsdóttur, myndlistar-
manns, sem telur um 100 grafík-
myndir og nítján stór akrýlmálverk.
Nú telur safneign Listasafns

Reykjanesbæjar um 1.500 mynd-
verk og þannig er safnið orðið eitt
af stærri listasöfnum Íslands. Sú
staðreynd er ekki síst Aðalsteini
Ingólfssyni að þakka.
Í samstarfi þeirra Valgerðar

vakti safnið verðskuldaða athygli
og viðurkenningu. Meðal annars
var samsýning í safninu valin ein af
listsýningum ársins af fjölmiðlum
og fyrir tveimur árum var sýning
safnsins á verkum eftir Guðjón
Ketilsson valin listsýning ársins af
Safnaráði. Í kjölfarið fóru að berast
margar fyrirspurnir frá íslenskum
og erlendum listamönnum um sýn-
ingarmöguleika hér á Suðurnesjum.
Fagmennsku safnastarfs Lista-

safns Reykjanesbæjar má m.a. rekja
til þess stuðnings sem listasafnið
hefur ávallt notið frá Aðalsteini
sem hefur unnið óeigingjarnt starf
í þágu myndlistar í Reykjanesbæ, í
um tveggja áratuga skeið.
Með veitingu Súlunnar færir

bæjarstjórn og menningar- og at-
vinnuráð Aðalsteini þakkir fyrir
áralanga vinnu og stuðning við
Listasafn Reykjanesbæjar.

Aðalsteinn Ingólfsson hlýtur Súluna
Að þessu sinni hlaut Aðalsteinn Ingólfsson, listfræðingur, verðlaunin

fyrir framlag sitt til uppbyggingar og eflingar Listasafns Reykjanesbæjar.
Verðlaunagripurinn er silfursúla eftir listakonuna Elísabetu Ásberg.

Víkurfréttamyndir: Hilmar Bragi Bárðarson

Frá afhendingu Súlunnar 2022.
F.v.: Guðlaug María Lewis
menningarfulltrúi, Valgerður
Guðmundsdóttir fv. menningarfulltrúi,
Aðalsteinn Ingólfsson listfræðingur
og handhafi Súlunnar ásamt
Kjartani Má Kjartanssyni
bæjarstjóra Reykjanesbæjar við
listaverkið Súluna, sem er eftir
listakonuna Elísabetu Ásberg.
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Það er meira en að segja það að hlaupa hundrað hringi í kringum Keflavíkurvöll. Hver hringur
er rétt yfir fimm hundruð metrar, svo vegalengdin ein er rúmir fimmtíu kílómetrar – en það
reynir á hugann að hlaupa sama hringinn aftur og aftur.

Er þetta ekki einhver klikkun að
hlaupa svona hundrað hringi?
„Þetta er það. Það er viss geðveiki að
gera þetta en góð æfing fyrir hausinn
að koma sér í gegnum þetta,“ segir
Guðmundur þegar Víkurfréttir
spurðu hann út í hlaupið um helgina.

„Þetta gekk ljómandi vel. Ég
kláraði mína hundrað hringi, þriðja
árið í röð.“

Þetta hlýtur að reyna á hausinn.
„Það gerir það. Sérstaklega eins og
í gær [laugardag], frá því í hring 56
og þangað til að ég átti svona nítján
hringi eftir, var ég nánast einn – svo
fór fólk að mæta aftur. Þetta var í
kringum hádegi og fólk var að fara
heim til að fá sér hádegismat, sá tími
reyndi svolítið á hausinn.“

Guðmundur segist hafa verið á
hlaupum í rétt tæpa fjóra tíma. „... en
ég stoppaði nokkrum sinnum til að
næra mig og spjalla við fólk, þannig
að í heildina tók hlaupið rétt rúmlega
fjóra tíma.“

Og hver er vegalengdin þegar búið
er að taka þetta saman?
„Þetta endaði í 51 kílómetra sam-
kvæmt mælingu.“

Konan kom honum á óvart

Guðmundur Daði hefur í gegnum
tíðina safnað fyrir Píeta-samtökin
þegar hann tekur þátt í Reykjavík-
urmaraþoninu en síðustu ár hefur
hann fyrst og fremst notað þetta
hlaup til að þjálfa hausinn í sér.

