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#vikurfrettir á samfélagsmiðlum

VF í beinu streymi á Facebook

Ljósanæturblað
Víkurfrétta

Víkurfréttir hvetja lesendur til að vera duglega að mynda við-
burði á Ljósanótt og setja myndirnar á samfélagsmiðla eins og
Instagram eða Facebook. Þá hvetjum við ykkur til að merkja
myndirnar #vikurfrettir.

Ljósanótt í Reykjanesbæ verður sett í 21. skipti við hátíðlega
athöfn í skrúðgarðinum í Keflavík á fimmtudag, 1. september
þegar hátíðarfáni Ljósanætur verður dreginn að húni. Viðburð-
urinn verður í beinni útsendingu á Facebook-síðu Víkurfrétta.
Fleiri viðburðir verða einnig sýndir í beinu streymi. Sýnt verður
frá heimatónleikum, árgangagöngu og ýmsu fleiru sem verður
í gangi á Ljósanótt. Myndin að ofan er frá setningu árið 2017.

Undirbúningur fyrir Ljósanótt hefur staðið yfir
alla þessa viku og oft miklu lengur. Á myndinni
hér að ofan er Helga Þórsdóttir, safnstjóri
Listasafns Reykjanesbæjar, að stilla upp

verki sem er hluti af sýningum í Bíósal Duus
Safnahúsa. Nánar um sýningar í blaðinu í dag.
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Rak vélarvana upp í Bergið
Björgunarsveitarfólk úr Björg-
unarsveitinni Suðurnes í Reykja-
nesbæ var komið að makrílveiði-
báti sem rekið hafði upp í Bergið
við Keflavík aðeins átta mínútum
eftir að útkall barst sl. föstudags-
morgun. Einn maður var á bátnum
sem rak upp og sakaði hann ekki.
Björgunaraðgerðir gengu vel að
sögn Haraldar Haraldssonar, for-
manns Björgunarsveitarinnar
Suðurnes, og var báturinn dreginn
til hafnar í Keflavíkurhöfn. Þaðan
var hann svo dreginn til Njarðvíkur
þar sem hann fór í slipp hjá Skipa-
smíðastöð Njarðvíkur með laskað
stýri og brotinn.
Stjórnstöð Landhelgisgæslunnar

barst neyðarkall frá skipstjóra lítils
fiskibáts sem sendi út neyðarkall
laust eftir klukkan níu á föstudags-
morgun. Báturinn var þá vélarvana
rétt utan við Keflavík og var við það
að reka upp í bergið í norður af smá-
bátahöfninni í Reykjanesbæ. Einn
var um borð. Þyrlusveit Landhelgis-

gæslunnar var þegar í stað kölluð út
á mesta forgangi en áhöfn þyrlunnar
var að undirbúa æfingarflug og gat
brugðist skjótt við og hélt þegar af
stað á vettvang.
Sjóbjörgunarsveitir á Suður-

nesjum, á vegum Slysavarnafélagsins
Landsbjargar, voru jafnframt kall-
aðar út sem og lögregla. Skipstjóri
báts sem var staddur í nágrenninu
var einnig beðinn um að halda á
staðinn. Klukkan 9:30, einungis

rúmum tuttugu mínútum eftir að
neyðarkallið barst, voru björgunar-
sveitir komnar með bátinn í tog. Á
meðan var þyrla Landhelgisgæsl-
unnar í viðbragðsstöðu á vettvangi
ef á þyrfti að halda. Björgunarsveitin
Suðurnes hélt með bátinn í togi til
Keflavíkurhafnar en viðbragð allra
sem að málinu komu var snöggt og
fumlaust. Enginn leki virðist hafa
komið að bátnum þrátt fyrir að hann
hafi nuddast utan í bergið.

Vélarvana skemmtibát rak
að landi austur af Vogum

Mikill viðbúnaður var hjá sjóbjörg-
unarsveitum á suðvesturhorninu í
síðustu viku þegar tilkynning barst
um vélarvana skemmtibát sem rak
að landi rétt austan Atlagerðist-
anga við Voga á Vatnsleysuströnd.
Áhöfnin á bátnum hafði rekið mót-

orinn niður og varð báturinn vélar-
vana um 300-400 metra frá landi.
Um hálftíma eftir að útkallið barst
rak bátinn að landi, fólkið komst að
sjálfsdáðum í land og engin slasaðist.
Björgunarsveitarfólk á björgun-

arbát frá Reykjanesbæ kom á vett-
vang stuttu síðar og dró bátinn til
hafnar í Vogum og aðrir björgunar-
bátar sem mættir voru á vettvang

fylgu bátnum til öryggis. Þrátt fyrir
nokkuð rok og öldugang gengu að-
gerðir vel.
Samtals tóku um 40 björgunar-

sveitarmenn þátt í aðgerðinni á
bátum frá Sandgerði, Reykjanesbæ,
Hafnarfirði, Kópavogi og Reykjavík.

Myndina tók Jökull Þráinsson frá HSSK.

Bókun meirihluta fræðsluráðs
vegna stöðu leikskólaplássa

í Reykjanesbæ
Í Reykjanesbæ hefur fjölgun íbúa
verið mjög mikil undanfarin ár. Í
því samhengi má nefna að síðustu
12 mánuði hefur fjölgunin verið
7,7% en slík fjölgun telst mikil á
einu ári. Íbúar Reykjanesbæjar
voru í júlí 2022 orðnir 21.420
talsins. Alls eru 1478 börn á aldr-
inum 0-5 ára í bænum okkar en
fjölgun barna á þessu aldursbili
hefur verið mjög hröð. Árgangurinn
2020 er til að mynda stærsti ár-
gangur sveitarfélagsins sem farið
hefur í leikskóla.
Í Reykjanesbæ eru alls 11 leik-

skólar og hafa öll tæplega 300
börnin fædd árið 2020 fengið pláss
í leikskóla. Ljóst er að börn fædd
2021 bíða því eftir lausu plássi
sem losna alla jafna ekki fyrr en
elsti árgangurinn fer í skóla, en við
höfum alla jafna ekki náð að taka
inn börn undir tveggja ára vegna
fjölda barna.
Reykjanesbær vex sem aldrei

fyrr og verðum við að horfa í
breyttar aðstæður. Foreldrar sem
til okkar flytja þurfa dagvistun-
arúrræði og við sem sveitarfélag
á öflugu atvinnusvæði verðum
að svara því kalli. Fjölgun íbúa er

vissulega áskorun en að sama skapi
tækifæri.
Fyrirhugað er að þrír nýir leik-

skólar opni í Reykjanesbæ á næstu
árum: Leikskóli í Dalshverfi 3, leik-
skóli í Hlíðarhverfi auk þess sem
að leikskólinn í Stapahverfi klárast.
Skipulagsvinna við alla leikskólana
er hafin en komin mislangt á veg.
Þar til að þessar byggingar verða
tilbúnar er ljóst að grípa þarf til
annarra úrræða til að brúa bilið.
Aðgerðaráætlun því tengd er
hafin þar sem kannað er mögu-
leika til fjölgunar dagvistunarúr-
ræða auk mögulegrar stækkunar
við núverandi leikskóla. Meirihluti
fræðsluráðs vil árétta að málefnið
er í hæsta forgangi og leitað verður
allra leiða til að komast til móts við
foreldra í samfélaginu okkar. Um
leið og við höfum frekari svör til
kynningar munu þau verða birt og
reynt að hraða ferlinu eins faglega
og hægt er í hag barnanna í Reykja-
nesbæ.

Guðný Birna Guðmundsdóttir,
Sighvatur Jónsson, Halldór
Rósmundur Guðjónsson og

Harpa Sævarsdóttir.

Algerlega óraun-
hæf stefna

„Vandi Reykjanes-
bæjar í vistunarúr-
ræðum barna er stór
og mikill. Nú í haust
er yfir 140 barna
aukning í leikskólum
bæjarins á milli ára
og fyrirsjáanlegt að

næsti árgangur er stærri en sá ár-
gangur sem gengur upp í grunnskóla
á næsta ári. Stefna meirihlutans í
aldursviðmiði upp á 12-18 mánaða
börn er algerlega óraunhæf og ekki
sjáanlegt að svo verði á þessu kjör-
tímabili,“ segir í bókun frá Margréti
Þórarinsdóttur, bæjarfulltrúa Um-
bótar, á síðasta fundi bæjarstjórnar
Reykjanesbæjar.
Þá segir í bókuninni: „Allir leik-

skólar bæjarins eru komnir að þol-
mörkum og búið er að hagræða og
endurskipuleggja til að koma sem
flestum börnum að í vistun. Yfir-
lýsingar um ungbarnadeildir á leik-
skólum hafa letjandi áhrif á aðsókn
í dagforeldrastarfið. Reykjanesbær
þarf að gefa út skýra stefnu í þessum
málum þannig að það sé fyrirsjáan-
legt atvinnuöryggi dagforeldra.
Dagforeldrar eru nú einn af

mikilvægustu hlekkjunum í þeim
úrræðum sem í boði gætu verið
til að finna lausn á þessu vanda-
máli. Það er nokkuð ljóst að fara
þarf í bráðaaðgerðir og mætti þar
huga að frekari stuðning við dag-
foreldra. Telur Umbót að það væri
hraðvirkasta leiðin til lausnar á vist-
unarvanda ungra barna. Horfa má
til þeirra gæsluvalla sem allir eru nú
komnir úr notkun og koma þar fyrir
bráðabirgðahúsnæði fyrir verðandi
dagforeldra sem geta ekki boðið upp
á gæslu í heimahúsi. Stækka þarf
strax þá leikskóla sem eru með hús-
næði í boði. Leita þarf allra lausna
sem mögulegar eru til að koma til
móts við þessa stóru áskorun.“

Frá vettvangi björgunarinnar undir Berginu nærri
smábátahöfninni í Gróf. Mynd: Haraldur Haraldsson.

Báturinn dreginn til hafnar í
Keflavíkurhöfn. VF-mynd: Hilmar Bragi

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

Landsbankinn er aðalstyrktaraðili Ljósanætur,
menningar- og fjölskylduhátíðar Reykjanesbæjar.

Við óskum Suðurnesjafólki og öðrum
gestum Ljósanætur gleðilegrar hátíðar.

Kynntu þér dagskrá hátíðarinnar á ljosanott.is

Gleðilega
Ljósanótt



Stórlax tekinn Traustataki
Njarðvíkingurinn Trausti Arn-
grímsson komst í meistaradeild
laxveiðimanna þegar hann veiddi
risalax í Iðunni í hádeginu síðasta
laugardag. Laxinn mældist 104 sm.
Morgunvaktinni var að ljúka þegar
Trausti ákvað að velja nýja flugu í
blálokin og freista þess að negla einn
fyrir hádegismat. Hann kom stöng-
inni á milli fóta sér og náði í flugu-
boxið en þá verður hann var við að
rifið er af afli í línuna. Trausti náði að
rétta stöngina upp og bregðast við
trölli hinum meginn á línunni.

„Ég tók fantalega á honum án
þess að vita hvað fiskurinn væri
stór. Viðureignin var ekki löng, lík-
lega út af því hvað ég tók hressilega
eða eigum við að segja traustataki,
á stórlaxinum,“ sagði Trausti sem
fékk aðstoð frá veiðifélaga sínum,
Margeiri Vilhjálmssyni sem náði að
háfa tröllið rétt um tíu mínútum eftir
að laxinn kom á. Þeir mældu fiskinn
vandlega en hann var 104 sm. Al-
vöru krókudíll eins og risa hængar
eru oft nefndir vegna útlits eftir
sumarlegu í ánum. Þetta mun vera

næst stærsti lax sem veiðst hefur í
sumar en breskur lávarður veiddi lax
sem var einum sentimetra lengri í
Laxá í Ásum snemma í sumar.

Trausti og Margeir voru í holli
með fleiri Suðurnesjamönnum. Holl
sem fer nokkrum sinnum í Iðuna á
hverju sumri. Túrinn gekk vel og
fleiri fiskar, laxar og sjóbirtingar
komu á land. Allir glaðir. Trausti í
skýjunum með sinn stærsta fisk á
ferlinum en kappinn er þaulvanur
laxveiðigaur og hefur unnið við
veiðileiðsögn í Ytri-Rangá í sumar.

Trausti og tröllið!
Fallegur er hann sá stóri úr Iðunni, -

nýmældur 104 sm. og fékk frelsi skönmmu
seinna. Myndir/Margeir Vilhjálmsson.
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LJÓSANÓTT
Í LYFJU REYJANESBÆ
1. SEPTEMBER
Okkur langar að bjóða þér í endurbætta
Lyfju Reykjanesbæ. Hjá okkur færð þú allt
sem þú þarft fyrir heilbrigði og vellíðan.
Við leggjum áherslu á þekkingu,
gæðavörur og persónulega þjónustu.

20% AFSLÁTTUR
• af öllum húð- og snyrtivörum
•af öllum vítamínum

Frí blóðþrýstingsmæling kl. 9-12.

Kynningar á lífrænum húðvörum frá Mádara
og frönsku húðlækningarvörunum La Roche
Posay og Vichy frá kl. 13.

Veglegir kaupaukar og léttar veitingar í boði.

DJ Dóra Júlía spilar frá kl. 17-19.

Komdu og fagnaðu með okkur 1. september.

Kveðja starfsfólk
Lyfju Reykjanesbæ

Opið 9-19 virka daga, 11-18 laugardaga og 12-16 sunnudaga



Nýtt fiskveiðiár gengur í garð
Þá er fiskveiðiárið 2021-2022 lokið
og framundan nýtt fiskveiðiár.
Reyndar er nú ekki aukning á
þorskkvóta sem er frekar furðuleg
ákvörðun því það virðist vera
þorskur um allan sjó og það hefur
sést mjög vel á undanförnum vetr-
arvertíðum. Annars þegar þessi
pistill er skrifaður þá eru ekki loka-
tölur komnar inn fyrir ágúst, enn
það sem komið er ber þess merki að
veiði bátanna frá Suðurnesjunum
hafi verið nokkuð góð.
Hjá dragnótabátunum var Sigur-

fari GK með 144 tonn í 10 róðrum
og mest 31 tonn. Siggi Bjarna GK
141 tonn í 13 og mest 35 tonn. Ísey
EA 99 tonn í 11 og mest 20 tonn og
Benni SæmGK 72 tonn í 10 og mest
11 tonn. Aðalbjörg RE var með 26
tonn í 4 og mest 10 tonn. Allir bát-

arnir lönduðu í Sandgerði og Aðal-
björg RE hóf veiðar seinnipartinn
í ágúst, því að báturinn var í slipp
í Njarðvík.
Núna er enginn minni bátur að

róa á línu frá Suðurnesjunum því
þeir eru flestir farnir í burtu. Hóp-
snes GK er á Siglufirði og var með
19 tonn í 5 róðrum. Geirfugl GKmeð
30 tonn í 9 og líka á Siglufirði, enn
hann er bilaður á Siglufirði. Daðey
GK er á Skagaströnd og með 36
tonn í 6 róðrum. Margrét GK á
Neskaupstað og með 84 tonn í 13.
Dúddi Gísla GK á Skagaströnd og
með 30 tonn í 9.
Stóru línubátarnir hófu veiðar

um miðjan ágúst og reyndar voru
ekki komnir með margar landanir
þegar þetta er skrifað. Valdimar GK
með 37 tonn í 1, á Djúpavogi. Fjölnir

GK 54 tonn í 1. Sighvatur GK 81
tonn í 1 báðir að landa í heima-
höfn sinni, Grindavík. Í ágúst kom
nokkuð óvænt að makríll fannst í
smá veiðanlegu magni og voru alls
9 bátar sem voru á makríl veiðum.
Allir að landa í Keflavík nema Júlli
Páls SH sem var í Ólafsvík. Alls
var landað 117 tonnum af makríl
og af því voru 103 tonnum landað
í Keflavík.
Tjúlla GK sem var fyrsti báturinn

sem hóf veiðarnar var aflahæstur
með 32 tonn í 11 róðrum, Svala Dís
KE kom þar á eftir með rúm 19 tonn
í 10 róðrum.
Eftir að strandveiðunum lauk í

júlí þá fjölgaði nokkuð handfærabát-
unum sem fóru að eltast við ufsann
og flestir voru að landa í Sandgerði,

en ufsaveiðin núna í sumar á hand-
færin hefur verið mjög góð og ljóst
Lítum á nokkra færabáta. Arnar

ÁR með 12 tonn í 5 róðrum og
mest 4,2 tonn. Snorri GK 11 tonn í
4 róðrum og mest 3,2 tonn. Dímon
GK 6.5 tonn í 4 róðrum. Björn Krist-
jánsson SH 6 tonn í 3 róðrum. Tjúlla
GK 5 tonn í 2 róðrum. Guðrún
GK 98 22 tonn í aðeins 6 róðrum
og mest 6 tonn. Von GK 13 tonn
í 5 róðrum. Sindri GK 10 tonn í 4
róðrum.
Garpur RE 8 tonn í 5 rórðum,

Addi Afi GK 22,2 tonn í 5 og mest
7,3 tonn. Margrét SU 15 tonn í 5
róðrum, Sara ÍS 12 tonn í 4, Allur
þessi floti var að landa í Sandgerði.
Netaveiðarnar gengu nokkuð vel

og voru fjórir bátar á netum í ágúst,
Maron GK var í þorskinum og með
60 tonn í 21 róðrum og Halldór
Afi GK 42 tonn í 18 róðrum báðir
að veiðum í Faxaflóa og lönduðu
í Keflavík/Njarðvík. Erling KE og
Grímsnes GK voru báðir að eltast
við ufsann og voru báðir að landa í
Grindavík og Þorlákshöfn. Reyndar
þegar að þessi pistill var skrifaður
var Erling KE kominn í Sandgerði
og hafði þá lagt netin á slóðina
beint útaf Sandgerði, Grímsnes GK
kom til Njarðvíkur og er myndin
sem fylgir með tekin af honum frá
Vatnsnesi.
Aflinn er svo til sá sami hjá

báðum bátunum. Grímsnes GKmeð
156 tonn í 11 og Erling KE 155 tonn
í 10 róðrum.

AFLAFRÉTTIR Á SUÐURNESJUM

Gísli Reynisson
gisli@aflafrettir.is

Rétturinn
Ljúffengur
heimilismatur
í hádeginu

Opið:
11-13:30
alla virka daga

Bílaviðgerðir
Smurþjónusta

Varahlutir

Brekkustíg 38 - 260 Njarðvík

sími 421 7979
www.bilarogpartar.is

50%AFSLÁTTUR
AFÖLLUÁ

OPNUNARDEGI

Huppa opnar
2. september
á Hafnargötu
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Betri Bær - Reykjanesbær

Betri Bær , Reykjanesbær

stjorn@betribaer.is

betribaer.is
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Samkaup vann Spotify
Samkaup hlutu norræn verðlaun
á Blaze Awards í Osló um helgina
og hafði betur gegn þekktum fyrir-
tækjum á Norðurlöndum. Fyrir-
tækið var verðlaunað fyrir framlag
sitt til jafnréttismála. Norræna
jafnréttisverðlaunahátíðin Blaze
Awards 2022 fór fram í Osló síðast-
liðinn laugardag og urðu Samkaup
þar hlutskörpust í flokki samvirkni
(e. synergist) á norðurlöndunum.
Flokkurinn nær yfir fyrirtæki sem
hafa skuldbundið sig til að vinna að
bættu jafnrétti innan fyrirtækisins
og með þeim hætti haft áhrif út í
nærsamfélagið.
Samkaup voru fyrr í sumar valin

úr hópi fjögurra íslenskra fyrirtækja
og var það jafnréttisátakið Jafnrétti
fyrir alla – Samkaup alla leið sem
unnið var í samvinnu við Samtökin
´78, Þroskahjálp og Mirru fræðslu-

setur fyrir erlent starfsfólk, sem
tryggði Samkaup áfram í úrslit.
Samkaup öttu því kappi við önnur

öflug norræn fyrirtæki, sem einnig
höfðu borið sigur úr býtum í sínum
heimalöndum og voru það hið
sænska Spotify, Futurice frá Finn-
landi, Develop Diverse frá Danmörku
og Sopra Steria frá Noregi.
Norsku samtökin Diversify veittu

verðlaunin en meginmarkmið sam-
takanna er að hampa og varpa ljósi
á brautryðjendur, fyrirtæki og ein-
staklinga, sem skara fram úr og vinna
markvisst að því að stuðla að bættri
fjölbreytni, atvinnuþátttöku minni-
hlutahópa og jafnrétti almennt innan
fyrirtækja á norðurlöndunum.
„Við erum ákaflega stolt og þakklát

fyrir að hljóta þessa viðurkenningu.
Samkaup hafa sett sér háleit og
metnaðarfull markmið og við erum
bara rétt að byrja. Blaze verðlaunin

eru okkur mikilvæg hvatning á þeirri
vegferð sem við höfum verið á og
styrkja okkur enn frekar í að halda
áfram að vera leiðandi vinnustaður
þar sem unnið er markvisst gegn for-
dómum og hvers kyns mismunun,
sem svo skilar sér tvímælalaust út í
samfélagið okkar,” segir Gunnur Líf
Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri
mannauðs- og samskiptasviðs Sam-
kaupa.
Auk Samkaupa hlaut Charlotte Bi-

ering hjá Marel verðlaun á hátíðinni
en hún sigraði í flokki brautryðjanda
(e.The Trailblazer).
Verðlaunin eru þau þriðju sem

Samkaup hljóta á árinu á sviði
mannauðs- og jafnréttismála og ber
þar hæst að nefna Menntaverðlaun
atvinnulífsins en þar að auki var
Gunnur Líf valin millistjórnandi
ársins hjá Stjórnvísi.

Fyrsta skóflustunga að nýrri þvotta-
stöð Löðurs var tekin á Fitjum í vik-
unni. Þar mun Löður opna 27 metra
löng þvottagöng. Afkastageta þeirra
er um 60 bílar á klukkustund og
verða allir regnbogans litir á leiðinni
í gegnum stöðina svo um leið og
við bíllinn er þrifinn fær viðskipta-
vinurinn skemmtilega upplifun.
Bílar eru dregnir sjálfvirkt áfram í
gegnum stöðina en starfsmenn verða
á staðnum bæði til að forþvo bílana
og leiðbeina viðskiptavinum.
„Það er mikið tilhlökkunarefni að

opna nýja stöð í Reykjanesbæ og

þjónusta íbúa og aðra sem fara um
svæðið eins vel og kostur er. Það
er umhverfisvænna að þvo bílinn í
bílaþvottastöð þar sem eru olíu- og
sandskiljur sem taka við spilliefnum.
Þetta er mikilvægur þáttur þegar
verið er að nota ýmis efni til að þvo
bílinn svo þau fari ekki beint í grunn-
vatnið okkar,” segir Elísabet Jóns-
dóttir, framkvæmdastjóri Löðurs.
„Það er fagnaðarefni að fá öflugt

fyrirtæki eins og Löður til Reykja-
nesbæjar. Langstærstur hluti ferða-
manna sem koma til Íslands ár hvert
eiga hér upphafs og endapunkt og

því mikilvægt að hafa öfluga þvotta-
stöð til að þrífa bílaflotann eftir ferð
um landið. Þá verður þetta frábær
þjónusta fyrir bæjarbúa á öflugu
verslunar- og þjónustusvæði á
Fitjum,” segir Guðlaugur Helgi Sigur-
jónsson, Sviðsstjóri Umhverfissvið í
Reykjanesbæjar.
Áætlað er að þvottastöðin opni

í vetur en framkvæmdir eru þegar
hafnar af fullum krafti. Löður kapp-
kostar við að minnka kolefnisspor fé-
lagsins og er til dæmis allt plast sem
fellur til við reksturinn endurunnið
í samvinnu við Pure North.

Þrjú ný til Samkaupa
Þau Jón Tómas Rúnarsson, Kristín
Gunnarsdóttir og Sandra Björk
Bjarkadóttir hafa verið ráðin til
Samkaupa. Með ráðningunum eru
Samkaup að festa sig enn betur í
sessi sem leiðandi vinnustaður á
vettvangi mannauðs- og fyrirtækja-
menningar hér á landi.
Jón Tómas Rúnarsson gegnir

stöðu sérfræðings í gagnadrifnum
rekstri hjá Samkaupum. Hann er
rekstrarverkfræðingur að mennt
og er útskrifaður með B.Sc. frá Há-
skólanum í Reykjavík. Hann starfaði
áður hjá Verði, tryggingafélagi og þar
áður hjá Isavia.
Kristín Gunnarsdóttir tekur við

stöðu mannauðsfulltrúa Krambúð-
anna og Kjörbúðanna ásamt því að
hafa umsjón með og þróa áfram vel-
ferðarþjónustu Samkaupa. Kristín
er með M.Sc. gráðu í mannauðs-og
vinnusálfræði frá Háskólanum í
Reykjavík og B.Sc. í sálfræði frá Há-
skóla Íslands. Kristín starfaði áður
hjá Reykjavíkurborg, þar sem hún
stýrði Afleysingastofu og þróun
hennar.
Sandra Björk Bjarkadóttir hefur

hafið störf sem mannauðsfulltrúi
Nettó og Iceland, ásamt því að hafa

umsjón með jafnréttisstefnu Sam-
kaupa. Sandra er með BA gráðu í
mannfræði frá Háskóla Íslands og
leggur nú lokahönd á meistaranám
í mannauðsstjórnun frá sama skóla.
Sandra hefur unnið á mannauðssviði
hjá Samkaupum í eitt ár og tekur
nú við nýju hlutverki. Áður en hún
kom til Samkaupa starfaði hún hjá
Iceland Travel, síðast sem sölustjóri.
„Að styrkja mannauðsteymið enn

frekar með þeim Söndru og Kristínu,
gefur okkur öflugt tækifæri til að
sækja fram og styrkja samkeppnis-
forskot Samkaupa á vettvangi mann-
auðsmála og fyrirtækjamenningar.
Með aukinni tækni og flæði upplýs-
inga, þar sem við byggjum ákvarð-
anir á gögnum, er frábært að fá Jón
Tómas inn í nýtt teymi gagnadrifins
reksturs og viðskiptaþróunar, með
þekkingu sem nýtist Samkaupum
vel,” segir Gunnur Líf Gunnarsdóttir,
framkvæmdastjóri mannauðs - og
samskiptasviðs Samkaupa.
Hjá Samkaupum starfa yfir 1.300

manns í tæplega 700 stöðugildum.
Samkaup reka yfir 60 verslanir um
land allt og eru helstu verslanamerki
þeirra Nettó, Krambúðin, Kjörbúðin
og Iceland.

Þau Sædís Kristjánsdóttir, Ólöf Ragna Guðnadóttir og Sandra Björk Bjarkadóttir, hluti mannauðsteymisins,
Gunnur Líf Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri mannauðs-og samskiptasviðs, og Gunnar Egill Sigurðsson,

forstjóri Samkaupa, veittu verðlaununum viðtöku í Osló síðastliðinn laugardag.

Elísabet Jónsdóttir,
framkvæmdastjóri
Löðurs tók fyrstu

skóflustunguna undir
handleiðslu Viðars

Ellertssonar hjá
Ellerti Skúlasyni ehf.

LÖÐUROPNAR ÞVOTTAGÖNG Á FITJUM
Guðlaugur Sigurjónsson, sviðsstjóri hjá Reykjanesbæ, Elísabet Jónsdóttir frá

Löður og Halldóra Þorvaldsdóttir, forseti bæjarstjórnar Reykjanesbæjar.

FIMMTUDAG KL. 19:30
HRINGBRAUTOGVF.IS
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Opnunartími Hringbraut:Allan sólarhringinn
Opnunartími Tjarnabraut: Virka daga 8-23:30 Helgar 9-23:30

LJÓSANÆTURTILBOÐ

149
kr/stk

áður
399 kr

Powerade Mountain Blast
0,5 l

62%

Kaffitárs kaffi
og heitt súkkulaði

Myllu baguette

Góu Æði og Hraun
200 g

100
kr/lítill

áður
199 kr

150
kr/miðstærð

áður
299 kr

Krap
Lítill og miðstærð

50%

Andlitsmálning
fyrir krakkana
á Hringbraut,
laugardag
frá kl. 11-13

Börnin fá g
SlapO

endurskin
og góðg

Á meðan birgð

257
kr/pk

áður
349 kr

26%

53%
199
kr/stk

áður
429 kr

189
kr/stk

GOTT
VERÐ

GOTT
VERÐ

Stjörnupopp
og ostapopp

gefins
On
nmerki
gæti
ðir endast

99
kr/stk



Mikill meðbyr meðal íbúa og
fyrirtækja fyrir Ljósanótt

Ljósanótt verður haldin í tuttugasta
og fyrsta skiptið dagana 1.-4. sept-
ember. Í síðustu viku fór fram upp-
lýsingafundur þar sem fyrirtæki
veittu Reykjanesbæ styrki fyrir há-
tíðarhöld Ljósanætur. Helstu styrkt-
araðilar eru Landsbankinn, Skóla-
matur, Isavia, Lagardère og Nettó.
Þá var skrifað undir samninga, for-
stöðumaður Súlunnar, bæjarstjórinn
og menningarfulltrúi Reykjanes-
bæjar tóku til máls.
„Það má segja að þetta sé fyrsta

samkoman í dagskrá Ljósanætur,
þar sem við þökkum styrktarað-
ilum fyrir að styrkja þessa hátíð

og gera okkur kleift að halda hana.
Eftir langa bið þá eru það ákveðin
tímamót að fá tækifæri til að halda
Ljósanótt, við finnum fyrir mikilli
eftirvæntingu meðal íbúa. Undir-
búningur hátíðarinnar gengur mjög
vel. Að halda svona hátíð eins og
Ljósanótt er stórt verkefni og væri í
raun ekki hægt að halda hana nema
ef við myndum öll taka þátt í hátíð-
inni. Þetta er gríðarlega stórt og flott
verkefni en þetta væri ekki hægt ef
við hefðum alla þessa styrktaraðila
með okkur,“ sagði Þórdís Ósk Helga-
dóttir, forstöðumaður verkefnastofu
Súlunnar.

Kjartan Már Kjartansson, bæjar-
stjóri Reykjanesbæjar, þakkaði
öllum þeim sem leggja hátíðinni og
samfélaginu lið. „Ljósanótt hefur
stundum verið kölluð hátíð íbúanna
og við erum alltaf að sjá meira og
meira um frumkvæði af hálfu íbúa,
sem er gott. Við viljum að íbúarnir
finni þörf og kraft sem við náum
svo að leysa úr læðingi. Allra bestu
þakkir til allra þeirra sem eru að
leggja hér samfélaginu lið og svo ég
noti eina klisju sem eitthvert fyrir-
tækið er að nota í auglýsingum: Nú
ætlum við að gera þetta saman,“
sagði Kjartan.

Guðlaug María Lewis, menn-
ingarfulltrúi Reykjanesbæjar og
verkefnastjóri Ljósanætur, sagði
að í íbúakönnun sem gerð var um
Ljósanótt árið 2019 hafi komið fram
að um 80-90% íbúa Reykjanesbæjar
töldu að hátíðin skapaði samkennd
meðal íbúa. „Í verkefninu starfar
stór hópur af fólki af öllum sviðum
Reykjanesbæjar. Við vinnum með
öðrum aðilum og ætli þetta séu
ekki nokkrir tugir aðila sem koma
beint að hátíðinni. Þá erum við
ekki að taka með í reikninginn aðra
þátttakendur í verkefninu sem eru
íbúar og fyrirtæki. Við erum búin

að vera að vinna að undirbúningi
síðan í febrúar. Þá byrjuðum við að
funda og höfum fundað jafnt og þétt.
Þetta er því heilmikið verkefni og
ómetanlegur þessi stuðningur sem
er að koma úr samfélaginu. Það er
svo frábært að fá þessa styrki og fá
viðtökur frá fyrirtækjum sem finnst
sjálfsagt að koma til móts við þetta
verkefni. Það er mikill meðbyr og frá-
bært að finna það. Í íbúakönnuninni
kom einnig fram að 90% íbúa þótti
hátíðin hafa jákvæð áhrif á ímynd
Reykjanesbæjar. Þetta er því mikil-
vægt verkefni í hjörtunum okkar og
út á við,“ sagði Guðlaug.

Flugmenn framtíðarinnar í Flugbúðum
Flugbúðir Flugakademíu Íslands
fóru fram dagana 9.-11. ágúst þar sem
farið var yfir allt það áhugaverðasta
og skemmtilegasta sem kennt er í
flugtengdum fögum. Flugbúðirnar
eru ætlaðar ungu fólki á aldrinum
13-16 ára sem hafa áhuga á flugi
og flugtengdum málum til þess að
spreyta sig og fá betri innsýn í flug-
heiminn. Í ár voru um 20 þátttak-
endur og fengu allir tækifæri á að
fara í flughermi Flugakademíunnar,
fara í vettvangsferðir sem og að sitja
fyrirlestra í flugtengdum fögum.
Á fyrsta degi Flugbúðanna fengu

þátttendur kynningu á starfi, vélum
og námi Flugakademíu Íslands áður
en haldið var á athafnasvæði Fis-
félagsins Sléttunnar. Þar léku flug-
garpar listir sínar sem vakti mikla
lukku þátttakenda.
Á degi tvö fengu þátttakendur að

spreyta sig í flughermi Flugakademíu
Íslands og leysa hin ýmsu verkefni.
Því næst kom Ólafur Axel Kárason,
flugstjóri hjá Play, Rúnar Ingi Erl-
ingsson flugumferðarstjóri, Telma

Rut Frímannsdóttir og Kristín Edda
Egilsdóttir, flugkennarar og fyrrum
nemendur Flugakademíunnar, í
heimsókn og kynntu þau störf flug-
manna og flugumferðastjóra.
Síðasta daginn var vettvangsferð

inn á flugverndarsvæði Keflavíkur-
flugvallar þar sem rætt var við vakt-
stjóra slökkviliðsins sem sýndi þátt-
takendum alla starfsstöð ISAVIA á

austurhlaði Keflavíkurflugvallar.
Þá var ferðinni næst heitið í flug-
skýli Flugakademíunnar þar sem
hópurinn fékk að komast í kynni
við kennsluflugvélarnar. Að endingu
tók tæknistjóri Icelandair á móti
hópnum og leiddi hann þau um að-
stöðu og skýli þeirra.
Umsjónarmenn Flugbúðanna í ár

voru þau Andrés Páll Baldursson

og Kristjana Henný Axelsdóttir og
sagði Andrés að mikil ánægja hafi
ríkt meðal hópsins. „Það er mjög
gleðilegt að Flugbúðirnar séu aftur
komnar á dagskrá hjá okkur með
reglubundnum hætti. Það er alltaf
mikill áhugi fyrir Flugbúðunum
og sýndi það sig vel í þátttöku-
fjöldanum. Allir þátttakendur voru
gríðarlega glaðir með búðirnar og er

ég viss um að við eigum eftir að sjá
mörg af þessum ungmennum í há-
loftunum í framtíðinni“.
Flugbúðir Flugakademíu Íslands

fyrir 13-16 ára ungmenni verða næst
haldnar 13.–15. júní 2023 og er hægt
að kaupa gjafabréf í Flugbúðirnar allt
árið í kring.

Frá undirritun styrktarsamninga vegna Ljósanætur 2022.Frá undirritun styrktarsamninga vegna Ljósanætur 2022. VF-mynd: pketVF-mynd: pket
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Einnig birt á www.naudungarsolur.is

Uppboð mun byrja á Vatnsnes-
vegi 33, 230 Reykjanesbæ, þann
8. september nk., kl. 12:15, á
eftirfarandi ökutækjum sem hér
segir:

AYN95 AYP13 GOK78 GZY19
LGF34 NED77 RXF36 SNG31
ZLM08

Sýslumaðurinn
á Suðurnesjum
29. ágúst 2022

UPPBOÐ

Einnig birt á www.naudungarsolur.is

Framhald uppboðs á eftirfarandi
skipi verður háð á skrifstofu
sýslumanns, Vatnsnesvegi 33,
Keflavík, sem hér segir:

SARA, KE, Keflavík, (FISKISKIP),
fnr. 1618, þingl. eig. Brimaldan ehf.,
gerðarbeiðendur Sýslumaðurinn á
Austurlandi og Vátryggingafélag
Íslands hf., þriðjudaginn 6. sept-
ember nk. kl. 09:00.

Framhald uppboðs á eftirfarandi
eignum verður háð á þeim sjálfum,
sem hér segir:

Hátún 1, Keflavík, fnr. 208-8331,
þingl. eig. Jakub Polkowski, gerðar-
beiðendur HS Veitur hf., Sýslu-
maðurinn á Norðurlandi vestra
og Reykjanesbær, þriðjudaginn 6.
september nk. kl. 09:20.

Fífumói 1A, Njarðvík, 50% ehl. gþ.,
fnr. 209-3132, þingl. eig. Birgitta
Rut Fox Helgadóttir, gerðarbeið-
andi Greiðslumiðlun ehf., þriðju-
daginn 6. september nk. kl. 10:00.

Seljudalur 26A, Njarðvík, fnr.
231-2556, þingl. eig. Arnar Már
Jónsson, gerðarbeiðendur Elvar
Hallgrímsson og Húsnæðissjóður,
þriðjudaginn 6. september nk. kl.
10:20.

Skógarbraut 919, Ásbrú, fnr. 230-
8453, þingl. eig. Þórhallur Guð-
mundsson, gerðarbeiðandi Sýslu-
maðurinn á Norðurlandi vestra,
þriðjudaginn 6. september nk. kl.
10:40.

Gerðavegur 14C, Garði, 3,924%
ehl. gþ., fnr. 233-2952, þingl.
eig. Jóhannes Ingi Sigurðsson,
gerðarbeiðandi Sýslumaðurinn á
Norðurlandi vestra, þriðjudaginn
6. september nk. kl. 11:00.

Sýslumaðurinn
á Suðurnesjum
29. ágúst 2022

UPPBOÐ

Reykjanesbær hefur um árabil verið
með samning um móttöku einstakl-
inga í leit að alþjóðlegri vernd. Þessu
höfum við sinnt af kostgæfni og alúð
enda samfélagslega mikilvægt verk-
efni. Við höfum leitast við að tryggja
dreifða búsetu í sveitarfélaginu og
reynt eftir bestu getu að hlúa að að-
lögun fólks á flótta í samfélaginu.
Reykjavík og Hafnarfjörður eru
einnig með slíkan samning en fleiri
sveitarfélög hafa ekki verið tilbúin
að taka á móti einstaklingum í leit
að vernd.

Auk þessa verkefnis hefur Reykja-
nesbær ásamt Akureyri, Árborg,
Hafnarfirði og Reykjavík tekið við
stórum hóp flóttafólks í gegnum
samræmda móttöku flóttafólks.

Að okkar mati erum við að sinna
okkar samfélagslegu skyldum og það
viljum við gera almennilega. Þrátt
fyrir það hefur Útlendingastofnun
(sem fór með málaflokkinn þar til
nýlega) og nú Vinnumálastofnun
ýtt sterklega á sveitarfélagið á að
taka við fleiri einstaklingum og
stækka samninginn. Þessu höfum
við ítrekað neitað undanfarin ár með
eftirfarandi rökum:

Við erum þegar að sinna um-
ræddu verkefni og erum með samn-
inga sem teljast vera stórir fyrir tæp-
lega 22.000 manna sveitarfélag.

Með auknum fjölda flóttafólks
þykir okkur eðlilegt að aukið fjár-
magn fylgi einnig til styrktar grunn-
stoðum og innviðum sem eru komin
að þolmörkum líkt og til Heilbrigðis-
stofnunar Suðurnesja, fyrir sálfræði-
þjónustu, til ráðningar á starfsfólki
í leik- og grunnskóla, í löggæslu og
sjúkraflutninga. Slíkt hefur ekki fylgt
en reynslan sýnir að slík þjónusta er
grundvöllur þess að vel takist.

Ekki er talið ásættanlegt að ríkis-
stofnun hafi á leigu húsnæði í einu
og sama hverfinu þar sem mörg
hundruð einstaklingar eru búsettir
sem ekki eru í þjónustu sveitar-
félagsins heldur er þjónustan á
vegum ríkisins.

Þar sem fjármagn til grunnstoða
samfélagsins fylgir ekki skiljum
við ekki af hverju umræddar ríkis-
stofnanir hafa, þrátt fyrir ítrekaðar
beiðnir um annað, komið sér upp
leiguhúsnæði sem rúmar á fimmta
hundrað einstaklinga á flótta í
Ásbrúarhverfi umfram þá um 270

sem sveitarfélagið þjónustar. Það
er algjörlega ótækt að samráð ríkis
og sveitarfélags sé ekki betra og að
ekki séu tekin til greina málefnaleg
rök sem borist hafa frá Reykjanesbæ.

Lykillinn að áframhaldandi far-
sælu starfi í þessum málaflokki felst
í vönduðum og vel ígrunduðum
vinnubrögðum öllum til heilla. Þessi
vinnubrögð eru algerlega forkast-
anleg og benda ekki til mikils sam-
starfsvilja né virðingar gagnvart
íbúum og ekki síst þeim sem hingað
leita skjóls.

Í okkar huga er aðeins ein lausn
í málinu sem við höfum rætt marg-
sinnis áður. Hún er að reglugerð
verði lögð fram um að sveitarfélög
á stórhöfuðborgarsvæðinu taki við
ákveðnum fjölda einstaklinga miðað
við íbúafjölda hvers þeirra. Ljóst er
að þetta gengur ekki lengur með nú-
verandi skipulagi.

Meirihluti bæjarstjórnar
Reykjanesbæjar og Velferðarráð
Reykjanesbæjar.

Samband Útlendingastofnunar og
Vinnumálastofnunar við Reykjanesbæ

Breytingar
mikilvægar svo
allir sitji við
sama borð
Hera Ósk Einarsdóttir sviðsstjóri
velferðarsviðs gerði grein fyrir til-
lögu að breytingu og innlausn á bú-
seturétti/hlutdeildaríbúðum í félags-
legu leiguhúsnæði aldraðra á síðasta
fundi velferðarráðs Reykjanesbæjar.

Velferðarráð vísaði málinu til bæj-
arráðs. Ráðið telur þessar breytingar
mjög mikilvægar til þess að allir sitji
við sama borð hvað úthlutun á hús-
næði aldraðra varðar. Einnig eru
líkur á að breytingarnar muni stuðla
að því að minnka biðlista eftir hús-
næði og væri það til mikils vinnandi.

Sérfræðiþekking starfsfólks nýtist betur
– og ekki þarf að kaupa dýr úrræði

Álagsmæling starfsfólks barna-
verndar Reykjanesbæjar var fram-
kvæmd var í júlí 2022. Niðurstöður
úr þeirri mælingu voru kynntar á
fundi barnaverndar Reykjanesbæjar
á dögunum.

„Í ljósi þess að fjárhagsáætlunar-
gerð er í vinnslu ítrekar barnavernd-
arnefnd mikilvægi þess að fjöldi
stöðugilda í barnavernd Reykjanes-
bæjar haldi sér áfram. Loksins hefur
náðst sá árangur að álag starfsfólks

í barnavernd er orðið ásættanlegt.
Þetta skilar sér m.a. í lægri kostnaði
vegna úrræða þar sem sérfræði-
þekking starfsfólks nýtist betur og
ekki þarf að kaupa dýr úrræði, auk
þess sem yfirvinna hefur minnkað
umtalsvert. Með viðeigandi mönnun
er hægt að tryggja að uppfylltur sé
sá lagalegi rammi sem barnavernd
er settur og viðhalda gæðum þjón-
ustunnar,“ segir í afgreiðslu barna-
verndar Reykjanesbæjar.

Reiknistuðlar fast-
eignamats lækkaðir
„Eins og öllum er kunnugt að þá
hefur fasteignamat á fasteignum
í Reykjanesbæ hækkað verulega
á síðustu árum sem hefur haft
bein áhrif á fasteignaskatt sveitar-
félagsins. Reykjanesbær hefur á
undanförnum árum mildað áhrif
þessara hækkana verulega og
lækkað reiknistuðla um tugi pró-
senta,“ segir í bókun sem bæjarráð
Reykjanesbæjar lagði fram á dög-
unum.

Einnig segir í bókuninni: „Nú er
ljóst að fasteignamat A-stofns íbúð-
arhúsnæðis í Reykjanesbæ mun
hækka um 26,5% og fasteignamat

C-stofns atvinnuhúsnæðis 13,4%
um næstu áramót. Þessar hækk-
anir koma til vegna verðhækkana
við sölu fasteigna í Reykjanesbæ á
síðasta ári og fjölgun eigna.

Bæjarráð leggur því til að áfram
verði reiknistuðlar lækkaðir, bæði
á fyrirtæki og einstaklinga og áhrif
hækkunar fasteignamats milduð.
Lagt er til að hækkun fasteigna-
skatts verði í takt við verðbólgu-
þróun ársins.

Hlutfallið í A stofni fer úr 0,3
í 0,25 og í C stofni úr 1,50 í 1,45.
Brúttóálagning á árinu 2023 verða
því 2.135 milljónir króna.“

Bæjarstjóri Reykjanesbæjar hefur
óskað eftir því að umhverfis- og
skipulagsráð bæjarins taki til skoð-
unar hvort breyta megi ákvæðum
skipulags á Hafnargötunni þannig að
skemmtistöðum sé gert að loka fyrr
á kvöldin/næturnar en núverandi
skipulag gerir ráð fyrir.

Ástæðan eru stöðugar kvartanir
frá íbúum og hóteleiganda á Hafn-

argötunni um almennt ónæði og
ósóma ásamt hávaða langt fram á
nótt.

Hafinn er undirbúningur deili-
skipulags neðri hluta Hafnargötu
sem áætlað er að komi til afgreiðslu
á vormánuðum. Þar verður þetta
málaefni auk annarra skoðuð, segir
í afgreiðslu ráðsins.

Stöðugar kvartanir frá íbúum og
hóteleiganda á Hafnargötunni um

almennt ónæði og ósóma

Hafðu það extra gott á

LJÓSANÓTT
OPIÐ 24/7

Hafnargötu 51 Reykjanesbæ
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Sigraðu
innkaupin
og fáðu
betra verð
á matvöru
með
Samkaupa
appinu

Tilboðin gildameðan birgðir endast. Birt með fyrirvara umprentvillur ogmyndavíxl.
Vöruúrval getur verið breytilegtmilli verslana.

Sigraðu
innkaupin
á Ljósanótt!

Freistaðu
gæfunnar!
Lukkuhjól Nettó í
samstarfi við Nóa--
Siríus verður staðsett
við götupartýssviðið
við Tjarnargötu.

Gestir Ljósanætur
geta freistað
gæfunnar frá kl. 14.30
til 16.00 á meðan
birgðir endast.

Ljósanótt!
25% afsláttur
af Maku,
Sistema og
Anglamark
vörum

25%



„Það er alveg æðislegt að búa í Kaupmannahöfn. Ég vildi prófa eitthvað annað en að fara í háskóla
á Íslandi og fara svolítið vel út fyrir þægindarammann,“ segir Sandgerðingurinn Ingibjörg Anna
Artursdóttir en hún flutti til Danmörkur á síðasta ári til að stunda nám í byggingafræði í Københavns
Erhversakademi.

Námið sem Ingibjörg stundar
heitir Architectural Technology
And Construction Management,
eða byggingafræði á íslensku. Hún
segir námið vera skemmtilegt en
krefjandi. „Kennsluhættirnir eru
öðruvísi en maður er vanur. Það
eru engin skrifleg próf en í staðin
höldum við kynningar, bæði hópa
og einstaklings. Bekkurinn minn er
mjög náinn og við erum dugleg að
deila innblæstri og hjálpast að,“ segir
Ingibjörg.

Ingibjörg byrjaði að skoða nám á
Íslandi en hún segist hafa þráð að
flytja til Danmerkur. „Ég byrjaði að
leita á netinu eftir skólum og fann
þá KEA sem er í Kaupmannahöfn.
Á vefsíðunni hjá þeim sá ég að þetta
væri síðasta önnin þar sem námið
væri kennt á ensku. Það var þá sem
ég fór að skoða ítarlega hvað þau
hefðu upp á að bjóða og sá nám sem
kallast Architectural Technology

And Construction Management,“
segir Ingibjörg.

Hún hafði alltaf verið forvitin um
byggingar en aldrei dottið í hug að
fara í nám tengt þeim áhuga. Meðan
hún beið eftir svari frá skólanum,
um hvort umsóknin hefði verið
samþykkt, fór hún á opið hús hjá
skólanum í Kaupmannahöfn. „Eftir
það varð ég ótrúlega peppuð í þetta
og biðin varð í raun ennþá erfiðari.
Þegar ég fékk síðan svar frá skól-
anum að ég hafi komist inn í námið
voru ekki nema fjórar vikur þar til ég
flutti út,“ segir hún.

Ingibjörg segir danska sumarið
standa upp úr á því ári sem hún
hefur verið búsett í Danmörku. „Það
munar svo miklu að fá gott veður
á sumrin. Ég og vinir mínir erum
dugleg að hjóla á bryggjuna eða í
garðinn með gott nesti og sitja bara
og spjalla,“ segir hún.

Gott skref út fyrir
þægindarammann

Ingibjörg segir það viðbrigði að
flytja ein til annars lands en það sé
gott skref út fyrir þægindaramm-
ann. „Það er alveg æðislegt að búa
í Kaupmannahöfn. Ég vildi prófa
eitthvað annað en að fara í háskóla
á Íslandi og fara svolítið vel út fyrir
þægindarammann. Ég á einhvern
vegin mun auðveldara með að vera
ég sjálf hérna og pæli ekki jafn mikið
í hvað öðru fólki finnst,“ segir hún.
„Það sem mér hefur fundist erfiðast
er að maður þekkir ekki til og getur
ekki reddað hlutunum eins auð-
veldlega og á Íslandi en sem betur
fer á ég góða vini að sem eru alltaf
til í að hjálpa,“ segir hún jafnframt.
Sund, íslenska vatnið og að keyra á
milli staða er meðal þess sem Ingi-
björg saknar mest við Ísland. „Ég
sakna íslenska vatnsins svakalega,

ég sakna þess líka að fara í sund eftir
æfingar og keyra á milli staða, ótrú-
legt en satt. Það jafnast bara ekkert
á við að keyra með góða tónlist. Svo
sakna ég auðvitað fjölskyldunnar og
vinanna mest,“ segir hún.

Betra veður, fleiri tækifæri
og betra kerfi

Aðspurð hvert hún stefnir eftir nám
segist hún ekki vera viss. Hún segir
þó mikla eftirspurn vera eftir fólki
sem hefur lokið náminu sem hún er
í og því „ætti ekki að vera vandamál
að finna vinnu“. Þá segist hún vera
opin fyrir því að bæta við sig meiri

menntun að námi loknu. „Það er
ekkert ákveðið eins og er,“ segir Ingi-
björg. En sér hún fyrir sér að eiga
heima í Danmörku í framtíðinni?
„Já, eins og er þá væri ég mikið til
í að búa í Danmörku í framtíðinni.
Hér er betra veður, fleiri tækifæri og
betra kerfi fyrir fjölskyldur og náms-
menn m.a. Mig langar ekkert að fara
heim til Íslands eins og er, mamma
er ekkert voða sátt við það en hún
er dugleg að heimsækja mig,“ segir
Ingibjörg.

Langar ekkert
heim til Íslands „Það er alveg

æðislegt að búa í
Kaupmannahöfn.
Ég vildi prófa

eitthvað annað en
að fara í háskóla
á Íslandi og fara
svolítið vel út fyrir
þægindarammann“

ThelmaHrundHermannsdóttir
thelma@vf.is

Samþykkja sölu áfengis á framleiðslustað
Suðurnesjabær hefur samþykkt umsókn Litla brugg-
hússins um leyfi til sölu áfengis á framleiðslustað. Já-
kvæðar umsagnir frá öllum umsagnaraðilum liggja fyrir
og því samþykkir Suðurnesjabær framangreinda um-
sókn frá Litla Brugghúsinu.

Fyrir liggur jákvæð umsögn byggingarfulltrúa, um að
starfsemin sé í samræmi við byggingarleyfi og skipulags-
silmála. Lokaúttekt á húsnæðinu hefur farið fram. Af-

greiðslutími og staðsetning staðar sem umsóknin lýtur
að er innan þeirra marka sem reglur og skipulag sveitar-
félagsins segir til um. Umsögn frá Heilbrigðiseftirliti Suð-
urnesja staðfestir að umrædd starfsemi sé í samræmi
við ákvæði laga um hollustuhætti og mengunarvarnir
og laga um matvæli. Í umsögn frá Brunavörnum Suður-
nesja er staðfest að kröfum um brunavarnir, miðað við
þá starfsemi sem fyrirhuguð er, sé fullnægt.

Ingibjörg með vinkonumIngibjörg með vinkonum
sínum í Kaupmannahöfn.sínum í Kaupmannahöfn.

w

30% Ljósanæturafsláttur
af öllu nema 15% af linsum

til 3. september
Auka par af glerjum fylgir margskiptum glerjum.

Bókað í sjónmælingar á heimasíðu og í síma 420-0077.
Opið virka daga kl. 10–18 og laugardaga kl. 11–15.

www.reykjanesoptikk.is
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LJÓSANÆTUR TILBOÐ ALLA VIKUNA Í SINDRA REYKJANESBÆ

LJÓSANÆTUR TILBOÐ

Led ljós mini mag pro
6.379 kr.
7.973 kr

Línulaser 360° grænn
18V
99.200 kr.
124.000 kr

Taska á hjólum
19.662 kr.
24.578 kr

Skrúfstykki 6”
35.547 kr.
44.434 kr

Skrúfstykki 6”
35.547 kr.
44.434 kr

Höfuðljós Zone
5.645 kr.
7.056 kr

Höfuðljós LITE A
3.905 kr.
4.881 kr

Töskusett á hjólum
29.520 kr.
36.900 kr

Línulaser 360° grænn 12V/18V
108.351 kr.
135.439 kr

Verkfærataska 18”
23.045 kr.
27.112 kr

Töskusett á hjólum
29.520 kr.
36.900 kr

Led ljós mag pro
9.964 kr.
12.455 kr

Höfuðljós I-VIEW
hleðslu
10.169 kr.
12.711 kr

Verkfæravagn 320 hl.
267.600 kr.
334.500 kr



Steinþór Jónsson, hótelstjóri á Hótel Keflavík, var á fyrstu árum Ljósanætur oft kallaður Ljósálfur
vegna ómetanlegs frumkvölastarfs hans við Ljósanótt. Í seinni tíð hefur Steini dregið sig aðeins í
hlé hvað varðar undirbúning og framkvæmd hátíðarinnar en VF langaði að vita hvað hann hafi farið
og gert sumarfríinu og hvað hann ætli nú að gera á Ljósanótt í ár.

Hvernig varðir þú fyrsta sumar-
fríinu eftir Covid án takmarkana?
„Hjá okkur Hildi eru frí oftast tekin
á öðrum tímum en yfir hásumarið.
Í gegnum tíðina hefur fjölskyldan
því notið vetrar sólarinnar í Florida
en þar eigum við afdrep með tjörn
og garði þar sem við njótum villtra
fugla og dádýra sem ganga frjáls um
svæðið. Að sjálfsögðu lokaðist þessi
paradís fyrir okkur í Covid en við
náðum þetta sumarið að fara þangað
í ömmu og afa ævintýraferð með
barnabörnin okkar þrjú snemma í
vor.“

Hvað stóð upp úr?
„Fyrir utan þakklæti fyrir að geta
loks ferðast stóð upp úr þær nýju
áherslur hvernig fríinu er varið bara
með barnabörnunum þarna fimm,
sex og sjö ára, og deginum varið í
samræmi við þeirra óskir. Þessi nær
tveggja vikna samverustund mun
ávallt skipa stóran sess í minning-
unni og mun verða endurtekin um
leið og tækifæri gefast.“

Hvað kom skemmtilega á óvart í
sumar?
„Það er gaman að sjá hve Íslendingar
almennt voru tilbúnir að gera sér
glaðan dag og njóta þess að geta
átt eðlileg samskipti aftur. Veitinga-
staðurinn okkar KEF Restaurant
og Diamond Bar voru þéttsettnir í
sumar alla daga vikunnar af bæjar-
búum. Síðustu ár var það frekar
þannig að grunnurinn kæmi með
hótelgestum en í sumar voru þeir
bara hrein viðbót.“

Áttu þér uppáhaldsstað til að sækja
heim innanlands?
„Meðalfellsvatn í Kjós stendur upp
úr hjá okkur Hildi og fjölskyldunni
allri enda fallegasti staðurinn á
landinu að okkar mati. Þessi perla er
í aðeins hálftíma fjarlægð frá höfuð-
borginni en hefur allt það besta
upp á að bjóða sem íslensk náttúra
hefur fram að færa. Á það bæði við
um sumrin og veturnar. Einstaklega
falleg fjöll, gróður og vatn sem gefur
bæði lax og silung á góðum degi. Þá
er Ólafsfjörður staður sem ég heim-
sótti með foreldrum mínum sem
barn og geri enn.“

Hvað er á dagskránni hjá „Ljósa-
Steina“ á Ljósanótt 2022?
„Eðlilega þarf ég að miða dag-
skránna aðeins út frá því sem við
sjálf erum að bjóða upp á í kringum
Hótel Keflavík, KEF Restaurant,
Diamond Lounge & Bar og í gler-
skálunum öllum. Síðustu mánuði

höfum við t.d. verið að byggja yfir
útipallinn okkar, Sunny KEF, og huga
að framkvæmdum utandyra sem og
í almennu rými með Ljósanóttina
sem lokapunkt í því ferli. Við erum
eðlilega fullbókuð alla þessa daga á
hótelinu en eigum líka von á vel yfir
þúsund gestum í mat eða drykk svo
áherslan er þar.