„Það var líka markmiðið í ár, að
þjálfa hausinn á mér, en svo þegar
ég var búinn með hlaupið þá segir
konan mín mér að hún hafi stofnað
viðburð á Facebook og gert þetta
að einhverskonar styrktarhlaupi
fyrir mig. Ég náði ágætis árangri
í hlaupunum í sumar og fór í það
núna í haust að hafa samband við

fyrirtæki og leita eftir styrkjum fyrir
framhaldið. Það skilaði nú ekki miklu
og ég fékk neikvæðar viðtökur frá
fyrirtækjunum. Þannig að konan
ákvað að koma mér svona á óvart,“
segir Guðmundur og segir að það
hafi komið flatt upp á hann hversu
vel söfnunin hafi gengið. „Ég bjóst
við að þetta yrði í mesta lagi nokkrir
þúsundkallar – en það reyndist nú
vera svolítið meira en það.“

Aðspurður um hvað sé framundan
segir Guðmundur að stefnan fyrir
næsta ár sé svipuð og þetta ár. „Það
verða sumarhlaupin hérna heima og
svo enda ég þetta með því að fara til
Berlínar og taka Berlínarmaraþonið.

Ég tók þátt í því í haust, hljóp á 2:39
og lenti í topp eina prósentinu. Ég er
helvíti sáttur með það.“

Blaðamaður hafði veitt því athygli
hve margar myndir væru af Guð-
mundi sem eru teknar á fjöllum
en hann er frá Neskaupstað, því
lá beinast við að spyrja: Eru mara-
þonhlaup þín helsta keppnisgrein
eða hefurðu verið að taka þátt í
utanvegahlaupum líka?
„Þegar ég bjó fyrir austan þá þurfti
maður ekki nema að labba út um
útidyrnar til að vera kominn upp í
fjall – þetta er aðeins öðruvísi hér
á Suðurnesjum, fer ekki alveg eins
mikið fyrir fjöllunum hérna. Hæsta
fjallið í Reykjanesbæ er sennilega
hóllinn í Innri-Njarðvík.

Ég hljóp Laugaveginn í fyrra en ég
hef fundið það, eins og núna í sumar,
að ég er meira í götuhlaupunum –
eins og er. Svo kannski eftir þrjú,
fjögur ár færir maður sig hugsanlega
eitthvað utan vegar.“

Hvað er svo framundan hjá þér?
„Tímabilið hjá mér byrjar sennilega
í janúar, þá er hlaupasería hjá FH.
Það er haldið þriðju vikuna í janúar,
febrúar og mars. Svo byrjar tímabilið
af krafti um miðjan maí. Þá byrjar
maður að keppa í þessum hlaupum
hér fyrir sunnan,“ segir hlaupagikk-
urinn að lokum en Guðmundur Daði
keppir fyrir hönd þríþrautardeildar
Njarðvíkur, 3N, enda eru þau hjónin
búsett í Njarðvík.

Viss geðveikiViss geðveiki
en góð æfingen góð æfing

Hlaupagarpurinn Guðmundur Daði
Hlaupagarpurinn Guðmundur DaðiGuðlaugsson hljóp 100 hringi áGuðlaugsson hljóp 100 hringi áVetrarbrautinni um Keflavíkurvöll

Vetrarbrautinni kringum Keflavíkurvöllsíðasta laugardag – þetta var í þriðja
síðasta laugardag – þetta var í þriðjasinn sem hann afrekar það.sinn sem hann afrekar það.

ÍÞRÓTTIR
JóhannPáll Kristbjörnsson
johann@vf.is

Á miðri leið var snúið við.

100 hringir.

Margir félagar Guðmundar frá 3N hlupu honum samferða hluta vegalengdarinnar.Margir félagar Guðmundar frá 3N hlupu honum samferða hluta vegalengdarinnar. VF-myndir: JPKVF-myndir: JPK

Helena Ösp Ævarsdóttir, eiginkonaHelena Ösp Ævarsdóttir, eiginkona
Guðmundar, og Júlía, dóttir þeirra,Guðmundar, og Júlía, dóttir þeirra,

hvöttu sinn mann áfram.hvöttu sinn mann áfram.

100 hringir.