Þar fyrir utan langar mig að leggja
áherslu á sýningar og fara með
barnabörnin, dæturnar og tengda-
foreldra á það sem þeim hugnast í
frábærri dagskrá Ljósanætur hverju
sinni. Þetta er sannkölluð fjölskyldu-
hátíð og þess ætla ég að njóta framar
öllu öðru.“

Þegar þú lítur til baka á 20 ára sögu
Ljósanætur, hvað er svona eftir-
minnilegast í þínum huga?
„Í fyrsta lagi er ótrúlegt hve 20 ár
líða hratt en þegar lífið er gefandi og
nóg að gera flýgur tíminn. Samstaða
allra bæjarbúa frá fyrsta degi um
að gera Ljósanótt að alvöru menn-
ingar- og fjölskylduhátíð fyrir svæðið
stendur upp úr hjá mér. Eðlilega
var ég stressaður hvernig til myndi

takast og varð meðal annars að bera
fulla ábyrgð á veðrinu á Ljósanótt,
allavega fyrstu árin. Þar að auki var
stress hvernig listaverkið, Ljósin á
Berginu, myndi takast í raunveru-
leikanum því kaldur og náttúrulegur
klettaveggurinn er bæði skörðóttur
og ójafn eftir þúsund ára ágang
sjávar og mitt verk að ljúka þessari
margra alda uppbyggingu Bergsins
með fallegum ljósum. Ég er per-
sónulega sáttur með útkomuna, og
hef reyndar aldrei heyrt annað frá
fólki, og fullyrði samhliða að fallegri
skotpall fyrir flugeldasýningu með
speglun yfir sjávarflötinn er vand-
fundinn.

Það sem mér fannst skemmti-
legast fyrstu tíu Ljósanæturnar voru
þær framkvæmdir sem voru vígðar á
Ljósanótt enda framkvæmdarmaður
og vil sjá hlutina vaxa og dafna.

Ljósanóttin er ákveðin tímamót í
okkar samfélagi og fólk segir iðulega
fyrir og eftir Ljósanótt eins og um
áramót séu að ræða. Þetta gleður
mig mest af öllu.

Það sem stendur upp úr svona
persónulega í tengslum við Ljósa-
nótt er;

þegar dætur mínar fengu að
kveikja á Ljósunum á Berginu í fyrsta
skiptið og mannfjöldinn klappaði
undir veglegri flugeldasýningu.
Þegar ég sá fallega viðtalið hans
Páls Ketilssonar við pabba minn, Jón
William Magnússon, og hve vel hann
naut sín á Ljósanótt en viðtalið var
tekið á súpukvöldinu árið 2014 en ég
sá það fyrst á jarðarfaradegi pabba
sléttum tveimur mánuðum síðar.

Ég er mjög þakklátur fyrir Ljósa-
nóttina okkar, samstöðuna í bænum
og góðar minningar sem ég vona að
við eigum sem flest frá hátíðinni. Að
lokum vonumst við Hildur til að sjá
ykkur sem flest og allir að sjálfsögðu
velkomnir til okkar á KEF til að upp-
lifa alvöru Ljósanæturstemmingu -
og já ég lofa sól og fallegu veðri.“

Samstaða allra bæjar-
búa stendur upp úr

Barnabörnin, Ísabella Ósk, Óskar Örn og Alexander Helgi, heima í garðinum í Florida.Jón William heitinn Magnússon árið 2014 í Skólamatar kjötsúpu og í VF spjalli.Jón William heitinn Magnússon árið 2014 í Skólamatar kjötsúpu og í VF spjalli.

„Meðalfellsvatn í Kjós stendur
upp úr hjá okkur Hildi og
fjölskyldunni allri enda
fallegasti staðurinn á landinu
að okkar mati“

Miklar breytingar hafa verið á KEF resturant og Hótel Keflavík.
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MATARBÚÐIN
NÁNDIN

matarbudin.is

LENGRI OPNUNARTÍMI 1-4. SEPTEMBER

VIÐ TÖKUM VEL Á MÓTI ÞÉR Á LJÓSANÓTT
FIMMTUDAG - LAUGARDAGS 11:00-20:00

SUNNUDAGUR - 12:00-16:00

KRISTJÁN, SÍSÍ & MIKE
LAUGARDAGINN 3. sept

KRISTJÁN & MIKE
FIMMTUDAG 1. sept
FRÁ KLUKKAN 18-19 FRÁ KLUKKAN 16:30-18.00

BÁSVEGUR 10
MATVÖRURRJÓMAÍS KAFFI PIZZA

LIFANDI TÓNLIST



AVIS hefur sett upp hrað-
hleðslustöð fyrir rafbíla sem
staðsett er utan gjaldskylds
svæðis á Keflavíkurflugvelli
og stendur til boða fyrir al-
menning.
„Við viljum leggja okkar af

mörkum í rafbílavæðingu á Ís-
landi og með uppsetningu á
þessari hraðhleðslustöð mun
það gera starfsfólki flugvallar-
svæðisins sem og atvinnubíl-
stjórum sem keyra t.d mikið
á milli Keflavíkurflugvallar og
Reykjavíkur og kjósa sér rafbíl
sem valkost talsvert auðveldara
fyrir að viðhalda orkunni í raf-
bílunum sínum.“ Segir Axel
Gómez framkvæmdastjóri AVIS
á Íslandi.
Stöðin inniheldur eitt Cha-

demo tengi og þrjú CCS tengi
sem afkasta allt að 188kW.
„Allir eru velkomnir að hlaða

í hraðhleðslustöð AVIS sem
staðsett er á Arnarvöllum 2“
segir Axel að lokum.
Greitt er hleðslugjald sam-

kvæmt gjaldskrá Ísorku.

AVIS hraðhleðslustöð fyrir
alla á Keflavíkurflugvelli

KYNNING

Opnunarhátíð
HertexÁsbrú

Föstudaginn 2. september kl.12:00–18:00
Viðopnunnýjaogglæsilega
HERTEXverslunogbjóðum
ykkurað fagnameðokkur.
Gleðin hefst kl.15:00 föstudaginn
2. septemberað Flugvallarbraut 740
áÁsbrú. Hlökkum til að sjá ykkur!
Athugiðaðbúðinopnarkl. 12:00.

Grillaðarpylsur, candy floss

og skemmtun. Börnin fáblöðrur!

Hérerumvið!

Gamla Icewearhúsið
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Við hjá Isavia óskum nágrönnum okkar og gestum
þeirra góðrar skemmtunar og spennandi ævintýra
á langþráðri Ljósanótt.

Góða Ljósanótt



Forvitnileg andlit, skopmyndir og litrík götulistaverk eftir listmálarann Seweryn
Chwala má sjá víða um Reykjanesbæ. Seweryn kemur frá Póllandi en hann og kona
hans, Natalia, fluttu til Reykjanesbæjar eftir að þau giftu sig, með það í huga að
stoppa stutt og safna sér fyrir íbúð í Póllandi. Þremur árum seinna eru þau enn bú-
sett í Reykjanesbæ og sjá meðal annars um listanámskeið fyrir pólsk börn í bænum.

Seweryn er með meistaragráðu
í myndlist frá Skłodowska-há-
skólanum í Lublin og var sjálfstætt
starfandi í Póllandi. Þar sá hann um
vinnustofur fyrir fólk á öllum aldri
og kenndi þeim meðal annars götu-
list. Seweryn segist hafa lært að
gera götulistaverk með því að horfa
á aðra. „Í Póllandi var ég mikið í
kringum annað fólk sem var að
graffa svo lærir maður líka mest á
því að prófa sjálfur,“ segir hann.

Götulist góð auglýsing

Listaverk hans sem prýða veggi húsa
í Reykjanesbæ hafa vakið mikla at-
hygli bæjarbúa en hann segir lista-
verk hans við Ungmennagarð 88
hússins hafa vakið hvað mesta
lukku. Þá hafa þau Seweryn og Na-
talia fengið önnur verkefni vegna
sýnileika andlitanna. „Við fengum
verkefni í hendurnar frá Íslands-
húsum fyrir sýninguna Verk og vit
sem var haldin í Laugardalshöll. Við
fengum það verkefni út frá lista-
verkunum við Hafnargötu 88. Þau
hringdu sem sagt í okkur og sögðust
hafa séð andlitin á steinunum og
báðu okkur um að taka þetta að
okkur. Þannig það má segja að þetta
sé fínasta auglýsing,“ segir Natalia.

Líður vel á Íslandi

Seweryn og Natalia eru bæði frá
Austur-Póllandi en þau kynntust í
gegnum vefsíðu. Eftir að þau giftu
sig, árið 2019, fluttu þau frá Póllandi
til Reykjanesbæjar og var planið að
vera þar um stutt skeið til að safna
pening fyrir íbúð í Póllandi. Nú
þremur árum síðar eru þau enn bú-
sett í Reykjanesbæ. „Þetta áttu svo
sem bara að vera u.þ.b. sex mánuðir
en núna þremur árum seinna erum
við enn hér og við elskum það,“ segir
Seweryn. Hjónin hafa komið sér vel
fyrir í bænum en Seweryn vinnur
á bílaleigunni Europcar og Natalia
vinnur á leikskólanum Akri og líkar
vel við. Þrátt fyrir það sjá þau fyrir
sér að flytja aftur til Póllands. „Við
höfum ákveðið það að við munum
einn daginn flytja aftur til Póllands,
aftur á móti held ég að við munum
alltaf leita aftur til Íslands, lífið hérna
er bara allt öðruvísi,“ segir Natalia.
Aðspurð hvað hún meinar með því
segir hún: „Til dæmis þegar kemur
að vinnu, hér fer maður í vinnuna
og utan vinnu er maður með frelsi
til þess að gera það sem manni sýnist
án þess að taka vinnuna með þér
heim. Svo er lífið bara svo kyrrlátt
hér, kannski finnst okkur það vegna

þess að í Póllandi eru stórar borgir
og meira „kaos“. Hér er lífið rólegra,
ef mann langar að fara að skoða
náttúruna þá er stutt að sækja. Við
elskum það og kunnum að meta
þannig lifnaðarhætti.“

Rækta móðurmál pólskra
barna með listanámskeiðum

Seweryn og Natalia segja pólskt
fólk á Íslandi eiga það til að hópa
sig saman. „Flestir Pólverjar hér á
svæðinu þekkjast, við erum frekar
ný og okkur líður alveg þannig.
Margir hafa búið hérna hátt í
tuttugu ár og eru jafn vel heilu fjöl-
skyldurnar saman,“ segir Natalia.

Hjónin bjóða upp á listanámskeið
fyrir pólsk börn á aldrinum fimm til
fimmtán ára á svæðinu. Námskeiðin
eru einhvers konar vinnustofur
sem fara fram í pólsku kirkjunni
og 88 húsinu. Seweryn segir nám-
skeiðin skapa ákveðna nálægð við
pólska samfélagið í Reykjanesbæ.
„Ég myndi samt segja að við séum
mitt á milli þess að vera partur af
pólska samfélaginu og þess íslenska
þar sem við vinnum í kringum mikið
af íslensku fólki og svo erum við líka
með vinnustofurnar. Þessar vinnu-
stofur færa okkur vissulega nær
pólska fólkinu en meginástæðan
fyrir því að við erum að halda þessi
námskeið er einfaldlega tungumálið.

Jafnvel þótt flest börnin tali mjög
góða íslensku þá gefur þetta þeim
tækifæri til að rækta móðurmálið
og líða eins og partur af heild. Ef við
tvö munum læra íslensku betur, já
eða bara ensku, þá gætum við lík-
lega haldið slík námskeið eða vinnu-
stofur fyrir íslendinga líka,“ segir Na-
talia. Aðspurð hvernig hefur gengið
með námskeiðin segir Seweryn með
bros á vör: „Við elskum að hafa þessi
námskeið“ og bætir við: „Í hverjum
tíma eru mismunandi áherslur og
við kennum þeim ýmsar aðferðir.
Það er virkilega gaman að sjá börnin
læra nýja hluti, fá meira sjálfsöryggi
og þroskast.“

Málaði bílinn eins og tígrisdýr

Bíll þeirra Seweryn og Nataliu hefur
vart farið framhjá bæjarbúum en
þau rúlla um á bíl sem er málaður
eins og tígrisdýr. Seweryn málaði
bílinn en þetta er ekki í fyrsta skiptið
sem hann ræðst í slík verkefni. „Ég
hef gert nokkur svona verkefni
áður, sem dæmi gerði ég það sama
við einn bíl í Póllandi. Það var
reyndar stærri jeppi og það kom vel
út og þess vegna datt mér í hug að
það væri gaman að gera það aftur.
Natalia kom eiginlega með hug-
myndina, hún allaveganna nefndi að
það gæti verið flott að gera það sama
við bílinn okkar hér,“ segir Seweryn.
Natalia og Seweryn grínast mikið
með það að þau eigi eina tígrisdýrið
á landinu. „Það er heldur óvenju-
legt að sjá svona skreytta bíla á Ís-
landi. Ég vil meina að við eigum eina
tígrisdýrið á landinu. Ég var einmitt
að grínast með þetta á Facebook að
við getum ekki farið í Safari hérna
svo Safari kom til okkar, segir Na-
talia flissandi.

Eiga eina tígrisdýrið á Íslandi

.

ThelmaHrundHermannsdóttir
thelma@vf.is

Seweryn og kona
hans Natalia.

Nokkur götulistaverk eftir Seweryn.
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Reykjanesbær 1.- 4. september

Loksins höldum við aftur upp á Ljósanótt
eftir tveggja ára bið. Lögð er áhersla á
fjölbreyttar uppákomur frá fimmtudegi
til sunnudags. Hámarki nær hátíðin á
laugardagskvöldið með stórtónleikum á
útisviði, lýsingu Bergsins og glæsilegri
flugeldasýningu.

Eins og alltaf fær Ljósanótt ómetanlegt
framlag frá bæjarbúum sem standa fyrir
heimatónleikum, myndlistarsýningum eða
öðrum viðburðum sem gerir hátíðina
svo sérstaka, bæði fyrir þátttakendur og
samfélagið í heild. Fyrir það ber að þakka.

Yfir sextíu fyrirtæki í Reykjanesbæ og víðar
styrkja hátíðina í ár með fjárhagslegum
stuðningi eða öðru framlagi. Án þeirra tækist
þetta ekki og viljum við þakka þeim kærlega
fyrir ómetanlegan stuðning. Helstu bakhjarlar
Ljósanætur eru Landsbankinn, Skólamatur,
Isavia, Lagardère og Nettó.

Verið öll hjartanlega velkomin á Ljósanótt og
ekki síst nýir íbúar sem hafa ekki verið með
okkur áður. Við hlökkum til að sjá ykkur og
kynnast ykkur betur á götum Reykjanesbæjar.
Höfum gaman saman á Ljósanótt, menningar-
og fjölskylduhátíð.

Velkomin á björtustu
fjölskylduhátíð landsins

Kynntu þér alla dagskrá Ljósanætur á www.ljosanott.is



Samkeppnin var fyrir börn á aldr-
inum fimm til fjórtán ára. Þeirra
verkefni var að teikna vísindamann-
eskju og gefa henni nafn. Nær 200
myndir bárust í keppnina en Garðar
bar sigur úr býtum með mynd sinni
af Aroni loftslagsfræðingi. Teikni-
myndapersónan Aron vinnur með
jarðtækniverkfræðingum í að rann-
saka þær breytingar sem verða á
loftslaginu með það markmið að
finna nýjar leiðir til að fanga og
geyma koltvísýring.
Teikning Garðars var endurgerð

af breska teiknaranum Millie Bick-
nelle og bregður henni fyrir í bók-
inni Tæknitröll og íseldfjöll. Bókin

er ætluð börnum og kynnir fyrir
þeim nokkur af áhugaverðustu og
mikilvægustu framtíðarstörfum
Íslands. Þannig geta börn fengið
hugmyndir um þau fjölmörgu
tækifæri sem bíða þeirra og sýna
þeim að engin takmörk eru á því
hvað þau geta orðið. Auk þess að
fá þann heiður að eiga teikningu
í bókinni fékk Garðar tvö árituð
eintök afhend við athöfn tileinkaða
útgáfu bókarinnar sem fór fram
þann 24. ágúst.

TeiknimyndapersónaTeiknimyndapersóna
Garðars birtist í bókGarðars birtist í bók
á vegum breskaá vegum breska
sendiráðsinssendiráðsins
Garðar Júlían Alexandersson, nemandi í Heiðarskóla,

er annar tveggja sigurvegara teiknimyndasamkeppn-

innar Draw a Scientist sem var haldin á vegum breska

sendiráðsins. Teikning Garðars bregður fyrir í nýrri

bók sem gefin hefur verið út af sendiráðinu.

Garðar Júlían ásamt teikningunni sinni.
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ThelmaHrundHermannsdóttir
thelma@vf.is

Lilja Alfreðsdóttir og Bryony, sendiherra, með vinningshöfunum, Auði og Garðari.

Mynd af Aroni loftslagsfræðingi úr

bókinni Tæknitröll og íseldfjöll.

FIMMTUDAG KL. 19:30
HRINGBRAUTOGVF.IS

FRAMKVÆMDASTJÓRI GOLFKLÚBBS SUÐURNESJA
Meginstarfsemi Golfklúbbs Suðurnesja fer fram í Leirunni. Þar er klúbbhús og skrifstofa,
Hólmsvöllur (18 holu golfvöllur), Jóel (6 holu æfingavöllur), æfingasvæði, golfverslun og
veitingasala. Yfir vetratímann fer starfsemi klúbbsins að mestu fram í glæsilegri inni-

aðstöðu við Hringbraut í Reykjanesbæ, þar eru einnig hermar til útleigu.

Helstu verkefni og ábyrgð
Yfirumsjón og ábyrgð á daglegum rekstri,
þar með talið starfsmannahald, fjármál
og samskipti við opinbera aðila
Ábyrgð á þjónustu við klúbbmeðlimi
og almenna kylfinga
Gerð fjárhags- og starfsáætlana
Upplýsingaráðgjöf og samstarf við
stjórn og nefndir klúbbsins

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun og/eða menntun
sem nýtist í starfi
Þekking og reynsla af íþróttastarfi
Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
Færni í mannlegum samskiptum,
jákvæðni og þjónustulund
Góð íslensku og ensku kunnátta
í töluðu og rituðu máli
Haldgóð tölvukunnátta, þekking á Golfbox
og Sportabler kostur.
Reynsla af stjórnun og mannahaldi kostur

Umsóknarfrestur til 15. september 2022 – Sótt er um starfið á alfred.is
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25%25%
• Ljós og perur

• Kósývörur/skrautvörur
• Eldstæði og geislahitarar

Gleðilega hátíð

Ljósahátíðar-tilboð til3. september

afsláttur

Ljósanótt

í BYKO Suðurnesjum



„Ég byrjaði nú eiginlega bara með tvær hendur og þurfti að nurla fyrir fyrstu hjólbörunum en þetta
hefur vaxið og dafnað á hverju ári eftir að við fengum fyrsta stóra verkefnið í Grindavík fyrir sjö
árum síðan,“ segir Hjalti Már Brynjarsson skrúðgarðyrkjufræðingur og stofnandi fyrirtækisins Grjót-
garðar ehf. Það gerðist snemma árs 2012 eftir að Hjalti útskrifaðist úr Garðyrkjuskóla Íslands.

Hjalti og Geirný Geirsdóttir, eigin-
kona hans fögnuðu áratugs afmæli
fyrirtækisins fyrr á þessu ári en það
er stofnað í marsmánuði. Það var
ekki hentugt að fagna síðasta vetur
þegar heimsfaraldur var enn að
trufla mannlífið en afmælisveislu var
slegið upp í sumar. „Já, við buðum
starfsfólki okkar og helstu sam-
starfsaðilum og héldum upp á tíma-
mótin. Það var gaman. Þetta hefur
gengið glimrandi vel, sérstaklega
eftir 2015. Þá varð ákveðinn vendi-
punktur í rekstrinum. Þetta var
eiginlega bara sumarfyrirtæki fyrstu
2-3 árin, við vorum ekki nema þrír
starfsmenn yfir veturinn en eftir að
við fengum stórt verkefni við nýtt
íþróttamannvirki í Grindavík fóru
hjólin að snúast,“ segir Hjalti þegar
hann settist niður með fréttamanni
Víkurfrétta í húsnæði Grjótgarða við
Fitjabraut 4 í Njarðvík.

Heppinn með starfsfólk

Hjalti vann í tólf ár hjá Jóni Olsen
í Nesprýði og lærði þar góðan grunn
en menntaði sig svo í skrúðgarðyrkju
fræðum. „Við byrjuðum í upphafi í
garðvinnu og lóðafrágangi en því
til viðbótar í dag sinnum við einnig
almennri jarðvinnu, slætti og snjó-
mokstri,“ segir Hjalti.

Það þarf meira en hjólbörur í
þessi verkefni og í dag er fyrirtækið
mjög vel tækjum og tólum búið.
„Og ótrúlega góðu starfsfólki. Við
höfum verið mjög heppin og margir
karlarnir hafa verið lengi hjá okkur,

nokkrir alveg frá upphafi,“ segir
Hjalti en flestir eru þeir „uppaldir“ í
Grjótgörðum en nokkrir hafa farið í
nám og í dag eru tveir nemar í vinnu
hjá fyrirtækinu.
En hverjir eru helstu viðskipta-

vinirnir?
„Við erum með nokkra mjög stóra

viðskiptavini eins og sveitarfélögin,
Bláa lónið, HS Orku og Isavia en
vinnum einnig fyrir minni aðila og
einstaklinga.“

Starfsmenn hafa verið að jafnaði
þrjátíu og fimm hjá Grjótgörðum
undan farin ár en það er eitt nokk-

urra Suðurnesjafyrirtækja sem er
með rammasamning við Isavia sem
snýr að verkefnum við flugstöðina
en þar er gríðarleg uppbygging í
gangi.

Stapaskólalóðin meistaraverk

Þegar Hjalti er spurður út í sér-
stök verkefni sem hann hefur tekið
að sér nefnir hann skólalóðina við
Stapaskóla í Innri Njarðvík. „Þessi
framkvæmd var ótrúlega skemmti-
legt og líklega er þetta ein flottasta
skólalóð landsins. Algjört meistara-

verk segi ég og frábært verkefni.
Lóðin var teiknuð upp og við klár-
uðum hana, fengum góða undir-
verktaka með okkur og þetta gekk
vel. Við leggjum mjög mikla áherslu á
að skila verkum okkar vel frá okkur.
Viljum vanda okkur og gera vel. Þú
ert alltaf dæmdur af þínum verkum
og það hefur verið kappsmál hjá
okkur.“
En hvað með þróun í þessum

málum, hefur lóðafrágangur og
tengd vinna ekki breyst eitthvað
á svæðinu?

„Þróunin er sú að nú vilja allir
klára umhverfið hjá sér, t.d. inn-
keyrslur og lóðir. Þetta er reyndar
svolítið staðbundið við Suður-
nesin. Hér vill fólk ekki hafa malar-
plan hjá sér en það er ekki sama
uppi á teningnum í mörgum öðrum
sveitarfélögum eins og t.d. á Sel-

fossi og Akranesi. Þú sérð ekki nýjar
malar innkeyrslur við hús á Suður-
nesjum. Við viljum helst hafa tjörn
og gosbrunn,“ segir Hjalti og hlær en
viðurkennir að þróunin sé jákvæð
og tengist líka mörgum góðum bygg-
ingaverktökum á Suðurnesjum sem
hafa metnað í þessum málum. Hjalti
nefnir aðilar sem Grjótgarðar hafa
unnið með eins og Sparra, Hugverk-
taka og Bygg en Grjótgarðar sáu um
garðvinnu og frágang í Hlíðahverfi í
Reykjanesbæ. „Við höfum líka verið
í miklu og góðu samstarfi við fleiri
góða aðila eins og Ellert Skúlason,“
segir Hjalti.

Samfélagsleg ábyrgð

Hjalti segir að hann hafi alla tíð
viljað sinna samfélagslegri ábyrgð í
rekstri fyrirtækisins. „Já, við höfum

Grjótgarðar efh. hafa vaxið og stækkaðGrjótgarðar efh. hafa vaxið og stækkað
mikið á tíu árum en fyrirtækið fagnaðimikið á tíu árum en fyrirtækið fagnaði
áratugs afmæli á árinu.áratugs afmæli á árinu.

„Já, ég er
gallharður

Njarðvíkingur.
Við erum komnir
upp um deild og
stefnum hátt. Það
var gaman þegar

við unnum Keflavík
í bikarkeppninni í

sumar“Hjónin Hjalti Már Brynjarsson
og Geirný Geirsdóttir á
skristofu Grjótgarða.

Þurfti að nurla fyrir fyrstu hjólbörunum
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Apótekarinn Keflavík Suðurgötu 2
- lægra verð

Ljósanæturtilboð

20% afsláttur af öllum
húðvörum og snyrtivörum20%

Afsláttur gildir 1.– 4. september

í Apótekaranum Keflavík

styrkt íþróttahreyfinguna og fleiri
aðila á Suðurnesjum. Við þurfum
öll sem erum í rekstri á Suður-
nesjum að gera það,“ en kappinn
er gallharður Njarðvíkingur og er í
stjórn knattspyrnudeildar UMFN.
Njarðvíkurfánar eru við hún á
vinnusvæði Grjótgarða í Njarðvík.
„Já, ég er gallharður Njarðvíkingur.
Við erum komnir upp um deild og
stefnum hátt. Það var gaman þegar
við unnum Keflavík í bikarkeppninni
í sumar,“ segir Hjalti.

Aðspurður út í horfurnar í at-
vinnulífinu á svæðinu segist hann
hafa nokkrar áhyggjur af hækkunum
á aðföngum og verðbólgu og fleiru
sem tengist rekstrinum. Á leið frétta-
manns út af skrifstofunni eftir okkar
spjall hittum við fyrir Geirnýju, betri
helming Hjalta en hún sér um bók-

haldið og fleiru því tengdu. Grjót-
garðar náðu þeim frábæra árangri á
síðasta ári að komast í hóp Framúr-
skarandi fyrirtækja á Íslandi en um
2% fyrirtækja landsins eru í þeim
hópi. „Við ætluðum aldrei að verða
svona stór þegar við byrjuðum í bíl-
skúrnum. Við erum saman í þessu
og gengur bara vel,“ segir Geirný og
brosir. Hjalti tekur undir þetta hjá
eiginkonunni og segir mikilvægt að
sinna þessum ábyrga þætti í fyrir-
tækjarekstri vel. „Það eru ekki allir
sem mæla með því að hjón séu
saman í vinnunni en það hefur
gengið vel hjá okkur,“ segir Hjalti að
lokum.

Páll Ketilsson
pket@vf.is

„Þessi framkvæmd var ótrúlega
skemmtileg og líklega er þetta ein flottasta
skólalóð landsins. Algjört meistaraverk

og frábært verkefni.“

Hjalti horfir stoltur á myndir af tækjaflota
fyrirtækisins en hann hefur stækkað mikið.

Séð yfir Stapaskólalóðina í Innri Njarðvík.

Fyrirtækið byrjaði með einar hjólbörur.
Nú eru þær fleiri og tækin líka.
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Arnór Vilbergsson, organisti Keflavíkurkirkju fór í frábært söngferðalag til Ítalíu með Kór Keflavíkur-
kirkju en uppáhaldsstaður hans og konu hans er Snæfellsnesið. Hann ætlar að sækja marga viðburði
á Ljósanótt en organistinn verður við píanóið á nokkrum tónleikum.