Guðmundur Daði kemur í mark íGuðmundur Daði kemur í mark í
Berlínarmaraþoninu síðasta haust.Berlínarmaraþoninu síðasta haust.

Mynd af Facebook-síðu GuðmundarMynd af Facebook-síðu Guðmundar
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Sveinn nýr formaður
Golfklúbbs Suðurnesja

Sveinn Björnsson var kjörinn formaður Golfklúbbs Suðurnesja en hann
tekur við af Ólöfu Kristínu Sveinsdóttur sem gegnt hefur embættinu
síðustu þrjú árin. Rekstur GS gekk vel á árinu. Aðalfundur klúbbsins var
haldinn í golfskálanum 23. nóvember og sóttu rúmlega fjörutíu manns
fundinn.

Í skýrslu stjórnar fór fráfarandi for-
maður yfir starf ársins sem var fjöl-
breytt og gekk vel. Mótahald hefur
þó oft gengið betur en veðrið var
ekki upp á það besta og kom niður
á aðsókn í mót. Kvennastarfið hefur
verið vaxandi í all nokkur ár og
blómstrar í klúbbnum.
GS tók á árinu í notkun golfhermi

í nýrri inniaðstöðu sem opnuð var
í gömlu slökkvistöðinni í Keflavík í
upphafi árs. Annar nýr golfhermir er
tilbúinn og státar GS því af tveimur
nýjum og fullkomnum hermum. Í
inniaðstöðunni er einnig aðstaða
til að slá í net og púttvöllur en Pútt-
klúbbur Suðurnesja verður með
aðstöðu í inniaðstöðu GS. Klúbb-
urinn útnefndi í haust Gísla Grétar
Björnsson sjálfboðaliða ársins en
hann hefur farið fyrir vinnu við
uppsetningu hermanna og inniað-
stöðunnar í upphafi árs.
Klúbburinn hefur fjárfest mikið í

vélum og tækjum á síðustu þremur
árum og er staðan góð í þeim efnum.

Samstarf GS við Reykjanesbæ var
gott en í sumar var skipt um þak á
golfskálanum og framundan er lag-
færing á Tjarnarkoti, sem er lítið hús
m.a. með snyrtiaðstöðu við 10. teig.
Íþróttastarfið gekk mjög vel en

yngsta afreksfólkið, þau Fjóla Mar-
grét Viðarsdóttir og Logi Sigurðsson,
náði mjög góðum árangri á árinu.
Þau unnu nokkra stóra titla og voru
valin kylfingar ársins hjá GS.
Fjárhagur klúbbsins er traustur og

rekstur ársins skilaði 4,5 milljónum
króna í hagnað. Félögum fækkaði
aðeins og tekjur minnkuðu lítillega.
Aðstæður í heimsfaraldri voru starf-
semi GS hagfelldar tvö síðustu ár á
undan.
Í máli Sveins Björnssonar sem var

einn í kjöri til formanns kom fram að
nú standi til að fara í framkvæmdir
á Hólmsvelli og horfa til framtíðar
með masterplan. Skipað hefur verið
fagráð sem mun stýra þeirri vinnu í
samvinnu við Edwin Roald, golfarki-
tekt.

Í stjórnGS fyrir komandi starfsár eru:
Sveinn Björnsson, formaður,
Karitas Sigurvinsdóttir,
Sigurður Sigurðsson,
Örn Ævar Hjartarson,
Róbert Sigurðsson,
Guðrún Þorsteinsdóttir,
Ólöf Einarsdóttir,
Gunnar Ellert Geirsson.

Auk nýs formanns þá hefur nýr
framkvæmdastjóri verið ráðinn,
Sverrir Auðunsson, en Andrea Ás-
grímsdóttir, sem gegnt hefur starfinu
í fjögur ár, sagði upp störfum á árinu.

Sveinn Björnsson er nýr formaður GS og
tekur við af Ólöfu Kristínu Sveinsdóttur.