Hvern ig varð i r þú fyrsta
sumarfrí inu án Covid tak-
markana?
„Í fyrsta sumarfríinnu eftir Covid
opnuðust flóðgáttir hjá mér og
spússu minni. Við ferðuðumst mikið
erlendis og hérlendis. Heimsóttum
Ítalíu, Frakkland, Hvammstanga og
Borgarnes svo eitthvað sé nefnt.“

Hvað stóð upp úr?
„Það sem stóðu uppúr var án efa
Ítalía. Vorum í Bolzano, við alpana, á
norðanverðri Ítalíu. Kór Keflavíkur-
kirkju var á söngferðalagi sem var
hreint út sagt frábært.

Það sem kom helst á óvart varð-
andi sumarið var hversu gott verður
var raunar hérna á suðvestur-
horninu. Ég skildi aldrei þennan
bölmóð hvað varðar veðrið.“

Áttu þér uppáhaldsstað til að sækja
heim innanlands?
„Uppáhaldasstaður okkar hjóna
er Snæfellsnesið. Við vorum tvær

nætur á Arnarstapa í sumar í góðra
vina hópi þar sem veðrið lék við
okkur þrátt fyrir vá-spár.“

Hvað ætlar þú að gera í vetur?
„Hvað varðar veturinn er ég fullur
tilhlökkunnar. Loksins venjuleg tíð,
með kórsöng, messum og öllum þeim
dásemdum.“

Hvernig finnst þér Ljósanótt?
„Ljósanótt er skemmtilegur litur á
tilveruna okkar hérna suður með
sjó. Besta við hana er án efa, að fjöl-
skyldur, þar á meðal mín, sameinast
öll þessa helgina.“

Hvaða viðburði ætlar þú að sækja
á Ljósanótt?
„Kóngatónleikana ætla ég að vera
viðstaddur. Þeir verða í Keflavíkur-
kirkju á fimmtudagskvöldinu kl. 20.
Einnig langar mig til að sækja nýj-
ustu viðbót ljósanæturhelgarinnar
„Í holtunum heima“. Kjötsúpan á
föstudeginum verður tekin. Laugar-

dagurinn hefur iðulega verið þannig
að ég hef reynt að ná kórtónleik-
unum um miðjan dag í Duus húsum.
Auðvitað verður farið niður í bæ á
laugardagskvöldinu og notið þeirra
skemmtiatriða. Á sunnudaginum fer
ég vissulega á Bítlamessuna í Kefla-
víkurkirkju.“

Hver er besta minningin þín frá
Ljósanótt?
„Ég á margar góðar minningar frá
ljósanótt. „Með blik í auga“ hefur
skipað stóran sess á hjá mér síðast-
liðnar Ljósanætur. Húrruðum í þann
viðburð 10 ár í röð. „Ljós um nótt“
var söngleikur sem Keflavíkur-
kirkja setti á svið og þar fékk ég að
leika fuglinn Konna. Því gleymi ég
aldrei. Einnig stendur mikið uppúr
hjá mér þegar við í kirkjunni vorum
með „Queen messuna“ á laugardags-
kvöldinu. Sannarlega stórkostlegt.“

Flóðgáttir opnuðust eftir Covid

„Ljós um nótt“ var
söngleikur sem

Keflavíkurkirkja
setti á svið og þar
fékk ég að leika

fuglinn Konna. Því
gleymi ég aldrei.“

Páll Ketilsson
pket@vf.is
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Árið 2000

Upphafið að einhverju stóru
Fyrsta Ljósanæturhátíðin árið 2000 heppnaðist mjög vel en var ekki fjölmenn miðað við seinni hátíðir en mjór er
mikils vísir. Þetta má sjá ámyndinni frá flugeldasýningunni, þar er ekki þétturmannfjöldi niðri við sjó. Eitthvað var
um skemmtiatriði og nokkuð um listsýningar enmenning og listir áttu sannarlega eftir að aukast mikið á komandi
árum. Þá voru verslunareigendur og þjónustuaðilar einnig fljótir að taka við sér með tilboð. Á myndinni til vinstri
má sjá gesti pútta á Keflavíkurtúni og gamla svip á Duus-húsum.

Íslendingur lýstur upp á Ljósanótt
Víkingaskipið Íslendingur sigldi inn Stakksfjörðinn með tilkomumiklum
hætti á þriðju hátíðinni, árið 2002. Það var ljósum prýtt í tilefni Ljósanætur.
Hér (á myndinni að neðan) sést fleyið koma inn að Keflavíkurbergi sem er
upplýst. Veðurblíða var eins og svo oft á Ljósanótt mörg fyrstu árin.

Árið 2002

Gulldrengirnir verðlaunaðir
Árið 2004 voru Gulldrengir Keflavíkur heiðraðir með stjörnuspori fyrir
framan K-sport á Hafnargötunni í miðbæ Keflavíkur. Þetta voru náttúru-
lega knattspyrnuhetjur bítlabæjarins sem unnu fjóra Íslandsmeistaratitla
á árunum 1964 til 1973 og einn bikarmeistaratitil til viðbótar. Meðal atriða
var heimsókn Landhelgisgæslunnar en þyrla frá henni kom til Keflavíkur og
sést hér á skemmtilegrimynd.

Árið 2004

Ellý og Vilhjálmur og Flags of our Fathers
Minning söngsystkinanna Ellýjar og Vilhjálms Vilhjálmsbarna úr Höfnum
á Reykjanesi var heiðruð á Ljósanótt árið 2005. Stjörnuspor með nöfnum
þeirra var afhjúpað fyrir framan skemmtistaðinn Rána á Hafnargötunni.
Háværar raddir voru um það að kvikmyndastjarnan og leikstjórinn Clint
Eastwood myndi mæta en svo var nú ekki en kappinn tók upp myndina
Flags of our fathers að stórum hluta í Sandvík í Höfnum. Clint sendi þakkir
fyrir samstarfið og skjöldur þessu til minningar var afhjúpaður fyrir framan
Sambíóin í Keflavík. Ári síðar, 2006 fékk Guðrún Bjarnadóttir, Ungfrú heimur
1963 stjörnuspor á Ljósanótt.

Sparisjóðurinn og Gunnar Eyjólfs
Í tilefni 100 ára afmælis Sparisjóðsins í Keflavík hlaut þessi merka stofnun,
sem nú heyrir sögunni til, Söguspor Reykjanesbæjar árið 2007. Sama ár var
Gunnar Eyjólfsson, einn af sonum Keflavíkur, stórleikari og skátahöfðingi,
heiðraður með Stjörnuspori. Var það afhjúpað á æskuslóðum Gunnars á
horni Hafnargötu og Klapparstígs í Keflavík.
Þá var sama ár vígð endurgerð (vatns)brunnsins við Brunnstíg í Keflavík og
á myndinni hér fyrir neðan má sjá Ljósanæturgesti gæða sér á fersku vatni
úr nýrri dælu sem sett var upp við gamla brunninn.

Árið 2005

Styrkur til Skessuhellis í
minningu Vilhjálms
Peningaframlag úr Minningarsjóði
Vilhjálms Ketilssonar var afhent
fyrir Ljósanótt 2008 til byggingar á
Skessuhelli í Grófinni. Styrkinn átti að
nota til að taka ámóti skólabörnum í
Skessuhellinum en hann var formlega
opnaður á Ljósanótt þetta ár.
Vilhjálmur var mikill skólamaður
og skólastjóri Myllubakkaskóla í
Keflavík. Hann varð bráðkvaddur á
Ljósanótt árið 2003. Við afhendingu
á styrknum kom fram að Vilhjálmur
hafði haft sérstakt dálæti af skessu-
sögum og því hafi verið kærkomið að
styrkja verkefnið um Skessuhellinn
í Gróf.

Árið 2008

Árið 2007
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Guðbjörg Kristmundsdóttir, formaður Verkalýðs- og sjómannafélags Keflavíkur og nágrennis er ný-
flutt í Reykjanesbæ og lumar ekki á neinni minningu frá Ljósanótt því þessi hátíð verður sú fyrsta
sem hún sækir. Guðbjörg tók frelsi eftir heimsfaraldur fagnandi og fór víða í sumar.

Hvernig varðir þú fyrsta sumarfríinu eftir Covid án
takmarkana?
„Ég notaði sumarið mikið til útiveru í alls konar
veðrum en svo fór ég aðeins til útlanda að finna sólina.“

Hvað stóð upp úr?
„Að þurfa ekki sífellt að vera að passa sig og að vera
meðvitaður um smithættu.

Það var líka svo létt yfir öllum og allir glaðir að vera
lausir úr prísund.“

Hvað kom skemmtilega á óvart í sumar?
„Hvernig allt er fljótt að fara í sama farið aftur. Við
erum fljót að taka við okkur og fljótt að fenna yfir.“

Áttu þér uppáhaldsstað til að sækja heim innanlands?
„Strandirnar. Ég er ættuð þaðan og það er alltaf eins og
fara heim að fara þangað.“

Hvað ætlar þú að gera í vetur?
„Verð líklega á kafi í vinnu þar sem samningar eru
lausir og síðan ætla ég í nám.“

Hvernig finnst þér Ljósanótt?
„Mér finnst svona bæjarhátíðir algjör snilld. Þetta
hristir fólk saman og gefur svo skemmtilegan blæ á
bæjarlífið. Þetta er mín fyrsta Ljósnæturhátíð eftir að
ég flutti í bæinn.“

Hvaða viðburði ætlar þú að sækja á Ljósanótt?
„Ég ætla að fara í bæinn á fimmtudagskvöldinu. Hef
heyrt að það sé mikið fjör þá. Síðan ætla ég á Alda-
mótatónleika. Ég er á namskeiði alla helgina og ætla að
reyna að komast á sem flesta atburði samhliða því.“

Hver er besta minningin þín frá Ljósanótt?
„Þetta er fyrsta hátíðin mín. Þannig að þetta er frum-
raunin.“

Allir glaðir að vera
lausir úr prísund

Birna Björg Davíðsdóttir kunni að meta rigninguna og kuldann á
Íslandi í sumar eftir að hafa upplifað hitabylgju á Ítalíu. Hún nýtti
sumarið í að hitta fjölskyldu og vini og vinna. Henni finnst Ljósa-
nótt æði en hún ætlar að fylgjast með hátíðinni í gegnum netið í
ár þar sem hún verður að vinna.

Hvernig varðir þú fyrsta sumar-
fríinu án takmarkana?
„Ég nýtti öll tækifæri til að hitta
vini og fjölskyldu og var dugleg að
vinna.“

Hvað stóð upp úr?
„Það sem stóð upp úr í sumar var
heimsókn til Mílanó á Ítalíu með
kærastanum.“

Hvað kom skemmtilega á óvart í
sumar?
„Það kom skemmtilega á óvart í
sumar hvað ég kunni að meta rign-
inguna og kuldann á Íslandi eftir að
hafa upplifað hitabylgju í Ítalíu.“

Áttu þér uppáhaldsstað til að sækja
heim innanlands?
„Uppáhalds staðurinn minn til að
sækja heim innanlands er litli bú-
staðurinn hennar ömmu.“

Finnst Ljósanótt æði

Hvað ætlar þú að gera í vetur?
„Í vetur ætla ég að vera í skólanum,
ég er að klára þriðja árið í háskóla
og svo bara vinna og vera dugleg að
hitta fólkið mitt.“

Hvernig finnst þér Ljósanótt?
„Mér finnst Ljósanótt æði!“

Hvaða viðburði ætlar þú að sækja á
Ljósanótt?
„Ég er því miður að vinna á Ljósa-
nótt í ár en ég hlakka til að fylgjast
með í gegnum netið.“

Hver er besta minningin þín frá
Ljósanótt?
„Besta minningin mín frá Ljósanótt
er þegar við slepptum blöðrunum
fyrir framan Myllubakkaskóla og
auðvitað flugeldasýningin.“

ThelmaHrundHermannsdóttir
thelma@vf.is

Samvera
er besta
forvörnin!
Ljósanótt er menningar- og fjöl-
skylduhátíð!
Foreldrar! stöndum saman, sýnum
ábyrgð okkar, ást og umhyggju í
verki og tryggjum að börnin okkar
séu ekki eftirlitslaus eftir að flug-
eldasýningu og útivistartíma
lýkur. Leggjum áherslu á að eiga
góða stund með börnum okkar á
ljósanótt og setjum velferð barna
okkar í fyrsta sæti.

Vert er að minna foreldra á úti-
vistartíma barna og unglinga.
Börn 12 ára og yngri skulu ekki
vera úti lengur en til kl. 20.00
nema í fylgd með fullorðnum og
börn á aldrinum 13-16 ára skulu
ekki vera ein á almannafæri eftir
klukkan 22:00.
Góða skemmtun á Ljósanótt.

Ásdís Ragna Einarsdóttir
lýðheilsufulltrúi

Hafþór Barði Birgisson
íþrótta- og tómstundafulltrúi

S AMVERA ER B E S T A FORVÖRN I N !
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Fjölbreytt barna- og fjölskyldudagskrá
er í boði á Ljósanótt í ár. Ofurhetjur,
ávextir og eldlistir eru meðal annars
á dagskrá fyrir börn og ungmenni
bæjarins. Hér að neðan má finna allar
helstu upplýsingar um viðburði fyrir
fjölskylduna á Ljósanótt.

Hæfileikakeppni Ljósanætur er nýr
viðburður haldinn af Reykjanesbæ
fyrir börn í 3.–10. bekk í grunn-
skólum bæjarins. Forkeppni fer fram
dagana 30. og 31. ágúst í Frumleik-
húsinu, hluti þátttakenda fer svo
áfram í úrslit sem fara fram á Tjarn-
argötusviðinu föstudaginn 2. sept-
ember. Keppnin verður skemmtileg
skemmtun fyrir bæjarbúa og eru
allir hvattir að mæta og styðja hæfi-
leikaríka þátttakendur. Sigurvegari
keppninnar fær tækifæri til að flytja
atriðið sitt á stóra sviði Ljósanætur á
laugardeginum 3. september.

Vatnaboltar og teygjuhopp frá Kast-
alar verða í boði við DUUS safnahús
dagana 1.- 3. september fyrir þá sem
vilja sýna kúnstir sínar eða ganga á
vatni. Frekari upplýsingar um við-
burðinn má sjá á kastalar.is.

Taylors Tivoli verður á sínum stað
dagana 1.- 4. september á Duusgötu
með tæki sem henta fólki á öllum
aldri. Á fimmtudeginum verða tækin
opin frá 16:00 til 23:00, á föstudeg-
inum frá 16:00 til 23:00 og á laugar-
deginum og sunnudeginum milli
13:00 og 23:00. Miðasala verður
opin á miðvikudeginum 31. ágúst
milli 10 og 12 þar sem hægt verður
að kaupa miða á afslætti.

Sýningin Ofurhetjur fara sínar eigin
leiðir verður í Bókasafni Reykjanes-
bæjar fimmtudaginn 1. september
klukkan 17:00 og er aðgangur
ókeypis. Á sýningunni verða ofur-
hetjur í brennidepli og verður hægt
að skoða muni, bækur og blöð sem
tengjast ofurhetjuheiminum. Þá eru
gestir hvattir til þess að mæta í ofur-
hetjubúningum.

Fjörsund Fjörheima verður í Vatna-
veröld fimmtudaginn 1. september
milli klukkan 17:00 og 19:00. Þrauta-
brautin verður blásin upp, allskyns
keppnir verða og DJ á staðnum. Við-
burðurinn er fyrir börn í 5.-7. bekk
(börn fædd 2010, 2011 og 2012).

Ávaxtakarfan slær alltaf í gegn hjá
yngstu kynslóðinni. Þær Gedda
gulrót og Rauða eplið munu vera í
Hljómahöll laugardaginn 3. sept-
ember milli klukkan 10:30 og 11:15
og segja frá ævintýrum Ávaxta-
körfunnar ásamt því að syngja og
skemmta gestum.

Hestateyming verður í boði fyrir
alla krakka á túninu fyrir aftan
Svarta- pakkhúsið á laugardaginn
frá klukkan 14:30 til 17:00.

Dorgveiðikeppni fyrir börn 12 ára og
yngri verður haldin fimmtudaginn
1. september klukkan 17:00 til 18:30
á bryggjunni við Keflavíkurhöfn.
Verðlaun verða veitt fyrir þyngsta,
furðulegasta og minnsta fiskinn.
Börn mæta með sín eigin veiðarfæri
og eru á ábyrgð forráðamanna sinna.

Blaðrarinn mun mæta í bröns á
Hótel Keflavík á laugardeginum 3.
september klukkan 12:00 og búa til
skemmtileg blöðrudýr fyrir gesti og
gangandi.

Sirkus Ananas mun leika listir sínar
á Keflavíkurtúni, við Gömlu búð og
Duus Safnahús, laugardaginn 3. sept-
ember frá klukkan 16:00 til 16:30.

BMX brós verða með sýningu fyrir
gesti og gangandi við Ægisgötu,

laugardaginn 3. september klukkan
16:30. Einnig gefst öllum tækifæri
til að taka þátt og sýna listir sínar á
þrautabrautinni þeirra á sínum eigin
hjólum.

Veltibíllinn verður við Hafnargötu
12, laugardaginn 3. september milli
klukkan 14:30 og 17:00.

Andlitsmálning verður í boði í
portinu á milli Svarta Pakkhússins
og Fishershúss milli klukkan 14:30
og 16:30 laugardaginn 3. september.

Lalli töframaður kemur fram á Götu-
partýssviði við Tjarnargötu laugar-
daginn 3. september klukkan 14:30.

Húllafjör verður á Keflavíkurtúni við
Gömlu búð og Duus hús á laugardeg-
inum 3. september frá klukkan 14:30
til 16:30. Húlladúllan sýnir listir sínar
og býður öllum húllurum sem vilja
prófa að húlla.

Eldlistir verða sýndar við Svarta
Pakkhúsið á laugardeginum 3. sept-

ember klukkan 21:00. Húlladúllan
sýnir listir sínar og stendur sýningin
yfir í hálftíma.

Ljósanæturball fyrir 8.- 10. bekk
verður miðvikudaginn 31. ágúst í
Hljómahöll. Fram koma DJ Rikki G,
Inspector Spacetime og Aron Can.
Ballið er á vegum Fjörheima félags-
miðstöðvar, frekari upplýsingar má
nálgast á miðlum félagsmiðstöðvar-
innar.

Kjötsúpa verður í boði fyrir alla
við götupartýsviðið eða á mótum
Hafnargötu og Tjarnargötu á föstu-
deginum 2. september milli 18:00 og
20:00. Ljúffeng kjötsúpa fyrir alla
fjölskylduna í boði Skólamatar.

Húllahringjagerð er skemmtileg
smiðja þar sem þátttakendur eignast
og skreyta sinn eigin húllahring
undir handleiðslu Húlladúllunnar.
Smiðjan fer fram sunnudaginn 4.
september klukkan 14:00 á efri
hæð Reykjaneshallar og er efnis-
kostnaður 2500 krónur.

Fimleikafjör í Íþróttaakademíunni
verður í boði fyrir hressa krakka á
sunnudeginum 4. september. Um er
að ræða opið hús og kostar aðgangur
1000 kr. fyrir hvert barn. Þau börn
sem eru fædd 2015 og fyrr eru vel-
komin milli klukkan 13:00 og 14:00
og börn fædd 2016 og síðar milli
klukkan 14:30 og 15:30.

Nánari upplýsingar um hvern við-
burð má finna á heimasíðu Ljósa-
nætur: www.ljosanott.is

S AMVERA ER B E S T A FORVÖRN I N !

SAMTAKA
H Ó P U R I N N

Söfnum góðum fjölskylduminningum,
höfum gaman saman á Ljósanótt.

Verum samferða heim.

ThelmaHrundHermannsdóttir
thelma@vf.is

Eitthvað fyrir alla á Ljósanótt
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HELSTUVIÐBURÐIR
LJÓSANÆTUR 2022
EFTIRDÖGUM
Nánari upplýsingar um alla viðburði
má finna á ljosanott.is.
Dagskráin er lifandi og getur enn tekið
breytingum á vefnum.

MIÐVIKUDAGUR 31. ÁGÚST

Kl. 18:30
LJÓSANÆTURHLAUP LÍFSSTÍLS

Líkamsræktarstöðin Lífsstíll,
Vatnsnesvegi 12
Skráning á netskraning.is. Keppt í 3,5
km, 7 km, og 10 km en 10 km leiðin
er með löggildingu og telja tímar til
Íslandsmeta. 500 kr. af hverri skrán-
ingu renna til Barnaspítala Hringsins
til minningar um Björgvin Arnar.

Kl. 20:00–23:30
DOC QUIZ Á PADDY‘S

Paddy’s Beach Pub, Hafnargötu 38
Kötturinn (Hrafnkell Freyr) og
Gervigreindin (Albert Brynjar) leiða
leikmenn í Fótbolta Pub Quiz til að
ræsa Ljósanæturhelgina.

Kl. 20:30–23:30
LJÓSANÆTURBALL FYRIR 8.–10. BEKK

Hljómahöll, Hjallavegi 2
Fram koma DJ Rikki G, Inspector
Spacetime og stórstjarnan Aron Can.
Sjá nánar á heimasíðu Fjörheima.

FIMMTUDAGUR 1. SEPTEMBER

Kl. 10:30–11:30
SETNING LJÓSANÆTUR
Skrúðgarðurinn í Keflavík
Elstu nemendur í leikskólum
Reykjanesbæjar ásamt nemendum
í 3. og 7. bekk í grunnskólum
Reykjanesbæjar eru viðstödd
setninguna. Ljósanæturfáninn er
dreginn að húni og Kjartan Már
Kjartansson setur hátíðina. Friðrik
Dór kemur öllum í Ljósanæturstuð!

Kl. 12:15–12:45
OPIN SÖNGSTUND Í RÁÐHÚSI
REYKJANESBÆJAR
Tjarnargata 12
Bæjarstjórinn stýrir stundinni og
dregur upp fiðluna góðu en hann
sendir út boð til allra aflögufærra
hljóðfæraleikara um að mæta á
staðinn og "djamma" með sér. Við
hin sem ekki getum spilað syngjum
með eins og enginn sé morgun-
dagurinn. Söngtextar munu liggja
frammi svo það er bara að mæta á
staðinn og njóta stundarinnar.

Kl. 13:00
UMHVERFISVIÐURKENNINGAR
Tjarnargata 12
Umhverfis- og skipulagsráð Reykja-
nesbæjar afhendir umhverfis-
viðurkenningar til íbúa sem eru
til fyrirmyndar í umhverfismálum
og hafa með verkum sínum fegrað
umhverfi bæjarins.

Kl. 17:00-18:30
DORGVEIÐIKEPPNI Í BOÐI TOYOTA Í
REYKJANESBÆ
Bryggjan við Keflavíkurhöfn
Börn 12 ára og yngri mæta með
sín eigin veiðarfæri og veiða við
Bryggjuna í Keflavík þar sem tekið
verður við aflaskráningum og veitt
verðlaun. Börn eru á ábyrgð for-
ráðamanna sinna.

Kl. 17:00–22:00
OPNUN LISTSÝNINGA UM ALLAN BÆ
Sjá nánar í kaflanum um sýningar.

Kl. 17:00–22:00
HÖNNUN, MYNDLIST OG FJÖR Á PARK
INN BY RADISSON
Hafnargata 57
Sjá nánar í kaflanum um sýningar.

Kl. 17:00
OFURHETJUR FARA SÍNAR EIGIN LEIÐIR
Bókasafn Reykjanesbæjar, Tjarnar-
gata 12
Formleg opnun sýningarinnar, allir
hvattir til að mæta í ofurhetju-
búningum.

Kl. 18:00–20:00
OPNUN LJÓSANÆTURSÝNINGA Í DUUS
SAFNAHÚSUM
Duus Safnahús, Duusgötu 2-8
Sjá nánar í kaflanum um sýningar.

Kl. 18:00–19:00
KRISTJÁN & MIKE SPILA Í MATARBÚÐINNI
NÁNDIN

Matarbúðin Nándin, Básvegi 10

Kl. 17:00–19:00
FJÖRSUND FJÖRHEIMA
Sundmiðstöðin við Sunnubraut
Þrautabrautin blásin upp, alls kyns
keppnir og DJ Votur heldur uppi
stuðinu. Eftir sund er glaðningur
fyrir alla gesti sundlaugarinnar.

Kl. 19:00–21:00
ICELANDIC CHESS–RULES OF THE GAME

Park Inn, Hafnargata 57
Kynning á nýstárlegri og breyttri
útgáfu á hinni hefðbundnu skák.
Höfundur fer yfir hinar nýju reglur
á þessari nýju útgáfu af hinni hefð-
bundnu skák. Opið frá fimmtudegi til
sunnudags.

Kl. 19:30
KK, PÁLMI & MAGGI EIRÍKS

Andrews leikhúsið, Ásbrú
Tónleikarnir Lög, ljóð og lygasögur.
Miðasala á tix.is

Kl. 19:30–00:00
KOKTEILAR & TRÚBADOR

Courtyard by Marriott og The
Bridge
Kokteilar og Siddi trúbador heldur
uppi stemmningunni.

Kl. 20:00–23:00
TRÚBADORINN GUÐLAUGUR ÓMAR Á KEF

KEF, Vatnsnesvegi 12-14

Kl. 20:00
HINIR RÓMUÐU KÓNGAR Í
KEFLAVÍKURKIRKJU

Keflavíkurkirkja
Vandaður söngur og spaug og spé á
milli söngva.

Kl. 20:00
„SJÁUMST“

Hljómahöll, Hjallavegi 2
Már Gunnarsson með kveðjutón-
leika. Miðasala á tix.is

Kl. 21:00–23:00
DIMMA–MYRKRAVERK Í 10 ÁR

LUX, Hafnargata 30
DIMMA flytur Myrkraverk í heild
sinni ásamt mörgum af sínum vin-
sælustu lögum á sitjandi tónleikum.
Miðasala á tix.is

Kl. 21:00–23:00
KONUKVÖLD MEÐ EYFA

Ráin, Hafnargötu 19
Allar konur fá frítt inn.

Kl. 21:30–01:00
PADDY‘S PARTY KARAOKE

Paddy‘s Beach Pub, Hafnargötu 38
Þórunn Antonía sér um partýk-
araoke.

Kl. 21:30–01:00
SYNGJUM SAMAN MEÐ GUÐRÚNU ÁRNÝJU

Park Inn, Hafnargötu 57

FÖSTUDAGUR 2. SEPTEMBER

Kl. 12:00–18:00
DUUS SAFNAHÚS

Duusgötu 2–8
Sjá nánar í kaflanum um sýningar.

Kl. 14:00
LJÓSANÆTURFJÖR MEÐ GUÐRÚNU ÁRNÝJU

Nesvellir
Guðrún Árný kemur öllum í Ljós-
anæturstuð með skemmtilegum
samsöng.

Kl. 15:00–17:00
NÝ OG GLÆSILEG HERTEX VERSLUN

Flugvallarbraut 740
Grill, Candy floss og börnin fá
blöðrur.

Kl. 16:00–21:00
HÖNNUN, MYNDLIST OG FJÖR Á PARK INN
BY RADISSON

Hafnargötu 57
Sjá nánar í kaflanum um sýningar.

Kl. 16:00–17:00
LJÓÐALESTUR VINNINGSHAFA Í
LJÓÐASAMKEPPNI BRYGGJUSKÁLDA

Bókasafn Reykjanesbæjar, Tjarnar-
götu 12
Menningarfélagið Bryggjuskáldin
efndi á dögunum til ljóðasamkeppni
í tilefni Ljósanætur. Vinningsljóðin
verða tilkynnt og vinningshafar lesa
upp ljóðin sín.

Kl. 17:30–23:00
GÖTUPARTÝSSVIÐ VIÐ TJARNARGÖTU
Hafnargata 30 (á mótum Hafnar-
götu og Tjarnargötu)
Dagskrá (nánar um hvert atriði á
ljosanott.is).
Hildur Hlíf trúbador
Hæfileikaríkir krakkar sem skráðu
sig í Hæfileikakeppni Ljósanætur
Sibbi & Galdrakarlarnir
Moskvít
Eilíf sjálfsfróun
TheWandering Wannabees
STNY

Kl. 18:00–20:00
SKÓLAMATUR BÝÐUR Í KJÖTSÚPU
Hafnargata 30 (á mótum Hafnar-
götu og Tjarnargötu)
Það verður enginn svikinn af ljúf-
fengu íslensku kjötsúpunni frá
Skólamat.

Kl. 18:30
LJÓSANÆTURMÓT Í PÍLUKASTI

Keilisbraut 775, Ásbrú

Kl. 19:00-22:00
TRÍÓIÐ DELIZIE ITALIANE

Park Inn, Hafnargötu 57
Tríóið Delizie Italiane (ítalskt góð-
gæti) spilar á Library bistro/bar.