Fjóla M. Viðarsdóttir og Logi Sigurðsson eru afrekskylfingar GSFjóla M. Viðarsdóttir og Logi Sigurðsson eru afrekskylfingar GS
og náðu mjög góðum árangri á árinu.og náðu mjög góðum árangri á árinu. VF-myndir: pketVF-myndir: pket

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

Hefur þú áhuga á að starfa við liðveislu?
Háaleitisskóli - Grunnskólakennari á miðstig

Háaleitisskóli - Kennari í Nýheima

Umhverfissvið - Verkefnisstjóri hjá byggingarfulltrúa

Viltu starfa hjá Reykjanesbæ? Almenn umsókn

Viðburðir í desember

HLJÓMAHÖLL 30. DESEMBER

Valdimar -
Áramótatónleikar

Loksins, loksins, loksins, loksins verða
hinir margrómuðu Áramótatónleikar
Valdimar aftur á dagskrá. Þessa
tónleika þekkir Suðurnesjafólk vel og
því óþarfi að fara út í smáatriði. Það
eina sem þarf að hafa hugfast er að
þetta verður stórkostlegt.

LISTASAFNIÐ Í DESEMBER

Sýningar og vinnu-
stofa í listasafninu

Tvær glæsilegar sýningar voru opnaðar
um síðustu helgi sem allir ættu að sjá.
Sunnudaginn 11. desember verður
boðið upp á vinnustofu krakkaklúbbs
Listasafns Reykjanesbæjar. Gunnhildur
Þórðardóttir heldur fyrstu vinnustofuna
en fleiri koma í kjölfarið.

Kynnið ykkur alla dagskrána
í desember á Visit Reykjanesbær
Skoðaðu viðburðadagatalið okkar á Visit Reykjanesbær til að sjá hvaða áhugaverðu
viðburðir eru framundan. Á heimasíðunni má einnig finna fjölbreyttar upplýsingar um
Reykjanesbæ og hvað er í boði fyrir bæjarbúa og gesti.

www.visitreykjanesbaer.is

Aðventugarðurinn
og Aðventusvellið
Við opnum Aðventugarðinn laugardaginn 3. desember.
Í Aðventugarðinum er leitast eftir að skapa jólalegt andrúmsloft
þar sem fólk getur komið saman, fundið fyrir jólaandanum og
gert góð kaup í jólakofunum.

Aðventusvellið er frábær viðbót við Aðventugarðinn en það
er staðsett í skrúðgarðinum í Keflavík. Þar gefst fjölskyldum
einstakt tækifæri til að upplifa saman gleðilegar stundir með
hressandi útivist og hreyfingu. Upplýsingar um svellið er að
finna á adventusvellid.is

Heimskonur koma saman og verða
í jólaskapi, Bókakonfektið verður á
sínum stað og Jóla-kósí í Átthagastofu.
Boðið verður upp á umhverfisvæna
innpökkunarstöð ásamt fjölbreyttum
viðburðum – kynntu þér málið á Visit
Reykjanesbær.

BÓKASAFNIÐ Í DESEMBER

Jóladagskrá í
Bókasafni

Aðventan einkennir desember og eru
fjölbreyttir viðburðir í boði í Reykjanesbæ.
Aðventugarðurinn fangar jólaandann
með notalegum jólailm, fallegum vörum
í jólakofunum og jólasveinum sem gleðja
börnin. Aðventusvellið opnar á sama tíma
þar sem gefst kjörið tækifæri til að stunda
skemmtilega hreyfingu. Sex stórkostlegir
viðburðir eru á dagskrá í Hljómahöll þar

sem finna má tónleika frá bæði erlendum og
innlendum aðilum sem og uppistand. Nýjar
glæsilegar sýningar hafa opnað í Listasafni
Reykjanesbæjar og í Byggðasafninu. Við hvetjum
íbúa til að eiga notalegar stundir í aðdraganda
jóla, taka þátt í jólaföndri í Bókasafninu og Duus
Safnahúsum með börnunum, sækja stórkostlega
tónleika í Hljómahöll og áhugavert Bókakonfekt
í Bókasafni Reykjanesbæjar.

Byggðasafnið verður með sérstaka
jólasýningu. Það verður hægt að taka
af sér flottar myndir í anda ársins 1900.
Þá er boðið upp á jólaföndur alla
aðventuna og geta fjölskyldur komið og
átt jólalega stund í notalegu umhverfi.
Upplýsingar á Visit Reykjanesbær.