Kl. 20:30–23:00
Í HOLTUNUM HEIMA –
BAKGARÐSTÓNLEIKAR

Háholt 15–17
Útitónleikar sem íbúar í holtahverfi
standa að. Fram koma Herbert Guð-
mundsson, Hljómsveitin Midnight
Librarian og Bjartmar Guðlaugsson
ásamt Bergrisunum.
Miðasala á tix.is.

Kl. 21:00
PARTÝ BINGÓ MEÐ SIGGU KLING!

Courtyard by Marriott og The
Bridge

Kl. 21:00–23:00
HEIMATÓNLEIKAR Í GAMLA BÆNUM

Gamli bærinn
Íbúar opna heimili sín og bjóða
bæjarbúum upp á tónlist. Uppselt er
á viðburðinn. Fram koma: Páll Óskar,
Emmsjé Gauti, The Vintage Caravan,
Magga Stína, Sverrir Bergmann og
Halldór Gunnar, Æla, Hreimur Örn
Heimisson og Lizt.

Kl. 21:00
ALDAMÓTATÓNLEIKAR

Andrews leikhúsið, Ásbrú
Tónleikar þar sem fram koma: Birg-
itta Haukdal, Jónsi, Magni, Einar
Ágúst og Gunni Óla. Miðasala á tix.is

Kl. 21:30–01:00
PADDY‘S PARTY KARAOKE

Paddy‘s Beach Pub, Hafnargötu 38
Þórunn Antonía sér um partýk-
araoke.

Kl. 22:00–04:30
STJÓRNIN MEÐ STÓRDANSLEIK

LUX, Hafnargata 30
Miðasala á tix.is

Kl. 23:30–02:00
HÖRKU STUÐBALL–FINNBOGI OG MAGNÚS
KJARTANSSYNIR

Ráin, Hafnargötu 19

Kl. 23:30–02:00
GUSGUS

Hljómahöll, Hjallavegi 2
Miðasala á tix.is

LAUGARDAGUR 3. SEPTEMBER

Kl. 10:00
LJÓSANÆTURMÓT FRISBÍGOLFFÉLAGS
SUÐURNESJA

Njarðvíkurskógur

Kl. 10:30–11:30
ÁVAXTAKARFAN
Hljómahöll, Hjallavegi 2
Gedda gulrót og Rauða eplið segja
sögur úr Ávaxtakörfunni sem sýnd
er í Hörpu og syngja með yngstu
kynslóðinni. Aðgangur er ókeypis.

Kl. 11:00–19:00
HÖNNUN, MYNDLIST OG FJÖR Á PARK INN
BY RADISSON

Hafnargötu 57
Sjá nánar í kaflanum um sýningar

Kl. 12:00–18:00
DUUS SAFNAHÚS

Duusgötu 2-8
Sjá nánar í kaflanum um sýningar

Kl. 12:00–13:00
BLAÐRARINN Á KEF

KEF, Vatnsnesvegi 12-14

Kl. 12:00–13:00
RAUÐVÍNSJÓGA Í LISTASAFNI
REYKJANESBÆJAR

Duus Safnahús, Duusgötu 2-8
Mættu í þægilegum fatnaði með
góða skapið með þér, á staðnum eru
jógadýnur og rauðvín.

Kl. 13:00–17:00
OPIÐ Í SLÖKKVILIÐSMINJASAFNINU

Njarðarbraut

LJÓSANÓTT 2022
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Kl. 13:30
ÁRGANGAGANGAN MÍNUS 20
Hafnargata
Mætingarstaður í gönguna færist
niður um 20 húsnúmer, til dæmis
sá sem er fæddur árið 1950 mætir
nú við Hafnargötu 30. Árgangur
´01 og yngri hittast við 88 húsið.

Kl. 14:00–15:00
DAGSKRÁ Á AÐALSVIÐI
Hátíðarsvæði
Stórsveit Suðurnesja
Kjartan Már Kjartansson, bæjar-
stjóri býður fólk velkomið
Ávarp frá fulltrúa 50 ára ár-
gangsins
DansKompaní – Heimsmeistarar á
Dance World Cup sýna siguratriðið
Yfir Vestfirðina
Heiðrún Fjóla Pálsdóttir – Heims-
meistari í Backhold (glíma) heiðruð

Kl. 14:00–16:00
SKYLMINGAR Í LJÓSUM
Á hátíðarsvæði Hafnargötu
Reykjavík HEMA Club býður gestum
og gangandi að prófa að skylmast
ásamt því að taka sýningarbardaga.
Á staðnum verða svampsverð,
hanskar og hjálmar.

Kl. 14:30–22:00
GÖTUPARTÝSSVIÐ Á TJARNARGÖTU
Fram koma:
Kl. 14:30 Lalli töframaður
Kl. 15:30 Jón Arnór og Baldur
Kl. 16:00 Tónarósir
Kl. 16:30 Brynja og Ómar
Kl. 17:00 Midnight Librarian
Kl. 20:00 Piparkorn
Kl. 20:30 Little Menace
Kl. 21:00 Karma Brigade
Kl. 21:30 Kobbicoco
Nánar um hvert atriði á ljosanott.is

Kl. 14:30–15:00
LALLI TÖFRAMAÐUR
Götupartýssvið við Tjarnargötu

Kl. 14:30–17:00
HESTATEYMING Í BOÐI
Túnið fyrir aftan Svarta pakkhúsið

Kl. 14:30–16:30
ANDLITSMÁLING Í BOÐI
Portið við Svarta Pakkhúsið

Kl. 14:30–16:30
HÚLLAFJÖR
Keflavíkurtún við Gömlu búð og
Duus Safnahús
Sýning frá Húlladúllunni og húlla-
leikir.

Kl. 14:30–17:00
VELTIBÍLLINN Í BOÐI SJÓVÁ
Hafnargata 12

Kl. 15:00–15:30
ALEXANDRA, RÚNAR ÞÓR OG HELGI MEÐ
TÓNLEIKA Í DUUS
Listasalur Duus Safnahús

Kl. 15:00–16:00
MIDNIGHT LIBRARIAN
Bókasafn Reykjanesbæjar, Tjarnar-
gata 12
Aðgangur ókeypis.

Kl. 15:00–16:00
AKSTUR GLÆSIKERRA OG BIFHJÓLA
Hafnargata

Kl. 16:00–16:30
SIRKUS ANANAS
Keflavíkurtún við Gömlu búð og
Duus Safnahús
Frábær sýning fyrir alla fjölskylduna.

Kl. 16:00–16:30
MARÍNA ÓSK ÁSAMT KJARTANI
VALDEMARSSYNI–JAZZTÓNLEIKAR
Listasalur Duus Safnahús
Aðgangur ókeypis.

Kl. 16:30–18:00
KRISTJÁN, SÍSÍ & MIKE SPILA Í
MATARBÚÐINNI NÁNDIN
Matarbúðin Nándin, Básvegi 10

Kl. 19:00
VALDIMAR TÓNLEIKAR
KEF restaurant, Hótel Keflavík

Kl. 19:00-22:00
TRÍÓIÐ DELIZIE ITALIANE
Park Inn, Hafnargötu 57
Tríóið Delizie Italiane (ítalskt góð-
gæti) spilar á Library bistro/bar.

Kl. 19:30
METAL TÓNLEIKAR BÍTLABÆJAR
Víkurbraut 6
Fram koma: MIB, Acidus, Kaemera
og Canis. Frítt inn.

Kl. 21:00–23:00
DJ YAMAHO HJÁ TOLLA
SBK húsið, Grófin 2

Kl. 23:00–02:00
HLÖÐUBALL MEÐ HINUM FRÁBÆRA
COUNTRYSÖNGVARA AXEL O OG CO
Ráin, Hafnargötu 19

Kl. 23:30–04:30
BALL MEÐ HOBBITUNUM OG FÖRUNEYTINU
Paddy‘s Beach Pub

Kl. 23:45–03:30
LJÓSANÆTURBALLIÐ 2022
Hljómahöll, Hjallavegi 2
Fram koma: Bubbi ásamt hljóm-
sveit, Ragga Gísla ásamt hljómsveit,
Stuðlabandið, Sverrir Bergmann,
Fm95blö. Miðasala á tix.is

SUNNUDAGUR 4. SEPTEMBER

Kl. 07:00–15:00
LJÓSANÆTURGOLFMÓT GS OG HÓTEL KEF
Hólmsvöllur í Leiru
Skráning og frekari upplýsingar á
golfbox.

Kl. 12:00–17:00
DUUS SAFNAHÚS
Duusgötu 2–8
Sjá nánar í kaflanum um sýningar

Kl. 13:00–17:00
HÖNNUN, MYNDLIST OG FJÖR Á PARK INN
BY RADISSON
Hafnargötu 57

Kl. 13:00–14:00
BARNABRÖNS Á KEF MEÐ FÍGÚRUM FRÁ
LEIKFÉLAGI KEFLAVÍKUR
KEF, Vatnsnesvegur 12–14

Kl. 13:00–15:30
OPIÐ HÚS HJÁ FIMLEIKADEILD KEFLAVÍKUR
Íþróttaakademían, Sunnubraut 35
Kl. 13–14 fyrir börn fædd 2015 og
eldri kl. 14:30–15:30 fyrir 2016 og
yngri. Aðgangseyrir 1.000 kr. á barn.

Kl. 13:00–17:00
OPIÐ Í SLÖKKVILIÐSMINJASAFNINU
Njarðarbraut

14:00-15:30
GERÐU ÞINN EIGIN HÚLLAHRING MEÐ
HÚLLADÚLLUNNI
Reykjaneshöllin
Efniskostnaður 2.500kr. Skráning og
upplýsingar á hulladullan.is

Kl. 14:00–15:00
LEIÐSÖGN OG SPJALL UM SÝNINGUNA
SPORBAUGUR
Duus Safnahús, Listasafn Reykja-
nesbæjar
Listamennirnir Gabríela Frið-
riksdóttir og Björn Roth fjalla um
sýninguna. Listfræðingurinn Jón
Proppé og safnstjóri Listasafns
Reykjanesbæjar, Helga Þórsdóttir,
munu einnig spjalla um sýninguna.

Kl. 16:30–18:00
LAY LOW OG ELÍZA NEWMAN Í
KIRKJUVOGSKIRKJU HÖFNUM
Kirkjuvogskirkja
Miðasala á tix.is

Kl. 20:00–21:00
BÍTLAMESSA
Keflavíkurkirkja
Í lok Ljósanætur býður Keflavíkur-
kirkja til viðburðar sem einkennist
af tónlist og skemmtun. Hljómsveitin
Helter Skelter sem skipuð er úrvals-
tónlistarmönnum flytur Bítlalög í
kirkjunni.

SÝNINGARÁLJÓSANÓTT 2022
Opnun listsýninga umallan bæá fimmtudegi.
Ávallt er mikið um dýrðir seinnipart fimmtudags og fram á kvöld þegar listsýn-
ingar opna hver á fætur annarri víðs vegar um bæinn. Mikil stemmning skapast í
bænum á þessu kvöldi, verslanir eru með góð tilboð og heimamenn og þeirra gestir
flykkjast á sýningarnar og eiga saman frábæra kvöldstund. Sýningarnar standa svo
opnar fram á sunnudag.
Nánar um hverja sýningu og opnunartíma er að finna á vefnum www.ljosanott.is

Opið hús hjá Drífu keramik – Þórsvellir 7
Heimboð hjá MajuMen – Hamragarður 5
Málverkasýning Þórunnar Báru Björnsdóttur – Vatnsnesvegur 12-14
Hulinn heimur – Einar Lars Jónsson – Hafnargata 27
Birch &Wool með opna vinnustofu – Prúður og félagar 10 ára –
Hafnargata 50
Ferðast um í tíma og rúmi – Emma – Hafnargata 12
Blekandi – Myndlistarsýning í stofunni heima – Vala Björg –
Faxabraut 39c
Pakkið í Pakkhúsinu – Vinnustofu opnun – Svarta Pakkhúsið,
Hafnargata 2
Jónas H. – myndlist – Hafnargata 50
Duus Handverk – Grófin 2
Sossa – opin vinnustofa – Mánagata 1
Úr öllum áttum – Tolli – Grófin 2 (SBK húsið)
Úrklippubókasafn Kela í Rokksafni Íslands – Hjallavegur 2
Ofurhetjur fara sínar eigin leiðir – Bókasafnið – Tjarnargata 12
Slökkviliðsminjasafn Íslands opið – Njarðargata

Fischershús, Hafnargötu 2
Opið: Fimmtudagur 17:00–22:00, föstudagur 17:00–22:00,
laugardagur 14:00–18:00 og sunnudagur 13:00–16:00.
Ljósaverur á Ljósanótt – Sissý
Sögurnar mínar og sögurnar þínar – Íris Rós Söring
Þær eru allar drottningar – Dalla
Myndlistarsýning Stefáns og Gunnars Þórs

Hönnun, myndlist og fjör á Park Inn by Radisson, Hafnargötu 57
Opið: Fimmtudagur 17:00–22:00, föstudagur 16:00–21:00,
laugardagur 11:00–19:00 og sunnudagur 13:00–17:00.
Meðal þátttakenda eru: Fluga design, SajaArts, Brynja Davíðsd,
Icelandic Chess – Rules of the game, Katrín Þórey gullsmiður.

Nánar um þátttakendur á ljosanott.is

LAUGARDAGUR 3. SEPTEMBER KL. 14:30–17:00

ÓKEYPIS BARNADAGSKRÁ
Hátíðarsvæði
Kl. 14:30–15:00 Lalli Töframaður á Götupartýssviði
Kl. 14:30–16:30 Húllafjör á Keflavíkurtúni við Gömlu búð
Kl. 14:30–16:30 Andlitsmálning í boði við Svarta pakkhúsið
Kl. 14:30–17:00 Hestateyming á túni fyrir aftan Svarta Pakkhúsið
Kl. 14:30–17:00 Veltibíllinn í boði Sjóvá við Hafnargötu 12
Kl. 16:00–16:30 Sirkus Ananas á Keflavíkurtúni við Gömlu búð
Kl. 16:30–17:30 BMX brós með sýningu og þrautabraut á Ægisgötu
Leikfélag Keflavíkur með götuleikhús um allan bæ
DansKompaní með DANS pop-up sýningar um allan bæ

LAUGARDAGUR 3. SEPTEMBER
KL. 14:30–17:00

SYNGJANDI SVEIFLA
Í DUUS SAFNAHÚSUM
Duus Safnahús, Duusgötu 2-8
Nýir tónleikar hefjast á hálftíma
fresti allan laugardaginn
Kl. 14:00 Listasalur Félag
harmonikuunnenda
Kl. 14:30 Bíósalur Söngsveitin
Víkingar
Kl. 15:00 Listasalur Alexandra
Chernyshova, Rúnar Guð-
mundsson og Helgi Már Hann-
esson
Kl. 15:30 Bíósalur Karlakór
Keflavíkur
Kl. 16:00 ListasalurMarína Ósk
ásamt Kjartani Valdemarssyni
– Jazz
Kl. 16:30 Bíósalur Kvennakór
Suðurnesja

LAUGARDAGUR 3. SEPTEMBER KL. 20:00–22:30

STÓRTÓNLEIKAR Á AÐALSVIÐI
Hátíðarsvæði, Hafnargötu
Fram koma:
Flott
Bubbi Morthens
Vök
Flugeldasýning
Birnir

Kl. 21:00–21:30 ELDLISTIR
Í portinu við Svarta pakkhúsið
Frábær eldsýning frá Húlladúllunni.

LAUGARDAGUR 3. SEPTEMBER KL. 22:00

BJARTASTA FLUGELDASÝNING LANDSINSBJARTASTA FLUGELDASÝNING LANDSINS
Hátíðarsvæði, HafnargötuHátíðarsvæði, Hafnargötu

Duus Safnahús
Opið: Fimmtudagur 18:00–20:00, föstudagur 12:00–18:00,
laugardagur 12:00–18:00 og sunnudagur 12:00–17:00.
• „Hér sit ég og sauma“ í Byggðasafni Reykjanesbæjar. Byggða-

safnið varðveitir yfir 60 saumavélar, þar á meðal saumavél
sem framleidd var á árunum 1880 -1890. Líklega er um að
ræða eina af elstu saumavélum landsins.

• „Ráð“ í Listasafni Reykjanesbæjar. Listasafn Reykjanesbæjar
opnar sýninguna Ráð í Bíósal. Um er að ræða samsýningu
þriggja listamanna þeirra Andreu Maack, Gunnhildar Þórðar-
dóttur og Kristins Más Pálmasonar sem mynda nýtt listráð
listasafnsins en þau eru öll núverandi eða fyrrverandi íbúar í
Reykjanesbæ.

• „Sporbaugur“ í Listasafni Reykjanesbæjar. Leiðsögn um
sýninguna verður sunnudaginn 4. september kl. 14:00–15:00.
Listamennirnir Gabríela Friðriksdóttir og Björn Roth fjalla um
sýninguna. Listfræðingurinn Jón Proppé og safnstjóri Lista-
safns Reykjanesbæjar, Helga Þórsdóttir, munu einnig spjalla
um sýninguna
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Deiliskipulag
í Reykjanesbæ
Bæjarstjórn Reykjanesbæjar samþykkti á
fundi 23. ágúst 2022 að auglýsa eftirfarandi
deiliskipulagstillögur í samræmi við 41. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010.

Framnesvegur 11
Breytingu á deiliskipulaginu Framnesvegur 11 með
uppdrætti og kynningargögnum dags. 7. júlí 2022.
Breytingin felur í sér fjölgun íbúða um 23, eða úr 87
íbúðir í 110 en nýtingarhlutfall óbreytt. Þeim sem telja
sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur
á að gera athugasemdir við tillögurnar.

Frestur til að skila inn athugasemdum er til 16. október
2022. Skila skal inn skriflegum umsögnum á skrifstofu
Reykjanesbæjar á Tjarnargötu 12 Reykjanesbæ. Eða á
netfang skipulagsfulltrúa skipulag@reykjanesbaer.is.

Reykjanesbær 31. ágúst 2022
Skipulagsfulltrúi

Æskuvinirnir Stefán Jónsson og Gunnar Þór Jónsson verða með myndlistarsýningu í Fishershúsi,
Hafnargötu 2, á Ljósanótt. Stefán hélt sína fyrstu myndlistarsýningu á Ljósanótt 2003 en sýningin í
ár er frumraun Gunnars. „Maður veit aldrei hvað framtíðin ber í skauti sér,“ segir Gunnar aðspurður
hvort myndlistarsýningar verða árleg hefð héðan í frá.

Stefán og Gunnar eru æskuvinir en
mæður þeirra voru einnig vinkonur.
„Við erum búnir að vera vinir alla
tíð, þó svo að við munum ekki mikið
eftir fyrstu árunum, “ segir Gunnar.
Þeir félagar voru saman í barna-
skóla og gagnfræðaskóla en síðan
skildu leiðir þegar Stefán fór að læra
prentun og Gunnar kennarann.

Krotaði í allar skólabækurnar

Stefán hefur verið að mála og teikna
frá því hann man eftir sér, hann var
að eigin sögn í „tossabekknum“ í
grunnskóla og eyddi mestum tíma
í að teikna í skólabækurnar sínar.
„Áhuginn hefur alltaf verið til
staðar, myndlist var eina fagið sem
ég nennti í skóla. Ég teiknaði bara
út í eitt, skólabækurnar mínar voru
allar út í teikningum og hljómsveitar-
nöfnum sem ég hafði teiknað,“ segir
Stefán. Aðspurður hvers vegna hann
ákvað að byrja að sýna verkin sín
segir hann: „Það var einhver hátíð
hérna í bænum sem tengdist list
af einhverju leiti. Einhver í fótbolt-
anum vissi að ég væri svolítið í því
að teikna og ég endaði á því að sýna
í gamla vallarhúsinu á Hringbraut-
inni. Ég sýndi þar slatta af myndum
og svo þróaðist þetta og ég er búinn
að vera annað hvert ár á Ljósanótt,“
segir Stefán.

Teiknar sér til slökunar
og yndisauka

Gunnar hefur einnig alltaf verið
mikið fyrir það að „krota og krassa,“
eins og hann kallar það. „Ég byrjaði
svolítið á þessu á námsárunum í
Kennaraskólanum, síðan flyt ég
vestur á firði og var þar skólastjóri
eftir að ég hafði starfað á Breiðuvík.
Þar var ég að teikna svolítið mikið
yfir veturinn í myrkrinu. Síðan

liggur þetta niðri hjá mér mörg ár
þegar ég fór að kenna og var skóla-
stjóri í Heiðarskóla. Eftir að ég hætti
að vinna í skólanum fór ég smátt og
smátt að krota og krassa aftur. Þetta
er mín leið til slökunar og yndisauka,
svo hefur þetta bara þróast,“ segir
Gunnar og bætir við: „Það var aldrei
ætlun mín að fara að sýna það sem
ég hef verið að gera. Ég hef aðallega
bara verið að gefa vinum og ætt-
ingjum þessar myndir mínar. Eftir
því sem á hefur liðið hef ég fengið
smá hvatningu og mig minnir að
Stebbi hafi stungið upp á því að
halda sýningu saman á Ljósanótt.
Það tók mig smá tíma að melta það
en ég ákvað að slá til og hugsaði með
mér að það yrði bara gaman.“

Gerðu sömu mynd fyrir tilviljun

Þeir Gunnar og Stefán draga báðir
innblástur frá nærumhverfi sínu. Að-
spurðir hvort verkin þeirra tengist
með einum eða öðrum hætti segir
Gunnar: „Þetta var ekki þannig að
við hittumst og ræddum saman um
það hvað við ætlum að sýna en þegar
við skoðuðum verkin okkar nánar
þá er sumt svipað - fyrir algjöra til-
viljun. Það hefur hitt þannig á að
við Stefán höfum fengið sömu hug-
myndina. Ég teiknaði einmitt mynd
af bát sem var hálfsokkinn í Njarð-
víkurhöfn og Stebbi málaði held ég
nákvæmlega sömu mynd“ og Stefán
bætir við: „Ég málaði líka einhvern
tíman mynd af litla húsinu sem er í
Straumsvík og Gunni teiknaði líka
mynd af því, án þess að vita að ég
hafði gert það líka.“

Myndlistarsýning Gunnars og
Stefáns verður opin milli klukkan
17:00 og 22:00 á fimmtudeginum og
föstudeginum, frá klukkan 14:00 til
18:00 á laugardeginum og 13:00 til
16:00 á sunnudeginum. Þeir félagar
bjóða alla velkomna á sýninguna og
vonast til þess að sjá sem flesta.

Fjöldi listasýninga verða á Ljósa-
nótt 2022, meðal annars í Fishers-
húsi, Duus Safnahúsum, Svarta
Pakkhúsinu, Hótel Keflavík, í Gróf-
inni og heimahúsum. Sjá nánar í dag-
skrá Ljósanætur í miðopnu blaðsins.

Æskuvinir halda mynd-
listarsýningu á Ljósanótt

Listráð Reykjanesbæjar sýnir verk sín í Bíósal Duus húsa á Ljósa-
nótt. Listráð skipaða þau; Kristinn Már Pálmason, Andrea Maack
og Gunnhildur Þórðardóttir. Öll hafa þau rætur í Reykjanesbæ,
annað hvort með búsetu eða eru fædd og uppalin bæjarfélaginu.

Andrea rífur mörkin á milli listsköpunar og tísku. Listsköpun Andreu er
drifin áfram af þörf fyrir að skapa nýstárleg verk sem höfða til allra skynfæra.

Kristinn Már Pálmason er fæddur í Keflavík árið 1967 og tilheyrir því
hinni svokölluðu pönk kynslóð. Á síðustu árum hafa myndverk Kristins
verið byggð upp á dulhyggju og táknfræði. Formin eru tákn sem þó eru án
sértækrar merkingar fyrir utan myndverkið sjálft.

Myndverk Gunnhildar styðjast oft við fundna endurunna hluti sem finna
má í nærumhverfi listamannsins. Segja má að hún setji á svið eigin upp-
lifun af hinu hversdagslega lífi, sem í tilfelli Gunnhildar er kannski ekki svo
hversdagslegt. Oft má finna hættulega dulúð sem dregur áhorfandann inn í
myndheim listamannsins.

Byggðasafn Reykjanesbæjar opnar
nýja sýningu fimmtudaginn 1. sept-
ember kl. 18 í Duus safnahúsum.
Sýningaropnunin er hluti af dagskrá
Ljósanætur.

Sýningin ber heitið Hér sit ég og
sauma. Byggðasafnið varðveitir yfir
60 saumavélar, þar á meðal saumavél
sem framleidd var á árunum 1860-
1870. Líklega er um að ræða eina af
elstu saumavélum landsins.

Fatasaumur var eitt af verkefnum
kvenna á árum áður og var sauma-
skapur mikils metið handverk. Til-
koma saumavélarinnar olli byltingu og
sagt var að saumavél gæti sparað eina
vinnukonu. Sumar konur urðu þekktar
fyrir saumaskap sinn og gerði sauma-
vélin þeim kleift að afla tekna.

Listráð Reykjanes-
bæjar sýnir verk sín
í Bíósal Duus húsa

Hér sit ég og sauma í Duus safnahúsum

FIMMTUDAG KL. 19:30
HRINGBRAUTOGVF.IS

Myndir eftir Gunnar og Stefán.Myndir eftir Gunnar og Stefán.

Félagarnir Gunnar og Stefán.Félagarnir Gunnar og Stefán.
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– segir Anna Sigríður Jóhannes-
dóttir semætlar að sækjamynd-
listasýningar á Ljósanótt en á
þeimkaupir hún oft eitthvað
fallegt fyrir heimilið eða í gjafir

Hvernig varðir þú fyrsta sumar-
fríinu án takmarkana?
„Fyrsta sumarfríið án takmarkana
var á Tenerife í sól og blíðu.“

Hvað stóð upp úr? Hvað kom
skemmtilega á óvart í sumar?
„Það sem stóð upp úr og kom
skemmtilega á óvart var að ungl-
ingunum þykir ennþá gaman að
ferðast með okkur foreldrunum.“

Áttu þér uppáhaldsstað til að
sækja heim innanlands?
„Uppáhaldsstaður til að sækja
heim innanlands er Dalvíkin
draumabláa.“

Hvað ætlar þú að gera í vetur?
„Í vetur ætla ég að einbeita mér
að vinnu og fjölskyldu og rækta
heilsuna alla daga, hún er mikil-
vægust“

Hvernig finnst þér Ljósanótt og
hvaða viðburði ætlar þú að sækja?
„Mér finnst Ljósanótt í Reykja-
nesbæ spennandi og skemmtileg,
ég ætla að sækja marga viðburði,
sérstaklega myndlistasýningar þær
eru alltaf góðar og oft kaupi ég mér
eitthvað fallegt fyrir heimilið eða
í gjafir. Ég ætla einnig á góða tón-
leika, þetta verður algjör veisla í ár,
stefnir í mjög flotta Ljósanótt sem
engin má missa af.“

Hver er besta minningin þín frá
Ljósanótt?
„Besta minning mín frá Ljósanótt
er þegar sonur minn og vinkona
hans sungu lagið Velkomin á Ljósa-
nótt fyrir gesti í Keflavíkurkirkju.“

UnglingunumUnglingunum
þykir ennþáþykir ennþá
gaman að ferðastgaman að ferðast
með okkurmeð okkur
foreldrunumforeldrunum

Jóhann Páll Kristbjörnsson
johann@vf.is

Anna Sigríður með eiginmanni sínum,Anna Sigríður með eiginmanni sínum,
Óla Þór Magnússyni, á Tenerife.Óla Þór Magnússyni, á Tenerife.

Myndir úr einkasafni Önnu SigríðarMyndir úr einkasafni Önnu Sigríðar

Með dætrunum í mini golf.Með dætrunum í mini golf.

Hjólaskautað meðfram ströndinni.Hjólaskautað meðfram ströndinni.

20%
Ljósanæturafsláttur

miðvikudag til mánudags

Opnunartími
Miðvikudaginn, fimmtudaginn, föstudaginn 11:00 - 22:00
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„Ég bara hágrét inni
á hótelherbergi,
ein í New York,“

segir Svanhvít Ósk
Snorradóttir.

Svanhvít er 23 ára og kemur frá Keflavík. Hún er að læra lífeinda-
fræði við Háskóla Íslands en hún nýtir frítíma sinn í að fara í
ræktina og læra kóresku. Svanhvít hefur alltaf verið heilluð af
asískri menningu og í byrjun árs ákvað hún að láta draum sinn
rætast og fara til Suður-Kóreu en hún dvaldi þar í þrjá mánuði.

„Vinkona mín kom mér inn í KPOP
tónlist og eftir það varð ég ástfangin
af tónlistinni og tungumálinu. Ég
byrjaði líka að horfa á K-drama og
læra tungumálið og svo það kom
eiginlega ekkert annað til greina en
að fara þangað og upplifa þetta sjálf,“
segir Svanhvít.
Úti í Kóreu bjó Svanhvít með sex

stelpum sem komu víðsvegar að úr
heiminum. Þá segist hún lítið annað
hafa gert í Kóreu en að „lifa og njóta“
með vinum.

„Ég var mikið að fara og skoða
helstu ferðamannastaðina, fór í fjall-
göngur og borðaði góðan mat. Svo
fór ég auðvitað til Norður-Kóreu,“
segir Svanhvít og bætir við: „Það
var geggjað, ég hef alltaf viljað fara
þangað og sjá hvernig þetta er. Við
fórum á safn og ég fékk að horfa út í
gegnum kíki, maður sá svo sem bara
hús og vinnandi fólk en það var samt
geggjað því það gerði þetta allt svo
miklu raunverulegra.“

Í Kóvinu á leið tilÍ Kóvinu á leið til

KóreuKóreu
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Hefur ekki enn fengið
niðurstöður úr PCR-prófi

Covid hafði áhrif á ferðalög margra
á síðustu árum og var ferð Svan-
hvítar engin undantekning. Þannig
er mál með vexti að Svanhvít byrjaði
ferðalag sitt í Bandaríkjunum þar
sem hún heimsótti vinkonur sínar
sem stunda nám þar. Hún ætlaði
einnig að fara á tónleika en daginn
eftir þá átti hún flug til Kóreu.
„Degi fyrir brottför fór ég í PCR-

próf og um kvöldið sama dag átti ég
miða á tónleika með K-pop grúbb-
unni ATEEZ. Ég var búin að bíða
lengi eftir að komast á þessa tón-
leika og rétt fyrir þá fæ ég símtal þar
semmér er sagt að ég hafi fengið já-
kvæðar niðurstöður úr PCR-prófinu.
Ég bara hágrét inni á hótelherbergi,
ein í New York. Ég hringdi svo í alla
nánustu og sagði þeim hvað væri
að gerast en þetta þýddi að ég gæti
ekki farið á tónleikana og ekki farið
til Kóreu næsta dag,“ segir Svanhvít.

Svanhvít keypti sér annan flug-
miða í kjölfarið og fór í annað PCR-
próf tveimur dögum fyrir brottför.
Þegar ferðadagurinn rann upp
voru engar niðurstöður komnar úr
prófinu. Svanhvít ákvað samt sem

áður að ríða á vaðið og mætti upp á
flugvöll. Henni til mikillar ánægju var
boðið upp á slík próf á flugvellinum
en hún fékk neikvæðar niðurstöður
úr því prófi aðeins klukkutíma fyrir
brottför. Þess má geta að Svanhvít
hefur ekki enn fengið niðurstöður úr
fyrra prófinu.
Þrátt fyrir að Covid hafi sett strik

í reikninginn segir Svanhvít farald-
urinn ekki hafa litað dvöl hennar í
Kóreu. „Covid hafði þannig séð ekki
mikil áhrif en það var ennþá grímu-
skylda og takmarkanir á meðan ég
var úti. Það þurfti að vísu alltaf að
vera með grímu þegar maður fór út
úr húsi og allt lokaði klukkan 23:00.
Ég fann það til að byrja með að fólk
var ennþá hrætt við Covid en þegar
leið á fór það minnkandi. Um það
leyti sem ég var að fara heim voru
flestallar takmarkanir afnumdar,“
segir Svanhvít.
Aðspurð hvort hún muni snúa

aftur til Suður-Kóreu segir hún: „Já
bókað mál. Hvort sem það verði
heimsókn, fyrir skóla eða vinnu,
kemur í ljós. Ég var einmitt að sækja
um að fara út í skiptinám til Kóreu
á næsta ári svo vonandi gengur það
upp.“

Svanhvít Ósk SnorradóttirSvanhvít Ósk Snorradóttir
og vinkonur hennarog vinkonur hennar

í Suður-Kóreu.í Suður-Kóreu.ThelmaHrundHermannsdóttir
thelma@vf.is

Ég var mikið að
fara og skoða

helstu ferðamannastaðina,
fór í fjallgöngur og borðaði
góðan mat.
Svo fór ég auðvitað til
Norður-Kóreu ...

@skolamatur

@skolamatur_ehf

Skólamatar kjötsúpa
á Ljósanótt!
Við bjóðum alla hjartanlega velkomna

í Skólamatar kjötsúpu föstudaginn

2. september frá kl. 18 – 20 að Hafnargötu 30.

Grænkerasúpa í boði fyrir þá sem vilja.

Umhverfisvænar skálar og skeiðar.

Skólamatarlestin leggur af stað

frá Iðavöllum kl. 18:15
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Hópur af hressum Suðurnesjadömum fór í átta tíma göngu að Grænahrygg fyrr í ágúst. Ferðin var löng,
skemmtileg og einstaklega falleg en henni fylgdu ákveðnar áskoranir. Þá þurfti hópurinn að vaða yfir ár,
klífa tinda og ganga um í snjó og lausum jarðvegi til að komast að hryggnum. Blaðamaður Víkurfrétta
slóst með í för og ræddi við þær Ingu Láru Jónsdóttur og Guðnýju Petrínu Þórðardóttur eftir gönguna.

„Þetta voru rúmlega sautján kíló-
metrar með rúmlega 800 metra
hækkun. Það var svolítið laus jarð-
vegurinn og brekkurnar niður á
við voru því smá áskorun. Þetta er
skilgreind sem erfið ganga en fyrir
mig var þetta frekar þægileg ganga.
Kannski erum við bara í svona góðu
formi,“ segir Guðný hlæjandi og Inga
tekur undir með henni.
Aðspurðar hvernig tilfinningin

var að sjá Grænahrygg eftir langa
göngu segir Inga Lára: „Það var búið
að lýsa fyrir mér áður en við fórum
af stað að Grænihryggur væri mjög
fallegur en leiðin að honum væri
ennþá fallegri. Landslagið sem var

á leiðinni var gjörsamlega sturlað
en hryggurinn sjálfur líka ótrúlega
fallegur.“ Guðný er sammála Ingu og
segir landslagið í kring hafa nánast
toppað hrygginn sjálfann. „Liturinn

GöngugarparGöngugarpar
ThelmaHrundHermannsdóttir
thelma@vf.is

GrænahryggGrænahryggFRÁ
SUÐURNESJUM

SKOÐA

Fegurð gönguleiðarinnar leyndi sér ekki
en myndir segja meira en þúsund orð.
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Fleiri
myndir
á vf.is

á hryggnum er ótrúlega fallegur en
hann er frekar lítill. Þegar við vorum
að labba frá Grænahrygg kom svo-
lítið skemmtilegt landslag með öllum
litum og mér fannst það eiginlega
skemmtilegast,“ segir Guðný.
Inga Lára smalaði hópnum saman

sem fór í ferðina og þekktust flestir
með einum eða öðrum hætti. Inga
segir félagsskapinn skipta „gríðarlega
miklu máli“ í slíkum ferðum. „Þetta
var ótrúlega flottur hópur og allir
náðu vel saman, sama á hvaða aldri
hver og einn var,“ segir Inga. Það er
skemmst frá því að segja að hóp-
urinn hafi fundið sig knúinn til að
byrja strax að skipuleggja aðra ferð
á leiðinni heim en hópurinn stefnir
á að fara í göngur reglulega og jafn
vel ganga Laugaveginn á næsta ári.
„Við erum búnar að setja stefnuna á
Laugaveginn næsta sumar, það þýðir
ekkert minna en það. Þetta var dags-
ferð núna en við erum eiginlega að
stefna að einhverjum þremur eða
fjórum dögum í þá ferð á næsta ári.

Við erum alla veganna búnar að
tala um það en það er ekkert neglt
í stein,“ segir Guðný og Inga bætir
við: „Okkur langar svo að fara styttri
ferðir fram að því til að undirbúa
okkur.“
Þær segja ferðina hafa ýtt undir

áhuga margra í hópnum á göngu.
„Þetta kveikti áhugann hjá svolítið
mörgum, ég veit að margir voru
duglegir að labba fram að þessu og
langar að halda áfram eftir þetta
líka,“ segir Guðný. „Svo hafa nokkrir
pikkað í mann og sagst vilja með í
næstu ferðum, sem er bara frábært,“
segir Inga.
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Brynjar Atli Bragason eyddi miklum tíma í fótboltaæfingar og leiki
með Breiðablik í sumar. Hann útskrifaðist einnig með BS-gráðu í
lyfjafræði í sumar og fannst frábært að geta haldið upp á það án
takmarkana. Honum finnst Ljósanótt vera skemmtileg en hann ætl-
ar að sækja listasýningar og hlakkar til að sjá flugeldasýninguna.

Hvernig varðir þú fyrsta sumar-
fríinu án takmarkana?
„Ég útskrifaðist með BS-gráðu í lyfja-
fræði og það var frábært að geta
haldið upp á það almennilega án
takmarkana. Ég spila fótbolta með
Breiðablik svo sumarið fór mikið í
æfingar og leiki. Síðan reyndi ég að
njóta með með fjölskyldu og vinum
þess á milli.“

Hvað stóð upp úr?
„Það sem stóð upp úr voru Evrópu-
ferðirnar með fótboltanum. Við
fórum til Andorra, Svartfjallalands
og Tyrklands. Þetta eru allt lönd sem
maður myndi vanalega ekki heim-
sækja sjálfur, það var mjög gaman
að taka þátt í þessu og upplifa mis-
munandi menningu.“

Hvað kom skemmtilega á óvart í
sumar?
„Það kommjög skemmtilega á óvart
sú skyndiákvörðun að taka þátt í að
opna nýtt apótek í Reykjanesbæ.
Sigríður Pálína, lyfsali og eigandi
Reykjanesapóteks, bauð mér, og
hópi lyfjafræðinga og nema, að
stofna nýtt apótek sem mun bera
nafnið Reykjanesapótek Fitjum.
Við stefnum á að opna í september
og með þessu viljum við eftir bestu
getu bæta heilbrigðisþjónustu í
bænum.“

Áttu þér uppáhaldsstað til að sækja
heim innanlands?
„Já, fjölskylda kærustu minnar á jörð
á Flúðum. Þegar maður þarf á afs-
löppun og núllstillingu að halda er
alveg frábært að kíkja þangað.“

Hvað ætlar þú að gera í vetur?
„Ég er byrjaður í mastersnámi í lyfja-
fræði og mun veturinn líklega snúast
mikið um námið.“

Hvernig finnst þér Ljósanótt?
„Ljósanótt er alltaf skemmtileg og
tengir bæjarbúa saman. Hátíðin er
alltaf vel sett upp og fjöldinn allur af
viðburðum sem hægt er að sækja.“

Hvaða viðburði ætlar þú að sækja
á Ljósanótt?
„Ég mun líklega kíkja á einhverjar
listasýningar en hlakka mest til að
sjá flugeldasýninguna.“

Hver er besta minningin þín frá
Ljósanótt?
„Það er orðin hefð hjá mér og minni
fjölskyldu að kíkja til ömmu og
fá okkur rjómapönnukökur með
kaffinu. Það er eitthvað sem sem
stendur alltaf upp úr.“

Fótbolti og
óvænt vinna
í nýju apóteki

Vordís Heimisdóttir, starfsmaður í Njarðvíkurskóla naut sumars án takmarkana, hún fór á tvenna
tónleika, gekk Laugaveginn, fór á Þjóðhátíð og fór í brúðkaup hjá syni sínum. Vordís segir Ljósanótt
vera vinalega og það skemmi ekki fyrir hversu mikið er að gera og skoða.

Hvernig varðir þú fyrsta sumar-
fríinu án takmarkana?
„Ég ferðaðist bæði innanlands og
erlendis.“

Hvað stóð upp úr?
„Í júní var það að fara á tónleika með
Adam Lambert og Queen. Í júlí, að
láta loksins einn draum rætast og
það var að ganga Laugaveginn með
Gunni vinkonu minni. Í ágúst var

það að komast loksins aftur á Þjóð-
hátíð. Það sem stóð upp úr samt sem
áður í sumar er brúðkaupið hjá Haf-
steini syni mínum og Eyrúnu Ósk
tengdadóttur minni.“

Hvað kom skemmtilega á óvart í
sumar?
„Það sem kom skemmtilegast á óvart
í sumar, var þegar að okkar yndis-
legu veðurfræðingar voru búnir að

spá skíta veðri bæði fyrir Laugavegs-
gönguna mína og fyrir Þjóðhátíð, að
sú spá klikkaði allhressilega og í bæði
skiptin var „sumar“.“

Áttu þér uppáhaldsstað til að sækja
heim innanlands?
„Mjóifjörður, falin perla – ekki
spurning.“

Hvað ætlar þú að gera í vetur?
„Taka vel á móti nýju barnabarni.“

Hvernig finnst þér Ljósanótt?
„Ljósanótt er bara svo vinaleg,
maður hittir svo marga og allir ættu
að finna sér eitthvað til að gera og
skoða.“

Hvaða viðburði ætlar þú að sækja
á Ljósanótt?
„Ég ætla að fara á röltið á fimmtu-
dagskvöldinu, Heimatónleikarnir
(auðvitað) á föstudagskvöldinu, kíkja
á flest allt sem er í boði á laugardeg-
inum og svo fer sunnudagurinn í það
að fara á allar sýningarnar.“

Hver er besta minningin þín frá
Ljósanótt?
„Þegar að ég sá ljósin kveikt í fyrsta
skipti á Berginu, algjörlega geggjuð
hugmynd og frábært að þetta skildi
vera framkvæmt.“

SPÁIN KLIKKAÐI
ALLHRESSILEGA
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Grænmeti og ávextir
Skemmtileg keppni milli bæjarfélaga fór fram á Flughóteli á Ljósanótt árið
2012 þar semm.a. voru smíðuð farartæki úr ávöxtum og grænmeti. Þá voru
gerðar athyglisverðar tilraunirmeð egg. Glæsileg dagskrá var á hátíðarsviðinu
þar sem minning söngsystkinanna Ellýar og Vilhjálms Vilhjálmsbarna var
heiðruð með vandaðri söngdagskrá. Að venju voru listamenn duglegir að
sýna verk sín. Halla Har, einn af eldri listamönnum bæjarins var ein af mjög
mörgum sem sýndu á Ljósanótt í mörg ár. Þá var setning Ljósanætur lit-
skrúðug með blöðrusleppingu. Magnús og Árgangagangan

Magnús Jónsson, bróðir Steinþórs Jónssonar sem er einn af upphafsmönnum Ljósanætur, átti þessa frábæru hug-
mynd að Árgangagöngunni, sem nú er orðið eitt vinsælasta atriðið á Ljósanótt. Hér er Maggi í göngunni í sólinni
2011 en honum við hlið er nýbökuð bæjarstjórafrú, Jónína Guðjónsdóttir og fremst til hægri er Elísabet Magnús-
dóttir, ritari bæjarstjórans. Meðal atriða þetta árið 2011 var Með blik í auga í fyrsta sinn og þótti heppnast afar vel.
Á myndinni má sjá söngkonurnar Fríðu Dís Guðmundsdóttur og Birnu Rúnarsdóttur á sviðinu.

Árið 2011Árið 2012

TónlistarmaðurinnMagnús Kjartansson, einn af „sonum“ Keflavíkur, kveikti
á Stefnumótastaur á horni Hafnargötu og Tjarnargötu í Keflavík á Ljósanótt
2014. Hugmyndin að staurnum á rætur að rekja til lags Magnúsar Kjartans-
sonar, Skólaball, sem hljómsveitin Brimkló flutti svo eftir- minnilega á sínum
tíma. Björgvin Halldórsson söng lagið og segir það eitt af vinsælustu lögum
sem hann hafi sungið í gegnum tíðina. Á þessari Ljósanótt var einnig opnað
fjölskyldusetur auk fleiri flottra viðburða eins og ljósmyndasýningar 1940-1960.

Magnús og Bó og stefnumótastaurinn

Árið 2014

Andlit bæjarbúa og heimatónleikar
„Andlit bæjarins“ var aðal sýning Ljósanætur 2015 en Björgvin Guðmundsson,
ljósmyndari í áhugaljósmyndarafélaginu Ljósopi og félagar hans í því settu
uppmagnaða sýningu af 300 bæjarbúum sem teknar voru fyrir sýningu. Að
vanda var dagskráin fjölbreytt með tugum sýninga og viðburða um allan bæ.
Þá var í fyrsta sinn boðið upp á „heimatónleika“ en þar skemmta og syngja
tónlistarmenn við eða í heimahúsum í gamla bænum í Keflavík.

Fjölmennasta hátíðin?
Fjölmennasta Ljósanæturhátíðin frá upphafi segir í miðopnu Víkurfrétta árið
2016 en mjög vel þótti takast til í hátíðarhöldum með mjög virkri þátttöku
bæjarbúa. Þetta var í sautjánda sinn sem hátíðin var haldin. Ein breyting
varð á við setningu Ljósanætur en í fyrsta sinn, allt frá því að leikskólabörn
og yngstu grunnskólanemendur slepptu blöðrum við Myllubakkaskóla, var
það ekki gert. Stórum boltum var hent á milli en höfðu all nokkrir á orði að
þeir söknuðu þess að sjá blöðrum fljúga út í himinhvolfið. Allt gekk þó vel í
fjölbreyttri dagskrá

Íbúar Reykjanesbæjar voru þátttakendur í stærstu sýningunni á Ljósanótt
2018 en það var ljósmyndasýningin „Ein mynd segir meira en þúsund orð“.
Sextíu ljósmyndarar sendu nærri 400myndir í keppnina og afraksturinn var
sýningur á hátíðinni í aðalsal Duus-safnahúsa. Ein af sérstæðum sýningum
á Ljósanótt 2018 var í Stofunni í Duus en þar voru sýndir Silver Cross barna-
vagnar, gamlir og nýir. Mörg undanfarin ár hefur verið menningardagskrá
í Höfnum, minnsta hverfi Reykjanesbæjar. Elíza Newman hefur í mörg ár
staðið fyrir tónleikum og fengið iðulega þekkta tónlistarmenn til að koma
og leika í Kirkjuvogskirkju. Þá var á Ljósanótt 2018 skemmtilegt sagnarölt
um Hafnirnar.

Barnavagnar og ljósmyndasýning

Árið 2015

Árið 2016

Árið 2018
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Rúnar Ingi Erlingsson, þjálfari Íslands-
meistara Njarðvíkur í körfuknattleik
kvenna, hefur haft nóg fyrir stafni
í sumar og ferðaðist víða með fjöl-
skyldunni. Hann á margar góðar minn-
ingar frá Ljósanótt og segir mikilvægt fyrir
bæjarfélagið að eiga svona flotta hátíð.

Hvernig varðir þú fyrsta sumar-
fríinu án takmarkana?
„Það er búið að vera nóg að gera í
sumar, blanda af fótboltaleikjum,
körfuboltaþjálfun og vinnu ásamt
smá fríi inn á milli þar sem við fjöl-
skyldan fórum í ferðalag til Norður-
Ítalíu og svo hef ég verið að finna
mig meira og meira á flugustöng-
inni með pabba í Eldvatninu.“

Hvað stóð upp úr?
Hvað kom skemmti-
lega á óvart í sumar?
„Ítalíuferðin var alveg
frábær og klárlega
hápunktur sumarsins.
Vorum á smá flakki
og heimsóttum sjö
mismunandi staði en
Feneyjar, Lake Garda og

Cinque Terre stóðu upp úr. Einnig
verð ég að minnast á skyndiferð
með eiginkonunni á Þjóðhátíð en
við fórum í eitt kvöld í Herjólfsdal
sem er alltaf geggjuð upplifun.“

Áttu þér uppáhaldsstað til að
sækja heim innanlands?
„Það eru svo margir fallegir staðir
en ef ég þyrfti að velja einn þá er
það Eldvatnið í Meðallandi. Það er
algjör paradís, hvort sem það er í
veðiferð eða bara til þess að slaka
á með fjölskyldunni. Múlagljúfur er

svo kannski uppáhaldsferðamanna-
staðurinn, það er magnað að labba
þangað.“

Hvað ætlar þú að gera í vetur?
„Veturinn verður skemmtilegur,
vinna í flugturninum, kenna hjá
Flugakademíu Íslands og svo auð-
vitað ætlum við í meistaraflokki
kvenna hjá Njarðvík að verja titilinn
og reyna bæta við í bikaraskápinn á
kveðjuárinu í Ljónagryfjunni. Þannig
það er nóg framundan ásamt því að
njóta með fjölskyldunni.“

Hvernig finnst þér Ljósanótt?
„Mér finnst Ljósanótt ótrúlega
skemmtileg hátíð og það er virki-
lega mikilvæg fyrir okkur sem bæj-
arfélag að eiga svona flotta hátíð.
Það er eitthvað að gera fyrir alla og
hefur verið gaman að sjá hvernig
hátíðin hefur þróast í gegnum árin.“

Hvaða viðburði ætlar þú að sækja
á Ljósanótt?
„Ég ætla mér að fara á nokkra tón-
leika, árlega kjötsúpan og árganga-
gangan. Svo er bara skemmtilegt
að taka röltið niður í bæ og finna
einhverjar faldar perlur.“

Hver er besta minningin þín frá
Ljósanótt?
„Hvar á ég að byrja? Nokkur ár
á gamla Ný-Ung planinu á ungl-
ingsárunum voru skemmtileg , tón-
leikar með Hjálmum og Valdimar
eru minnistæðir en labbitúr í öll
hús Reykjanesbæjar með körfunni
í Njarðvík að selja Ljósanætur-
geisladiskinn er eitthvað sem
maður gleymir aldrei – Velkominn á
Ljósanótt!“

Jóhann Páll Kristbjörnsson
johann@vf.is

Ljósanótt er ótrúlega
skemmtileg hátíð
og mikilvæg fyrir okkur sem bæjarfélag

ir

Fjölskyldan á Cinque
Terre sem er svæði á

ítölsku riveríunni.

Rúnar og Natasha Anasi áRúnar og Natasha Anasi á
Þjóðhátíð þar sem þau trúlofuðuÞjóðhátíð þar sem þau trúlofuðu

sig fyrir fjórum árum.sig fyrir fjórum árum.

Rúnar hefur verið að spreytaRúnar hefur verið að spreyta
sig á fluguveiði í sumarsig á fluguveiði í sumar

með góðum árangri.með góðum árangri.

Harper Eyja RúnarsdóttirHarper Eyja Rúnarsdóttir

pósar í Feneyjum.pósar í Feneyjum.

Það er ekki ofsögum sagt að
Múlagljúfur sé magnaður staður.

Ljósmyndir úr safni Rúnars Inga.
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Opið alla daga

8-21

Nú lengjum við
afgreiðslutímann í Fitjum

Pssst ...

Gildir
frá og með

1. sept.

Fornbílar og fjöldi í súpu
Árið 2017 var óvænt hætt við árlega sýningu fornbíla sem jafnan aka niður
Hafnargötu. Það féll í grýttan jarðveg og lögreglustjóri opnaði fyrir það aftur
ári síðar. Hátíðin fór vel fram og ámilli 5 og 6 þúsund skammtar af kjötsúpu
runnu ofan í gesti sem skemmtu sér vel, m.a. á tónleikum á hátíðarsviðinu
á laugardagskvöld.

Hilmar Bragi skellti drónanum á loft
við upphaf tónlistardagskrár á lauga-
dagskvöldi á Ljósanótt 2018. Fólk var
að tínast á svæðið þegar smellt var af
enmyndin er skemmtileg og sýnir vel
yfir hátíðarsvæðið. Að venju verður
vegleg tónlistardagskrá og mæta
fjölmargir þekktir tónlistarmenn á
svæðið.

Árið 2017
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Magnús Orri Arnarson greindist með Tourette þegar hann var í
fjórða bekk og einhverfu í áttunda bekk, hann er úr Garði en býr
núna á Ásbrú, flutti þangað í litla íbúð í desember. Magnús hefur
mikinn áhuga á öllu sem tengist kvikmyndum og byrjaði snemma
að vinna í klippiforritum. Víkurfréttir settust niður með Magnúsi
og við ræddum saman um lífið og tilveruna.

Þú elst upp í Garðinum og gengur
í skóla þar ...
„... og síðan fer ég upp í FS [Fjöl-
brautaskóla Suðurnesja],“ botnar
Magnús og heldur áfram: „Ég byrjaði
þar á starfsbraut og fór svo þaðan
á kvikmyndabraut. Á kvikmynda-
brautinni lærði ég að fótósjoppa,
grafíska hönnun og fleira en samt
útskrifast ég af starfsbraut, sem er
svona fyrir fatlaða, en er samt með
gráðu í þessum áföngum; Photoshop
og kvikmyndagerð.

Núna er þetta fullt starf hjá mér.
Þegar ég var á þriðja ári í FS þá
byrjaði ég í þáttunum Með okkar
augum. Það byrjaði mjög óvænt út
af því að ég var að keppa á heims-
leikum Special Olympics árið 2019,
í fimleikum, og hún Anna Kar-
ólína Vilhjálmsdóttir, sem er fram-
kvæmdastjóri Special Olympics á Ís-
landi, hún bað mig um að taka upp
kynningarmyndband fyrir heims-
leikana, fara og hitta keppendur í
hinum og þessum íþróttum fyrir
heimsleikana. Það sló svo algerlega
í gegn víðs vegar um heiminn, sér-
staklega á Íslandi. Hún Elín Sveins-
dóttir, pródúser Með okkar augum,
sá þetta vídeó og vildi endilega fá
mig til að bætast í liðið Með okkar
aukum.“

Hvað eruð þið mörg sem eru í ...?
„Við erum sex sem erum í Með okkar
augum, með aðeins reyndara fólki
eins og Elínu.“

Er þetta ekki rosalega gaman?
„Þetta er geggjað. Ég er búinn að
vera að starfa þarna á sumrin og á
meðan hef ég verið að taka alls kyns
námskeið á veturna, í kvikmynda-
tökum og grafískri hönnun. Auka við
þekkinguna, ég tók til dæmis nám-
skeið hjá Stúdíó Sýrlandi í hljóð-
blöndun og er stundum að mixa
tónlist og svoleiðis. Svo hef ég verið
að taka námskeið í kvikmyndatökum
þegar ég var ekki í vinnu og ég út-
skrifaðist úr fjölbraut í fyrra svo ég
tók þessi námskeið með skólanum.
Svo var ég líka að æfa fimleika og
hafa tíma til að hitta vini – það var
pínu krefjandi.“

Ertu ennþá að æfa fimleika?
„Já, ég er ennþá í fimleikum og er
afreksmaður þar. Ég byrjaði að æfa
fimleika þegar ég var þriggja ára. Ég
æfði fótbolta og körfubolta líka, svo
fór ég einstaka sinnum í golf og sund
á sumrin en entist ekki lengi í því.“

Vinnur við draumastarfið

Á síðasta ári bauð Sigmundur Ernir
Rúnarsson Magnúsi starf á sjón-
varpsstöðinni Hringbraut sem töku-
maður, klippari og við stiklugerð.

„Ég er þar í 50% vinnu og sam-
hliða því er ég að vinna sjálfstætt
við þessa hluti. Ég er ennþá að
mennta mig, taka námskeið og
svona. Það gengur rosalega vel og
það er markmið hjá mér að sækja um
áframhaldandi nám í Kanada, í kvik-
myndagerð. Ég legg mesta áherslu á
að vera tökumaður og klippari. Svo
kemur alveg fyrir í þáttunum Með
okkar augum að ég er fyrir framan
myndavélina, að taka viðtöl og
svona. Ég er fjandi góður í því líka.“

Svo ertu mikill íþróttaáhugamaður
– og heldur með Keflavík þótt þú
sért úr Garðinum.
„Já, ég held með Keflavík þótt ég sé
úr Garðinum. Þegar ég var yngri var
ég mjög harður Víðismaður en svo
þegar ég kynntist Joey Drummer
þá færði ég mig alveg yfir í Keflavík
og fór að mæta á Keflavíkurleiki.
Einhvern veginn var ég Arsenal-
maður áður en ég hitti Joey, fór svo
yfir í Manchester [United] þegar ég
kynntist honum,“ segir Magnús og
hlær.