BYGGÐASAFNIÐ Í DESEMBER

Byggðasafnið
í hátíðarskapi

Þorláksmessutónleikaröð Bubba
Morthens er ein allra langlífasta tón-
leikahefð í aðdraganda jóla. Árið
hefur verið einstaklega viðburðaríkt
hjá Bubba og mætir hann því
tvíefldur í ár. Húsið opnar kl. 19:00 en
tónleikarnir hefjast kl. 20:00

HLJÓMAHÖLL 9. DESEMBER

Þorláksmessutónleikar
Bubba Morthens

Ari Eldjárn kveður árið 2022 með
ógleymanlegri uppistandssýningu. Ari
er einn allra vinsælasti uppistandari
þjóðarinnar og hefur auk þess getið sér
góðs orðs víða erlendis fyrir gaman-
sýningar sínar. í boði verða tvær
sýningar; kl. 19:00 og kl. 22:00.

HLJÓMAHÖLL 15. DESEMBER

Ari Eldjárn -
Áramótaskop 2022
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Mundi
Vei! Kaninn er kominn aftur
og aðeins tekið við dollurum
á Hafnargötunni.

Upplifðu – Vertu – Njóttu

OPNUNARTÍMAR
Mán–Fös 12–18
Lau 11–16

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

Á Íslandi búa bara eskimóar í snjó-
húsum, var sú mynd sem margir út-
lendingar drógu upp af Íslandi fyrir
ekki svo mörgum ártugum síðan.
Nú virðist sú mynd vera að dragast
upp að nokkru leyti á ný. Suðurnesin
eru að verða að Alaska og Hafnar-
gatan okkar í Keflavík að komast á
heimskortið sem aðalgatan í Ennis,
ímynduðum smábæ í Alaska.

Hér munu semsagt miklir atburðir
gerast í þessari viku, sérfræðingar
hverfa sporlaust af yfirborði jarðar
og rannsóknarlögreglumenn sem
leiknir eru af stórleikurunum Jodie
Foster og Kali Reis munu þurfa að
kafa ofan í myrka fortíð sína til að
komast til botns í málinu skv. því
sem segir á Google. Þessu öllu fylgir
400 manna tökulið og leikarar.

Eflaust hefur það ráðið einhverju
um staðarval kvikmyndaframleið-
endanna að hér væri stærstur hluti
leikmyndarinnar til staðar á þessum
tíma ársins. Nægur snjór sem ryðja
mætti upp í skafla svo umgjörðin
væri sem líkust því sem gerist í
Alaska. En svo er ekki. Í stað snjó-
storma eru komnir sjóstormar, loka
þarf Ægisgötunni orðið reglulega
fyrir ágangi sjávar sökum hækkandi
sjávarstöðu, og virðulegir trésmiðir
með sómakennd hafa horfið frá
húsasmíðum og byggja nú í akkorði
snjóskafla svo leikmyndin verði sem
raunverulegust.

Þær breytingar sem orðið hafa á
veðurfari undanfarin ár eru orðnar
áþreifanlegar og óumdeilanlegar.
Fari svo fram sem horfir mun seðla-
bankastjóri brátt beina augum sínum
að Keflavík í stað Tenerife í leit sinni
að óviðbúnum landsmönnum taka
myndir af tánum af sér til rökstyðja
stýrirvaxtarhækkunarblæti sitt.

Það hefur verið gaman og veitt
okkur gleði að fylgjast með hvernig
leikmyndateiknarar hafa breytt
ásýnd hluta Hafnargötunnar á
nokkrum dögum, kannski ekki alveg
eins við viljum sjá hana, en eitthvað
sem okkur hefur ekki tekist að gera á
áratugum. Þeir hafa leyft sér að láta
hugmyndaflugið flögra út frá fyrir-
framgefnu handriti og búið til um-
hverfi sem hentar því sem þeir vilja
sjá. Svipað hefur verið gert á Sel-
fossi þar sem nýr taktur hefur verið
sleginn hvað varðar miðbæjarkjarna
bæjarins. Er ekki kominn tími til að
bæjaryfirvöld, fjárfestar og versl-
unarmenn við Hafnargötu skrifi sitt
handrit að því hvernig þeir vilji sjá
að aðalverslunargata bæjarins skuli
líta út í framtíðinni? Er ekki komin
tími til að Hafnargatan fái upplyft-
ingu?
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HANNESAR FRIÐRIKSSONAR

Er ekki kominn tími
á að Hafnargatan
fái upplyftingu?