Þannig að Joey hefur haft rosalega
góð áhrif á þig.
„Ég veit það, hann er minn helsti
stuðningur. Ég er líka í björgunar-
sveit og hann hefur mikinn áhuga á
svona björgunarstörfum, lögreglunni
og sjúkraflutningum og svona. Það
kom tímabil þar sem ég hafði rosa-
lega mikinn áhuga á að mennta mig
sem lögreglumaður en var samt
með áhuga á kvikmyndagerð líka.
Mamma og Joey voru að beina mér
frá því að fara í lögregluna, það gæti

orðið svo krefjandi þar sem ég er
með tourette. Þá náði Joey einhvern
veginn að snúa mér alfarið yfir í
kvikmynda- og sjónvarpsgerðina –
og ég held að ég sé ekkert að fara í
lögregluna, verði bara í sjónvarps-
geiranum. Langtímamarkmiðið mitt
er að fara út og vinna í Hollywood.
Hún Hildur Guðnadóttir, tónsmiður,
er mín helsta fyrirmynd.“

Ert þú sjálfur að semja tónlist?
„Það kemur fyrir en rosalega lítið.
Ég legg meiri áherslu á að mixa
tónlist eftir aðra. Þá fæ ég bara tón-
list í hendurnar og laga t.d. hvernig
röddin er, hljóðblanda með Auto
Tune, en annars er ég mest í svona
vídeólistum.“

En lærðir þú eitthvað í tónlist?
„Já, ég æfði á trommur fyrst. Byrjaði
í sjöunda bekk og alveg fram í tíunda
bekk, var þá að tromma með stuðn-
ingssveit Keflavíkur og Tólfunni
í landsliðinu – og er ennþá að gera
það. Ég hef ekkert verið að spila
í hljómsveitum en á trommusett,
þarf bara að klára að gera það upp.
Joey hjálpar mér með það. Hann er
alvarlegur trommuleikari, það má
segja að hann sé aðeins betri en ég,“
segir Magnús hlægjandi en hann og
Joey eru miklir og góðir félagar en
vinskapurinn hófst þegar Joey tók
Magnús í liðveislu.

„Hann byrjaði með mig í liðveislu
fyrir sex árum síðan. Þegar hann sá
að ég ætti trommusett og væri að
æfa trommur þá sagði hann bara:
„Ég tek hann!“ Við grínumst svolítið
með það að hann hafi bara tekið mig
af því að ég væri trommuleikari.

Hann byrjaði með mig í liðveislu og
svo þróaðist það í þetta vinasamband
okkar sem er núna. Ég þorði aldrei
að fara á íþróttaleiki og vera innan
um fólk út af öllum þessum kækjum
sem ég var með út af tourette þegar
ég var yngri. Það var alltaf verið að
stríða mér og pínu einelti. Svo fór
Joey með mig á minn fyrsta körfu-
boltaleik og við sátum bara einir út
í horni. Gerðum bara það sem okkur
langaði til og gátum farið hvenær
sem er. Svo fékk ég tækifæri til að
hitta í körfuna á þessum leik, þetta
var fyrsti leikurinn sem ég fór á og
ég hitti í fyrsta skotinu. Við þetta allt
jókst sjálfstraustið rosalega mikið
og ég fór að mæta á leiki, núna er ég
farinn að tromma fyrir Keflavík og

FlugeldasjúkurFlugeldasjúkur
kvikmyndagerðarmaðurkvikmyndagerðarmaðurðu

Jóhann Páll Kristbjörnsson
johann@vf.is

j

Þegar ég var
yngri var ég mjög

harður Víðismaður en
svo þegar ég kynntist
Joey Drummer þá færði
ég mig alveg yfir í
Keflavík og fór að mæta
á Keflavíkurleiki . . .

Vinirnir Joey og Magnús.Vinirnir Joey og Magnús.
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taka upp fyrir Keflavík TV. Ég mæti
á alla körfuboltaleiki, alla fótbolta-
leiki, er að taka upp, tromma eða bara
horfa á.“

Ertu á lyfjum við tourette eða ertu
farinn að stjórna þessu betur?
„Ég er á lyfjum og svo reyni ég líka
að passa mataræðið líka. Það kemur
fyrir að ég fæ mér sætindi en það
hefur mikil áhrif. Fólk man alveg
eftir mér hoppandi í hringi, þetta
eykst og minnkar. Eins og staðan
er núna þá er þetta bara fínt, ég er
farinn að ráða miklu betur við þetta.“

Ættleiddur frá Indlandi

Magnús Orri var ættleiddur frá Kal-
kútta á Indlandi þegar hann var um
sex mánaða gamall og hann segist
ekki getað hafa verið heppnari með
fjölskyldu.
„Ég hef verið að reyna að komast

að uppruna mínum en það hefur
ekki tekist enn. Það er eitthvað
nafn skrifað á blað sem við fáum
þegar barnið er ættleitt en svo getur
alltaf verið að það sé falsað. Þú veist,

mamman sem fæddi mig vill kannski
ekki að ég finni hana. Það er ekki
vitað, við höfum ekki farið lengra
með það. Það er gríðarleg fátækt
þarna og staða kvenna oft og tíðum
ekki góð – ég er kannski bara einn
af þessum heppnu og ég á yndislega
foreldra sem hugsa vel um mig.“
Magnús hefur nóg fyrir stafni en

auk þess að sinna áhugamálum og
vinnu hefur hann stofnað sitt
eigið fyrirtæki, MOA Produc-
tion.
„Ég er mikið að gera aug-

lýsingar fyrir alls konar fyrir-
tæki svo það er nauðsynlegt að
hafa fyrirtæki í kringum það.
Það er nóg að gera, ég er ein-
mitt að fara að gera auglýsingu
fyrir hann Issa fish & chips. Ég
er með mjög öfluga tölvu heima
þar sem ég vinna allt þetta efni.
Svo keppti ég á síðustu

Special Olympics í fimleikum
Ég ætla ekki að keppa næst en
það gæti verið að ég fari með
sem fjölmiðlamaður. Þá fyri
hönd Special Olympics á Ísland
og mun taka upp innslög og póst

á Instagram og Facebook og svoleiðs,
auglýsa leikana aðeins.“

Elskar flugelda

Aðspurður hvort hann eigi fleiri
áhugamál segir Magnús að hann
elski að fara á flugeldasýningar.
„Ég elska flugeldasýningar og

reyni á fara á eins margar og ég get.
Frá því að ég byrjaði í Björgunar-
sveitinni Ægi fyrir átta árum síðan
þá hef ég elskað flugelda. Ljósanótt,
Sandgerðisdagar, Jökulsárlón – ég fer
út um allt. Ég missi ekki af neinni
flugeldasýningu, var á Akureyri um
versló.“
Magnús sem er 21 árs kom út úr

skápnum sem samkynhneigður á
síðasta ári, við spurðum hann hvort
það það hafi verið eitthvað sem var
búið að velkjast fyrir honum lengi.

Var það erfitt skref að taka, að
koma út úr skápnum?
„Nei, kannski pínu. Það voru margir
farnir að spyrja mig út í þetta svo
ég ákvað bara að pósta status á Fa-
cebook og leyfa öllum að sjá. Þessi
status hefur vakið mesta athygli
síðan ég fékk Facebook.“

Þannig að þú vissi þetta alveg,
hafðir bara ekkert verið að aug-
lýsa það.
„Já, ég vissi það alveg. Ég hafði bara
ekki haft neina þörf fyrir að skil-
greina mig fram að því.“

Og hefurðu mætt góðum skilningi?
„Já, bara miklum skilningi og fengið
mörg skilaboð frá góðu fólki. Ég hef
ekki upplifað neitt slæmt í sambandi
við mína kynhneigð en ég er alltaf
viðbúinn því að það komi upp eitt-
hvað slíkt, þá þarf maður bara að
tækla það eins og allir aðrir. Ég er
mjög duglegur á mínum samskipta-
miðlum að vekja athygli og útskýra

hvað er tourette, hvað er einhverfa
– skrifa langa statusa þar sem ég
skýri hvernig það er svo fólk átti sig
á hvað ég er að glíma við andlega
og hvað aðrir geta verið að glíma
við það sama og ég. Þú veist, hvað
er svona erfitt við að koma út úr
skápnum? Hvernig er að vera með
einhverfu eða tourette? Ég skrifa
bara út frá mínu hjarta og fæ alltaf
góð viðbrögð. Það er alltaf gott að
vera hreinskilinn,“ segir Magnús Orri
sem hefur alltaf nóg fyrir stafni og
fellur ekki verk úr hendi – enda hefur
hann gaman af lífinu og lifir því svo
sannarlega lifandi.

Svona virkar þjónustan:
Samtalsmeðferð með lyfjafræðingi sem saman-
stendur af tveimur viðtölum í sérútbúnu viðtals-
rými. Viðtölin taka u.þ.b. 15 mínútur þar sem
farið er yfir eftirfarandi atriði:

✚ góðar venjur í lyfjameðferð
✚ helstu atriði tengd meðferðinni þinni
✚ tæknileg atriði tengd lyfjunum þínum og þeim vanda-

málum sem gætu komið upp í lyfjameðferð

Lyfjastoð samanstendur af tveimur viðtalstímum
með lyfjafræðingi. Viðtölin fara fram á fyrstu
vikunum eftir að þú hefur nýja lyfjameðferð.

Lyfjastoð á sérstaklega við þig ef þú
hefur nýlega hafið meðferð með:

✚ Blóðþrýstingslyfjum
✚ Blóðþynningarlyfjum/segavarnarlyfjum
✚ Blóðfitulækkandi lyfjum

Fáðu svar við spurningunum sem
þú hefur um nýju lyfin þín

Pantaðu viðtalstíma á
lyfjastod@reykjanesapotek.is

eða í síma 421-3393
Reykjanesapótek, Hólagötu 15, 260 Reykjanesbær
Sími: 421-3393 - lyfjastod@reykjanesapotek.is

Lyfjastoð
Reykjanesapótek

Ný lyfjameðferð

Hvað þarft þú að vita um lyfin þín?

Lyfið sjálft
Hvers vegna og hversu lengi á ég að taka lyfið?

Hversu langan tíma má ég gera ráð
fyrir að taki lyfið að byrja að virka?

Tæknileg atriði
Er erfitt að taka lyfið?

Skiptir einhverju máli hvenær ég tek lyfið?

Hvað geri ég ef ég gleymi að taka lyfið?

Óvenjulegar aðstæður
Hverjar eru þekktar aukaverkanir lyfsins og er

eitthvað sem ég get gert?

Er eitthvað sem ég þarf að hafa í huga, eins og
tengt mat, fæðubótarefnum eða öðrum lyfjum?

Lyfjastoð er fyrir þig ef þú ert að hefja nýja lyfjameðferð
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Björgunarsveitarmaðurinn Magnús Orri elskar flugeldasýningar.Björgunarsveitarmaðurinn Magnús Orri elskar flugeldasýningar.
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Fjölmenni í brekkunni

Hoppað
í hafið!
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Veðurguðirnir léku við íbúa Suðurnesjabæjar og gesti
þeirra á bæjarhátíð Suðurnesjabæjar sem haldin var í
síðustu viku. Hátíðin var sett á mánudag og náði há-
marki á laugardaginn. Síðustu dagskrárliðir voru svo
fram eftir sunnudegi. Dagskrá hátíðarinnar var fjöl-
breytt og dreifðist um sveitarfélagið með viðburðum

bæði í Garði og Sandgerði. Hér má sjá myndir sem
teknar voru á laugardagskvöld á hátíðarsvæðinu við
Sandgerðisskóla þar sem haldnir voru tónleikar. Þeim
lauk svo með flugeldasýningu við Sandgerðishöfn en
sýningin var í boði Isavia. Myndirnar tók Hilmar Bragi.
Fleiri myndir eru á vf.is.
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Flugeldar við höfnina

Hoppað og skoppað

Bregðum „blysum“ á loft

Það var mikið fjör í árlegri
keppni milli Norðurbæjar
og Suðurbæjar í Sandgerði
þegar hverfin tókust á
í knattspyrnuleikjum á
Suðurnesjabæjardögum.
Hverfin höfðu reyndar
ekki tekist á síðan fyrir
faraldur en það kom ekki
í veg fyrir mögnuð tilþrif.
Hér eru myndir sem
Jóhann Páll Kristbjörnsson
tók á Sandgerðisvelli.

SMELLTU Á MYNDSKEIÐIÐ TIL AÐ HORFA
OG HLUSTA MYNDSKEIÐIÐ ER AÐEINS

AÐGENGILEGT Í RAFRÆNNI ÚTGÁFUVF

Yfir fimmtíu manns mættu í bjórhlaup Litla
brugghússins á bæjarhátíð Suðurnesjabæjar.
Stemmningin var góð og veðurguðirnir léku við
hvern sinn fingur og sendu blíðu í Garðinn.
Þetta er í fyrsta skipti sem bjórhlaup fer fram.
Hér er ekki keppt til sigurs heldur er þátttakan
aðal atriðið. Það mátti sjá þar sem gleðin skein úr
andlitum keppenda sem þurftu að ljúka við fjóra
bjóra í hlaupinu, einn við upphafsreit og síðan einn á
hverjum áfangastað. Sá síðasti var Litla brugghúsið.
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„Þetta er félagsskapur fyrir alla sem hafa gaman af því að ferðast um náttúru Íslands og eiga
skemmtilegar stundir saman,“ segja þær Íris Sigtryggsdóttir og Karitas Sara G Haesler, talskonur
Melrakka. Í dag eru Melrakkar deild innan Akstursíþróttafélags Suðurnesja en svo gæti farið að Mel-
rakkar verði sjálfstætt félag þar sem starfsemi deildarinnar er mun meira í þá átt að vera ferðafélag
en íþróttafélag. Í Melrökkum ferðast fólk um á fjórhjólum og Buggybílum og hópurinn, sem telur um
eitt hundrað manns, er duglegur að skipuleggja ferðalög og viðburði.

Nú seint í ágúst fóru á annan tug
Melrakka í sex sólarhringa ferðalag
frá Reykjanestá og að Fonti á Langa-
nesi, horn í horn. Þetta er ekki í
fyrsta skipti sem félagar í Mel-
rökkum fara þessa leið en þetta er í
fyrsta skipti sem ferðalagið er tekið á
svona löngum tíma og er ekki kapp-
hlaup við klukkuna.

Á slóðir þar sem
heimilisbíllinn kemst ekki

Það sem sameinar fólk í Melrökkum
er ferðamátinn, fjórhjólin og buggy-
bílarnir. Það eru tæki sem komast á
þær slóðir sem hinn venjulegi heim-
ilisbíll fer ekki. Mikil áhersla er lögð
á virðingu við náttúruna og aldrei er

farið út fyrir slóða og þær stöllur, Íris
og Karitas, segjast svíða að sjá þegar
náttúrunni hefur verið spólað upp
á fjöllum, eins og sýnt hefur verið í
fjölmiðlum að undanförnu.

Ferðanefndin hjá Melrökkum
skipuleggur reglulegar ferðir um
landið, stórar sem smáar. Þá er fram-
undan fjölskylduferð þar sem börnin
eru tekin með í smá útivist, grillað

og haft gaman. Sumar ferðir eru
skipulagðar með löngum fyrirvara
á meðan hnoðað er í aðrar með nær
engum fyrirvara.

Margra mánaða skipulag

Melrakkar hafa nokkrum sinnum
farið horn í horn en leiðin er ekki
alltaf sú sama. Drög að ferðinni

núna voru lögð upp úr síðustu ára-
mótum. Þegar þátttaka liggur fyrir
þarf að skipuleggja leiðina og hvar
séu gistimöguleikar, hvar sé hægt
að taka eldsneyti og hvar sé hægt
að komast í mat, því það er tak-
markað sem hægt er að ferðast með
á hjólunum. Stundum þarf að koma
fyrir eldsneyti og vistum á leiðinni,
en þess þurfti ekki núna þar sem
ferðin var skipulögð með aðgengi
að bensínstöðvum, þó svo allir væru
með varabirgðir á hjólunum.

Ferðalagið núna hófst á Reykja-
nestá. Fyrsta gisting var í Hraun-
eyjum, síðan í Bárðardal og þar hófst
síðasti leggurinn út á Font á Langa-
nesi. Á bakaleiðinni var gist rétt við
Þórshöfn. Þaðan var farið að Lauga-
felli á miðhálendinu og síðasta nóttin
var svo í Húsafelli.

Spurðar hvort það hafi verið eitt-
hvað vesen eða bilanir, þá segja
þær að það hafi ekki verið. Eitt hjól
hafi bilað á bakaleiðinni og það hafi
verið skilið eftir í Varmahlíð. „Svo
eyðilagðist eitt dekk og það fór
hosuklemma hjá mér en það redd-
aðist allt. Dekkinu var bara reddað á
næsta bóndabæ,“ segir Íris. Karitas
bætir við að það sé óhjákvæmilegt
að það verði smá vesen en það séu
bara áskoranir fyrir hópinn. Það sé
bara leiðinlegt þegar einhver dettur

út úr hópnum með miklar bilanir.
„Þetta eru þaulvanir hjólarar. Þarna
erum við með bifvélavirkja, rafvirkja,
pípara, kokka. Það er öll flóran,
þannig að allir geta gert eitthvað,“
segir Íris.

Með náttúruna í fanginu

„Þetta er hrá ferðamennska. Það er
ekkert sambærilegt við þetta, nema
kannski ganga. Þú ert með náttúruna
í fanginu,“ segir Karitas þegar þær
eru spurðar um hvernig sé að upp-
lifa landið með þessum hætti, að fara
um það á fjórhjólum og buggybílum.
Í ferðinni horn í horn fékk hópurinn
gott veður mestan hluta leiðarinnar
en einnig rigningu og rok. Það var
þó ekki nema einn dagur sem var
þungu veðurfarslega, þegar verið var
að fara yfir Sprengisand. Íris segir
betra að vera á þungu hjóli þegar
keyrt er í miklum vindi, því það geti
verið áskorun að halda sér á hjólinu
í mesta vindinum. Þau segjast hafa
farið hratt yfir Sprengisand í því
veðri sem var þar, enda svo sem lítið
að sjá annað en sand og auðn.

Það er nauðsynlegt að vera
með góðar varnir þegar ferðast er
með þessum hætti. Góðir hjálmar,
brynjur, kragar, góðir gallar og skó-
búnaður skipta öllu. Þá er ekki verra
að hafa nýrnabelti til að taka álagið

Melrakkar horn í horn
Hilmar Bragi Bárðarson
hilmar@vf.is
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í hristingnum, því slóðarnir til fjalla
eiga það nú flestir sameiginlegt að
vera ekki rennisléttir.

Bæði skemmtilegt að
keyra og vera farþegi

Íris keypti sér fjórhjól fyrir fjórum
árum síðan og lét þar gamlan draum
rætast. Í dag er hún á þriðja hjólinu
á þessum tíma. Karitas er nýlega
búin að kaupa sér buggybíl en eigin-
maður hennar hefur verið fjórhjóla-
maður. Þau hjónin skiptast því á að
keyra bílinn og Karitas segir bæði
skemmtilegt að keyra og vera far-
þegi. Þú upplifir náttúruna öðruvísi
sem farþegi, því við aksturinn eru
augun föst á leiðinni sem ekin er
og á þeim sem er fyrir framan þig í
röðinni.
Melrakkar vekja athygli þar sem

þeir eru á ferð. Þar sem er stoppað
koma ferðamenn oft að til að for-
vitnast um ferðalagið. Sama á við
um heimamenn. Þannig komu örugg-

lega flestir þorpsbúar á Þórshöfn til
að skoða hjólin og buggybílana þegar
hópurinn stoppaði í kvöldmat þar
eftir að hafa náð áfanganum horn
í horn. Fólk sé forvitið um þennan
ferðamáta og þá vekur athygli að
nær öll tækin eru frá sama fram-
leiðanda, Can Am.

Adrenalín og ánægja

Það getur fylgt því mikil líkamleg
áreynsla að fara um á þessum
tækjum en það fylgir þessu mikið
adrenalín og ánægja. Þó svo fólk
komi dauðuppgefið úr fjórhjólaferð,
þá sé alltaf spenningur að komast í
næsta ferðalag. Framundan er fjöl-
skylduferð í september og svo í fram-
haldinu verða lögð drög að vetrar-
ferðum, því félagsskapurinn starfar
allt árið. Það eru Melrakkar sem hafa
meiri áhuga á sumarferðalögum, á
meðan aðrir Melrakkar eru frekar
fyrir vetrarferðir og að keyra í snjó.

Fleiri
myndir
á vf.is

Melrakkar komnir að Fonti á Langanesi. Ljósmyndir: Karitas Sara G HaeslerMelrakkar komnir að Fonti á Langanesi. Ljósmyndir: Karitas Sara G Haesler
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Guðmundur Sigurðsson gerði margt skemmtilegt í sumar, hann
spilaði meðal annars golf og fór til útlanda. Hann ætlar að fara
á Heimatónleikana og ballið á Ljósanótt í ár en besta minning
hans frá hátíðinni er þegar félagi hans ældi í tívolí tæki.

Hvernig varðir þú fyrsta sumar-
fríinu án takmarkana?
„Heyrðu maður gerði nú allskonar
skemmtilegt.“

Hvað stóð upp úr?
„Vinnan (er að vinna sem smiður),
djamm, golf og útlönd, allt mega
næs.“

Hvað kom skemmtilega á óvart
í sumar?
„Það sem kom skemmtilega á
óvart er það að maður þarf ekki
að vera mikið í því að saga spýtur
í smíða vinnu, eða mjög lítið að
minnsta kosti.“

Áttu þér uppáhaldsstað til að
sækja heim innanlands?
„Nei ekkert sérstaklega, er ekki
bara best að vera heima?“

Hvað ætlar þú að gera í vetur?
„Ég verð vinnandi maður í vetur
svo tekur skóli við.“

Hvernig finnst þér Ljósanótt?
„Ljósanótt er geggjuð.“

Hvaða viðburði ætlar þú að
sækja á Ljósanótt?
„Maður fer á Heimatónleikana og
svo ballið það er svona eina sem
maður hefur planað.“

Hver er besta minningin þín frá
Ljósanótt?
„Mögulega þegar ég var yngri og
Egill Darri, vinur minn, ældi í einu
tækinu það var alvöru comedy.“

Hjördís Lilja Traustadóttir ferðaðist mikið í sumar en hún fór meðal annars til Tenerife „eins og flest
allir Íslendingar“. Hún er að hefja sitt annað ár í Hjúkrunarfræði við Háskóla Íslands og ætlar að spila
körfubolta með Keflavík í vetur. Hún er spennt fyrir Ljósanótt eftir tveggja ára pásu vegna Covid en
hún ætlar að kíkja niður í bæ og á Ljósanæturballið.

Hvernig varðir þú fyrsta sumar-
fríinu án takmarkana?
„Ég skellti mér til Tenerife eins og
flest allir Íslendingar, ég fór í helgar-
ferð til Suður-Frakklands, fór mikið
upp í sumarbústað og svo í veiði í
Víðidalsá.“

Hvað stóð upp úr?
„Ferðin til Suður-Frakklands stóð
sérstaklega upp úr.“

Hvað kom skemmtilega á óvart í
sumar?
„Hvað ég náði að gera mikið í sumar
á stuttum tíma.“

Áttu þér uppáhaldsstað til að sækja
heim innanlands?
„Já, sumarbústaðurinn stendur alltaf
fyrir sínu.“

Hvað ætlar þú að gera í vetur?
„Ég ætla að byrja annað árið mitt í
Hjúkrunarfræði við Háskóla Íslands
og spila körfubolta með Keflavík.“

Hvernig finnst þér Ljósanótt?
„Ljósanótt er skemmtileg og við-
burðarík hátíð og eftir tveggja ára
pásu vegna Covid er ég spennt að
taka þátt í hátíðinni.“

Hvaða viðburði ætlar þú að sækja
á Ljósanótt?
„Ekkert mikið planað eins og er en
ég ætla meðal annars að fara á Ljós-
anæturballið og kíkja niður í bæ.“

Hver er besta minningin þín frá
Ljósanótt?
„Það er örugglega þegar ég var í
grunnskóla og við fengum að sleppa
blöðrunum, það var alltaf rosa
skemmtilegt.“

Er ekki bara
best að vera
heima?

ThelmaHrundHermannsdóttir
thelma@vf.is

ThelmaHrundHermannsdóttir
thelma@vf.is

Spennt fyrir L jósanótt
eftir tveggja ára pásu
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Íris Sigtryggsdóttir segir það hafa
komið í ljós í Covid hversu Ljósanótt er
mikilvæg í okkar menningarlífi hér á
Suðurnesjum, tækifæri til að hitta vini
og fjölskyldu og njóta saman. Íris skipti
sumarfríinu í þrjá hluta og fór m.a. í
hestaferð norður í land, auk þess að
fara á fjórhjóli horn í horn eða frá
Reykjanesvita að Fonti á Langanesi.

Hvernig varðir þú fyrsta sumar-
fríinu án takmarkana?
„Ég tók sumarfríið mitt í þremur
hlutum og ferðaðist bæði innan-
lands og erlendis. Fór í hestaferð
norður í land í viku með fimmtán
ótrúlega flottum hestakonum úr
öllum stigum lífsins. Hópur sem
hittist á hverju sumri og ríða saman

í náttúru Íslands og njóta. Ég skellti
mér svo til Bandaríkjanna með syni
mínum og við hittum þar vini og
fjölskyldu og nutum saman í viku.
Svo var það ferðin sem toppaði
allt í sumar, þegar ég keyrði með
fjórtán manns á fjórhjólum Horn
í Horn, eða frá Reykjanesvita til
Langanesvita (Fonturinn) og til-
baka, u.þ.b. 1.800 km á sex dögum.
Félagsskapur Melrakka sem ég hef
hjólað með í nokkur ár, frábær fé-
lagsskapur og tækifæri til að skoða
náttúru Íslands með öðrum hætti.“

Hvað kom skemmtilega á óvart í
sumar?
„Það sem kom mér skemmtilega
á óvart í sumar var kannski hvað
við erum fljót að jafna okkur
frá þeim takmörkunum sem við
vorum í síðastliðin tvö ár, sennilega
einkennist það af okkar einstöku
eiginleikum að gleyma fljótt og
halda áfram, lifa í núinu og njóta.

Íslensk náttúra og sveitir
landsins eru best í heimi, eins og
ég nefndi þá ferðast ég mikið á
fjórhjólinu mínu og get því farið
ótroðnar slóðir að vissu marki eða
leiðir sem almennt fólk ferðast ekki

mikið um, það eru algjör forréttindi
að geta og upplifun að sjá.“

Hvað ætlar þú að gera í vetur?
„Í vetur skelli ég mér kannski að-
eins í sólina, svo auðvitað skelli ég
nagladekkjunum undir hjólið og
held áfram að ferðast á því. Jökl-
arnir og snjórinn er algjört uppá-
hald hjá mér. Melrakkar og aðrir
hjólafélagar eru duglegir að ferðast
um landið líka á veturnar, alltaf líf
og fjör í þeim félagsskap.“

Hvernig finnst þér Ljósanótt?
„Ljósanótt er auðvitað búin að
vera stór þáttur í okkar lífi hér á
Suðurnesjum í mörg ár. Ég held að
það hafi komið í ljós í Covid hversu
mikilvæg hún er í okkar menningar-
lífi hér á Suðurnesjum, tækifæri til
að hitta vini og fjölskyldu og njóta
saman. Tilefni til að bjóða heim og
koma saman.“

Hvaða viðburði ætlar þú að sækja
á Ljósanótt?
„Ég ætla að reyna sækja sem mest,
tónlist, matur og menningu eins og
hægt er að komast yfir.“

Hver er besta minningin þín frá
Ljósanótt?
„Besta minningin frá Ljósanótt er
klárt mál þegar minn árgangur hélt
upp á 50 ára hittinginn eins og hefð
hefur verið fyrir hér á Ljósanótt,
hitta skólafélagana og eiga glaðar
stundir saman, það var ótrúlega
skemmtileg helgi.“

y j

Íslensk náttúra og sveitir
landsins er best í heimi
– segir Íris Sigtryggsdóttir sem tekur Ljósanótt fagnandi

Hilmar Bragi Bárðarson
hilmar@vf.is
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Íris Björk Davíðsdóttir er fimmtán ára
fimleikamær sem kemur frá Njarðvík.
Hún stefnir að því að læra arkitektúr í
framtíðinni og hún er ákveðin í að ná
markmiðum sínum og gera allt vel sem
hún tekur sér fyrir hendur.

Hvað gerir þú utan skóla?
„Ég fer á fimleikaæfingar fimm sinnum í viku.
Ég hitti líka vinahópinn minn og við finnum
okkur alltaf eitthvað skemmtilegt að gera.
Síðan þjálfa ég fimleika líka.“

Hvert er skemmtilegasta fagið?
„Ég myndi segja stærðfræði, því ég er mjög
góð í henni og ég hef líka mjög mikinn áhuga
á henni.“

Hver í skólanum þínum er líklegur til að verða
frægur og hvers vegna?
„Freysteinn er líklegastur til að verða frægur
vegna þess hann gæti náð langt í fótbolta.“

Skemmtilegasta saga úr skólanum:
„Skemmtilegasta sagan ur skólanum er
örugglega þegar ég og vinkona mín keyptum
okkur vatnsbyssu í frítímanum okkar og
ákváðum að sprauta á vini okkar í matartím-
anum. Það endaði reyndar ekkert svakalega
vel því vinur minn sprautaði óvart á kenn-
arann okkar og endaði hjá stjórnanda.“

Hver er fyndnastur í skólanum?
„Ég get ekki valið eina manneskju þannig ég
myndi segja Heimir og Hildigunnur. Ég er alltaf
í hláturskasti í kringum þau tvö.“

Hvert er uppáhaldslagið þitt?
„Mitt uppáhaldslag er WAIT FOR U með
Future (feat. Drake & Temes).“

Hver er uppáhaldsmaturinn þinn?
„Minn uppáhaldsmatur er Sushi.“

Hver er uppáhaldsbíómyndin þín?
„Mín uppáhaldsmynd er og hefur alltaf verið
Regína, alveg síðan ég var krakki.“

Hvaða þrjá hluti myndir þú taka með þér á
eyðieyju og hvers vegna?
„Þessi spurning er mjög erfið en ég myndi
líklega taka með mér risastóra vatnsflösku,
sveðju og kveikjara.“

Hver er þinn helsti kostur?
„Minn helsti kostur er að ég er mjög ákveðin
með allt sem ég ætla mér að gera og geri
það mjög vel.“

Ef þú gætir valið þér einn ofurkraft til að vera
með restina af ævinni, hvaðmyndir þú velja?
„Ég myndi velja það að geta flogið.“

Hvaða eiginleiki finnst þér bestur í fari fólks?
„Mér finnst heiðarleiki það besta við fólk.“

Hvað langar þig að gera eftir grunnskóla?
„Ég er að stefna á að læra arkitektúr.“

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

Jökull Eyfjörð Ingvarsson er fimmtán
ára og er nemandi á viðskipta- og hag-
fræðibraut við Fjölbrautaskóla Suður-
nesja. Hann segir stefnuna fyrir fram-
tíðina vera óskýra, eins og er ætlar hann
að setja körfuboltaæfingar í fyrsta sætið
en hann vonast til þess að verða annað
hvort atvinnumaður í körfubolta eða
leikari í framtíðinni.

Hvers vegna ákvaðst þú að fara í FS?
„Líklega af því að þetta er heimabærinn minn
og ég þekki marga.“

Hvers saknar þú mest við grunnskóla?
„Einmitt núna sem busi fatta ég hversu
þakklátur ég var fyrir Skólamat, það kostar
alveg að borða í hádeginu ef þú tekur ekki
með þér nesti.“

Hver er helsti kosturinn við FS?
„Örugglega fólkið, fólkið í þessum skóla er
svo skemmtilegt og það er eiginlega aldrei
leiðinlegt í tíma.“

Hvað finnst þér um félagslífið í skólanum?
„Ég var nú bara að koma í skólann en ég veit
að félagslífið er eitt það besta á landinu.“

Hvaða FS-ingur er líklegur til að verða frægur
og hvers vegna?
„Ég þekki nú Kiddababy, hann er frægur en
það myndi örugglega vera Kristó vinur minn,
hann er einn besti „barber“ á landinu.“

Hver er fyndnastur í skólanum?
„Það er eiginlega jafntefli á milli Mána Fifa
(moonshine) eða Alla beikon þeir tveir fá mig
alltaf til að deyja úr hlátri.“

Hvað hræðist þú mest?
„Það sem ég hræðist mest í heiminum er
örugglega dauðinn sjálfur, kannski frekar
leiðinlegt svar en ég vil ekki deyja.“

Hvað er heitt og hvað er kalt þessa
stundina?
„Heitt einmitt núna væri örugglega New
Balance skór, ég get sagt að ég er að hoppa
á þá lest en skítkaldur hlutur hlýtur að vera
„skinny jeans“.“

Hvert er uppáhaldslagið þitt?
„Vá, ekkert eðlilega erfið spurning. Uppá-
haldslagið mitt væri annað hvort Time með
Pink Floyd eða Afgan með Bubba Morthens.“

Hver er þinn helsti kostur?
„Minn helsti kostur er jákvæðni, ég reyni
alltaf að vera jákvæður eða fyndinn, koma
fólki í gott skap og hætta fýlunni.“

Hvaða forrit eru mest notuð í símanum
þínum?
„Það er örugglega TikTok og snappið, ég er
samt mikill Clash of Clans-gæi og er mikið í
því.“

Hver er stefnan fyrir framtíðina?
„Stefnan einmitt núna er svolítið óskýr en
ég er með körfuboltann og á meðan ég finn
út úr því hvað ég vil verða þá verður körfu-
boltinn í fyrsta sæti.“

Hver er þinn stærsti draumur?
„Minn stærsti draumur er að verða atvinnu-
maður í körfubolta eða leikari, bæði hefur
alltaf heillað mig.“

Ef þú ættir að lýsa sjálfum þér í einu orði
hvaða orð væri það og af hverju?
„Þetta kemur ekki frá mér sjálfum en ég er
mjög sammála því að ég sé mikill „gormur“
því ég er einhvern veginn alltaf hoppandi og
í stuði.“

Alltaf hoppandi og í stuði
FS-ingur vikunnar:
Nafn: Jökull Eyfjörð Ingvarsson
Aldur: 15 ára
Námsbraut: Viðskipta- og hagfræðibraut
Áhugamál: Körfubolti og tónlist

Ákveðin fimleikamær

Ungmenni vikunnar:
Nafn: Íris Björk Davíðsdóttir
Aldur: 15 ára
Skóli: Njarðvíkurskóli
Bekkur: 10. bekkur
Áhugamál: Fimleikar

ThelmaHrundHermannsdóttir
thelma@vf.is

FIMMTUDAG KL. 19:30
HRINGBRAUTOGVF.IS
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ÍÞRÓTTIROG SUNDKENNSLA
Íþróttir teljast ekki meðal náms-
greina í fyrstu reglugerð skólans, frá
1872. Fyrstu sjö áratugina þurftu
börnin að ganga í skólann í mis-
jöfnum veðrum, sum langan veg. Í
því hefur falist drjúg líkamsþjálfun,
jafnvel þrekraun.
Ólafur Rosenkranz, sem var frum-

kvöðull í þróttum hér á landi, kenndi
hér við skólann veturinn 1876–1877.
Ekki hafa fundist heimildir um hvort
eða hvernig hann kenndi íþróttir það
skólaár.
Sr. Árni Þorsteinsson kenndi oft

og einatt íþróttir þegar hann var
hér prestur og kennari 1886 – 1919.
Veturinn 1908–1909 mun hann hafa
kennt leikfimi þrjár stundir í viku í
Norðurkotsskóla, einkum stökk,
glímur og ýmsar líkamsæfingar,
göngulag og fleira. Húsakynnin voru
afar þröng, allt upp í tuttugu nem-
endur í u.þ.b. tólf fermetra skólastofu
og því líklegt að hann hafi verið með
útikennslu.

Ungmennafélag Vatnsleysustrandar,
sem stofnað var 1907, fékk Guð-
mund Sigurjónsson íþróttakennara
til að kenna glímur og félagið keypti
skíði til að nota í Arahólsbrekkum.
Vorið 1924 bendir prófdómari á

að sérherbergi vanti fyrir fimleika-
kennslu, því það sé nauðsynlegur
liður í uppeldinu.
Reynir Brynjólfs (nemandi 1944–

1947) segir: „Í Kirkjuhvoli var kennd
leikfimi og glíma meðan eldra skóla-
húsið var, þar var m.a. stokkið yfir
hest. Síðan þegar nýja húsið kom til
kenndi Stefán Hallsson leikfimina á
ganginum.“
Stefán Hallsson kenndi 1934–

1945, lengst af í Kirkjuhvoli, m.a.
íþróttir, síðast 1945 á gangi nýs húss
Brunnastaðaskóla, tvær stundir á
viku skipt milli stráka og stelpna.
Síðan kenndu umferðarkennarar

sem fóru á milli skóla, m.a. Lúðvík
Jónasson. Jón H. Kristjánsson mun
hafa kennt íþróttir 1948–1949 og
Ingi Haraldsson 1950–1952. Símon
Rafnsson segir enga íþróttakennslu
hafa verið á hans tíma, 1955–1961.
Særún Jónsdóttir var aldrei í leikfimi,
ekki heldur Helgi Guðmundsson en
Jóhann Sævar segir Jón H., skóla-
stjóra, hafa kennt íþróttir á gangi
Brunnastaðaskóla (um 1955).

Frá því á síðari hluta sjöunda ára-
tugar var börnunum ekið í íþróttir
og sund í Njarðvík (reyndar í Sand-
gerði eitt ár þegar ekki samdist við
Njarðvíkinga). Kópur Kjartansson ók
á skólarútunni tveimur eða þremur
árgöngum í senn, ásamt kennara
sem gætti nemenda. Íþróttakennari
Njarðvíkurskóla kenndi, einum hópi
í senn meðan hinir biðu. Hver nem-
andi fékk eina vikustund í leikfimi
og eina í sundi. Þegar Guðmundur
Þórðarson réðist til Stóru-Vogaskóla
sem íþróttakennari 1983 tók hann
við þessari íþróttakennslu og fór þá
með rútunni ásamt öðrum kennara.
Þetta fyrirkomulag hélst allt þar
til haustið 1993 að bylting varð í
íþrótta- og sundkennslu í Vogum
þegar þar var tekinn í notkun ný-
byggður íþróttasalur og sundlaug.
Eftir það þurftu skólabörnin aðeins
að ganga í fimmmínútur í íþróttir og
sund. Hjónin Egill Sæmundsson og
Sigríður Jakobsdóttir í Minni-Vogum
og María Finnsdóttir í Austurkoti

höfðu af rausnarskap gefið 4,5 ha
land undir félagsheimili og íþrótta-
svæði þegar árið 1966. Myndina
tók Eyjólfur Guðmundsson 1996 í
áhorfendabrekku við sundlaugina í
Vogum tveimur árum eftir að hún
tók til starfa.

Sund. Jakob A. Sigurðsson í Sól-
heimum í Vogum (faðir fyrrnefndrar
Sigríðar) var fjölhæfur maður, m.a.
sundkennari í Keflavík og víðar.
Hann kenndi m.a. sund í sjónum í
höfninni í Vogum og við Halakot og
Knarrarnes. Hann rak niður fjóra
staura í fjöruna og batt í þá eins
konar rólu sem börnin hanga í þegar
þau læra sundtökin, með fæturna
öðru megin og bringuna hinu megin.
Námskeið þessi voru ekki á vegum
skólans og hafa verið á fjórða ára-
tugnum. Jakob var í fyrstu stjórn
Ungmennafélagsins Þróttar og lengi
formaður þess.

Myndin af ungmennum standandi
á haus mun vera tekin í sundferð til
Reykjavíkur 1935.
Á neðstu mynd sést hópur á leið

á tíu daga sundnámskeið á Laugar-
vatni 1936, á mjólkurbílnum. Börnin
voru á fermingaraldri, fóru gjarna
á eitt námskeið og mun þetta hafa
verið ný til komið.
Í skólaskýrslum 1943 er þess getið

að fermingarbörn, sem gengu til sr.
Garðars Þorsteinssonar, prófasts í
Hafnarfirði, hafi notið sundkennslu
þar í bæ á sama tímabili.

Vorin 1944–1947 sóttu börnin
sundnámskeið í Sundlaug Hafnar-
fjarðar og 1949–1950 í Sundlaug
Laugarvatnsskóla.
Frá 1952 voru unglingar keyrðir á

tveggja vikna sundnámskeið í Sund-
höll Keflavíkur, sem opnuð var sem
útisundlaug 1939 og byggt yfir hana
1950.

Árið 1954 samþykkir skólanefnd
að öll börn níu ára og eldri fari á
sundnámskeið (líklega í Keflavík).
Jón H. Kristjánsson, skólastjóri og
skólabílstjóri, sá um börnin og ók
þeim fyrir 120 kr. á ferð.
Í apríl 1966 (og oftar) fær fræðslu-

nefnd sendar ítarlegar reglur um
framkvæmd sundskyldu. Þar sem
ekki er sundlaug við skóla skulu
nemendur njóta námskeiða sem eru
minnst 72 stundir fyrir börn og 32
stundir fyrir unglinga.
Þorsteinn, íþróttafulltrúi ríkisins,

fylgdist með og sendi árlega nöfn
nemenda sem höfðu tekið fullnaðar-
próf án sundprófs. Um þetta leyti
hefst vikulegur akstur allra nemenda
í leikfimi og sund í Njarðvík, sem
áður greinir frá, og kemst loks í gott
horf þegar íþróttamiðstöðin í Vogum
kemur til sögunnar 1993.

Helstu heimildir m.a.:Myndasafn Minjafélagsins. Óbirt skjöl. Egill Hallgrímsson:
Fjörutíu ára minning ungmennafélagshreyfingarinar á Vatnsleysuströnd. SKINFAXI 39.
árg. 1948 1. tbl. Viðtöl við Guðrúnu Lovísu Magnúsdóttur (f.1922 d.2020), og við kenn-
arana Jón Inga Baldvinsson, Guðmund Þórðarson og Særúnu Jónsdóttur í ágúst 2022.

Afmælisþættir skólans í Vogum, birtast
vikulega í Víkurfréttumog vf.is á afmælisárinu.

Þorvaldur Örn Árnason, áður kennari við skólann,
tekur samanmeð góðramanna hjálp.

32. ÞÁTTUR

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

Líf og fjör á 20. Ljósanóttinni

Fimmtugum frestað!

Ljósanótt 2019 heppnaðist vel og tugir þúsunda
gesta úr heimabyggð og nágrenni sóttu hátíðina
heim. Dagskráin stóð yfir frá miðvikudegi til
sunnudagskvölds. Tónleikar Bliks í auga settu
Ljósanótt í gegn og enginn annar en kóngurinn
Bubbi Morthens setti punktinn yfir i-ið á tón-
leikum í Keflavíkurkirkju.
Líklega er þetta mesta menningar-, lista- og

tónlistarhátíð landsins. Yfir 150 viðburðir voru
í boði og megnið af þeim tengdust menningu,
list og tónlist.

Árið 2019

Árið 2020

Þeir sem eru 50 ára á árinu eru afmælisár-
gangurinn sem er í aðalhlutverki í árganga-
göngunni á Ljósanótt. Árið 2020 var hins vegar
engin Ljósanótt og gangan verður ekki farin.
Hvað gerir 50 ára árgangurinn þá? Víkurfréttir
hittu fyrir hóp ungmenna úr þessum árgangi
1970 á hátíðarsvæðinu á Bakkalág í Keflavík þar
sem árgangur hittist til myndatöku án þess að fá
að láta ljós sitt skína í sjálfri árgangagöngunni.
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Eyþór Jónsson og Svanur Þór Mikaelsson fóru af stað með rekstur
á Sula Guesthouse í október á síðasta ári, þá aðeins átján og
tuttugu og eins árs. Nú, ári seinna, leigja þeir út fimm bústaði
skammt frá Laugarvatni og hafa einnig opnað fyrir útleigu á
tveimur íbúðum á Akureyri undir nafninu Sula Apartments. Þeir
Eyþór og Svanur hafa þekkst frá unga aldri og má segja að segja
að Sula sé afsprengi vináttu þeirra. „Við erum alveg búnir að
þekkjast síðan ég var tíu ára eða eitthvað svoleiðis, við æfðum
Taekwondo saman í mörg ár með Keflavík og landsliðinu, svo
sneri ég mér annað og Eyþór líka. Við héldum alltaf sambandi
sem þróaðist svo í nánari vináttu þegar ég var um átján ára og
erum búnir að vera óaðskiljanlegir síðan þá. Upphafið á Sula er
vináttan okkar, má segja,“ segir Svanur.

Aðspurðir hvort reksturinn sé búinn
að hafa áhrif á vinskap þeirra segir
Eyþór: „Þetta tekur alveg á, ég held
við séum báðir svolítið þrjóskir og
því hefur alveg komið eitthvað upp
á.“ Svanur tekur undir með honum
og bætir við: „Við erum samt ótrú-
lega seigir að aðskilja viðskipti og
vináttu. Ég held við séum alveg á
góðri leið með að „mastera það“.

Þegar við vorum að byrja voru ein-
mitt allir að spyrja okkur hvort við
tímdum þessu því það er alltaf hætta
á að eyðileggja vinskapinn – og við
pældum alveg í því en ákváðum að
taka sénsinn. Það eru náttúrlega
miklir fjármunir bundnir við við-
skiptahliðina á þessu en við höldum
samt fastar í vináttuna.“

„Þetta hlýtur að reddast“

Eyþór og Svanur eru með ólíkan
bakgrunn. Eyþór hefur mikinn áhuga
á auglýsingagerð og markaðssetn-
ingu og rekur meðal annars auglýs-
ingastofuna Alpha Agency. Svanur
er hins vegar menntaður húsa-
smiður og hefur áhuga á viðskiptum.
Hugmyndin að Sula kviknaði þegar

Svanur sá auglýsta bústaði til sölu
og taldi hann ólíkan bakgrunn
þeirra vina vera góð undirstaða fyrir
rekstur í ferðamannaiðnaðinum.
„Ég hugsaði mér mér að við gætum
verið gott teymi því Eyþór er með
tölvu- og tæknihliðina en ég er húsa-
smiður og með ágætis viðskiptavit.
Þegar við skoðuðum bústaðina þá
var einhver rödd innra með mér sem
sagði „þetta hlýtur að reddast“,“ segir
Svanur og Eyþór tekur undir með
honum.

Þeir félagar hófu reksturinn í
október 2021 með útleigu á fjórum
bústöðum skammt frá Laugarvatni,
fljótlega bættist fimmti við og fyrr
á þessu ári opnuðu þeir svo útleigu
á tveimur íbúðum á Akureyri. „Ég
datt inn á einhverja auglýsingu og
það var akkúrat kominn tími til að
stækka við okkur og gera meira,“
segir Svanur aðspurður hvers
vegna þeir bættu við sig íbúðum á
Akureyri. Íbúðirnar eru staðsettar á
Eyrinni og eru með svokallaða „New
York loft stemmningu“ að sögn Ey-
þórs og Svans. „Hugmyndin hjá þeim
sem byggðu þetta var í raun svona
„ski resort“, íbúðirnar eru staðsettar
á Eyrinni en það eru aðeins fimm
mínútur upp í fjall,“ segir Svanur.

En hvernig hefur gengið hingað til?
„Bilað vel,“ segir Eyþór. „Við erum
náttúrlega ennþá að læra en það er
bara eitthvað sem gerist í ferlinu,“
bætir hann við. „Þetta er svo nýtt
fyrir okkur, þetta er ekki einu sinni
orðið eins árs. Það er samt gaman
að sjá hlutföllin á íslenskum og er-

ThelmaHrundHermannsdóttir
thelma@vf.is

Það er samt
gaman að sjá

hlutföll in á íslenskum
og erlendum
ferðamönnum hjá
okkur. Í bústöðunum
eru 95–99% af
bókunum stílaðar á
erlenda ferðamenn
en svo aftur á móti
er Akureyri eins og
litla Tenerife fyrir
Íslendinginn og mun
meira um bókanir
frá þeim þar . . .

ThelmaHrundHermannsdóttir
thelma@vf.is

Vinskapur var
upphafið á
viðskiptahugmynd

Eyþór og Svanur leigja út fimm bústaði skammt frá Laugarvatni.

Vinirnir Eyþór og Svanur við einn af bústöðunum.
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lendum ferðamönnum hjá okkur.
Í bústöðunum eru 95–99% af bók-
unum stílaðar á erlenda ferðamenn
en svo aftur á móti er Akureyri eins
og litla Tenerife fyrir Íslendinginn og
mun meira um bókanir frá þeim þar,“
segir Svanur.

Bað guð um eldgos

Það er trú margra að eldgosið í
Meradölum muni auka ferðalög er-
lendra ferðamanna til Íslands. Það
kom Svani mikið á óvart þegar bænir
hans virtust hafa skilað sér og það
byrjaði að gjósa. „Ég á vin sem á
heima í London og hann er búinn
að vera að spyrja mig síðustu vikur
hvort ég sé ekki búinn að vera fara
með bænirnar mínar, ég náttúrlega
bara spyr hann hvaða bænir? og
hann svarar: „Já, þú verður að biðja
fyrir því að það komi ferðamannagos
til að ýta undir reksturinn.“ Ég fór
bara að hans ráðum og fór með
bænirnar mínar og viti menn, daginn
eftir byrjaði að gjósa,“ segir Svanur
spenntur. Eyþór og Svanur halda í
vonina að gosið muni standa yfir
í smá tíma til að auka útleigur yfir
vetrartímann. „Við vonum auðvitað
að þetta gos verði í smá tíma núna.
Út af því að þegar síðasta gos var þá
voru takmarkanir á landamærunum
en við höldum í þá von að þetta
verði eitthvað lengur svo veturinn
verði extra góður hjá okkur,“ segir
Eyþór [aths. blm.: Viðtalið var tekið
fljótlega eftir að gosið hófst]. „Það
er samt, ef maður pælir í því, eins og
það sé einhver æðri máttur sem er
að bæta upp fyrir áhrifin sem Covid
hafði á ferðamannaiðnaðinn. Sá
máttur „splæsti“ bara í tvö eldgos
þannig að þessi stétt gæti rétt sig
svolítið af eftir skellinn sem heims-
faraldurinn olli,“ bætir Svanur við
flissandi.

Rétt að byrja

Framtíðarplön Eyþórs og Svans
eru opin og hafa þeir ekki ákveðið
nákvæmlega hvert þeir stefna.
„Kannski opnum við fleiri einingar í
öðrum landshlutum, það væri gaman
að geta boðið upp á hringferð. Þar
sem að einingarnar sem við erum
með núna eru í sitthvorum hlut-
anum á landinu þá væri flott að vera
með íbúðir í Reykjavík og á Egils-
stöðum, sem dæmi, þá gæti fólk farið
hringinn með gistingu hjá okkur,“
segir Eyþór. Þá hafa þeir einnig velt
fyrir sér að stofna til hótelreksturs
eða einfaldlega halda áfram upp-
byggingu á rekstrarfélaginu sama í
hvaða formi það verður. „Það er allt
opið og við getum í raun gert það
sem við viljum með þetta í fram-
haldinu,“ segir Svanur. Þrátt fyrir
að plönin liggi ekki fyrir eru þeir
spenntir fyrir framhaldinu og eru
stoltir af því hversu langt þeir eru
komnir á stuttum tíma. „Við erum
bara rétt að byrja,“ segir Eyþór að
lokum.

Ég fór bara að
hans ráðum og

fór með bænirnar mínar
og viti menn, daginn
eftir byrjaði að gjósa .. .

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

Súlan - Verkefnastjóri á Bókasafn Reykjanesbæjar
Fræðslusvið - Leikskólakennari á leikskólann Holt
Fræðslusvið - Starfsmaður skóla
Fræðslusvið - Starfsmaður í Nýheima og frístund
Fræðslusvið - Sérkennari á leikskólann Holt
Starf við liðveislu
Velferðarsvið - Stuðningsfjölskyldur
Velferðarsvið - Tilsjónaraðilar í barnavernd
Velferðarsvið - Starfsmaður í Skjóli- frístundarstarfi
barna með stuðningsþarfir

Störf í boði
hjá Reykjanesbæ

Viðburðir í september

Listasafn Reykjanesbæjar opnar sýninguna
Ráð á fimmtudaginn 1. september,
klukkan 18:00. Sýninginn Ráð er
samansett af nýju listráði Listasafns
Reykjanesbæjar. Listráð skipaða þau;
Kristinn Már Pálmason, AndreaMaack
og Gunnhildur Þórðardóttir.

LISTASAFNIÐ 1. SEPT

Ráð

ROKKSAFNIÐ Í SEPTEMBER

Úrklippubókasafn
Kela

Rokksafn Íslands opnaði í ágúst nýja
sýningu sem fjallar um Sævar Þorkel
Jensson, betur þekktur sem Keli, og
úrklippubókasafn hans en hann hefur
frá unga aldri safnað úrklippum og
eiginhandaráritunum tónlistarfólks.

Byggðasafn Reykjanesbæjar opnar nýja
sýningu fimmtudaginn 1. september kl.
18 í Duus safnahúsum. Byggðasafnið
varðveitir yfir 60 saumavélar, þar á
meðal saumavél sem framleidd var á
árunum 1860-1870. Líklega er um að
ræða eina af elstu saumavélum landsins.

DUUS SAFNAHÚS 1. SEPT

Hér sit ég
og sauma

BÓKASAFNIÐ 1. SEPT

Ofurhetjur fara
sínar eigin leiðir

Sýningin„Ofurhetjur farasínareigin leiðir“
verður opnuð í Bókasafni Reykjanesbæjar
fimmtudaginn 1. september kl. 17.00. Á
sýningunni verðamunir, bækur og blöð er
tengjast ofurhetjuheiminum. Hvetjum alla
til þess að mæta í ofurhetjubúningi!

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

www.visitreykjanesbaer.is

Ljósanótt
Velkomin á Ljósanótt, menningar- og
fjölskylduhátíð Reykjanesbæjar. Viðamiklar
uppákomur frá fimmtudegi til sunnudags með
stórtónleikum á útisviði og flugeldasýningu á
laugardagskvöldi.

Allt um dagskrána á ljosanott.is

Listasafn Reykjanesbæjar, býður
upp á Rauðvínsyoga, klukkan 12:00
laugardaginn 3. september. Rauðvíns-
jóga er rólegt jóga sem hentar öllum 20
ára og eldri sem drekka rauðvín.

LISTASAFNIÐ 3. SEPT KL. 12:00

Rauðvínsjóga

„Kynslóðir“ er ný uppistandssýning þar
sem Bergur Ebbi skemmtir fólki í heila
kvöldstund með gamanefni sínu um
vesenið sem fylgir því að búa á Íslandi
og lifa á tímum stórkostlegra tækni- og
þjóðfélagsbreytinga.

HLJÓMAHÖLL 23. SEPT KL. 20:00

Bergur Ebbi-
„Kynslóðir“

Það er sannkölluð menningarveisla
framundan í september en þá verður
Ljósanótt loksins haldin með öllum sínum
fjölbreyttu viðburðum eftir þriggja ára hlé.
Á vefsíðu Ljósanætur er heildardagskrá
hátíðarinnar að finna og telur hún í kringum
150 viðburði. Menningarstofnanir bæjarins
taka að vanda virkan þátt í hátíðinni og

bjóða ókeypis aðgang yfir Ljósanæturhelgina
bæði í Duus Safnahús og Rokksafn Íslands.
Nýjar sýningar verða opnaðar og fjölbreytt
dagskrá verður í húsunum. Ljósanótt er frábær
innspýting inn í haustið og veturinn framundan og
markar upphafið að vonandi innihaldsríkum og
fjölbreyttum viðburðum vetrarins.
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Jóhann Smári Sævarsson keypti lestarmiða í Þýskalandi í sumar
fyrir níu evrur og miðinn virkaði í allar lestarsamgöngur í landinu
í heilan máluð. Hann ferðaðist til Þýskalands og Austurríkis í
sumar en ætlar að kíkja í árgangagönguna og á laugardagstón-
leika í Duus safnahúsum á Ljósanótt.

Hvernig varðir þú fyrsta sumar-
fríinu án takmarkana?
„Við ferðuðumst til Þýskalands og
Austurríki og svolítið innanlands,
svo máluðum við húsið og notuðum
pallinn eins og hægt var.“

Hvað stóð upp úr?
„Að litli afastrákurinn minn hann
Yngvi Leó kom í heiminn og ég varð
afi í fyrsta sinn.“

Hvað kom skemmtilega á óvart í
sumar?
„9€ lestar miðinn í Þýskalandi sem
gekk í allar samgöngur út um allt
land í mánuð.“

Áttu þér uppáhaldsstað til að sækja
heim innanlands?
„Vík í Mýrdal.“

Hvað ætlar þú að gera í vetur?
„Vinna áfram í húsinu okkar. Eiga
frábært samstarf við samstarfsfólk
og nemendur, setja á svið eitthvað
glæsilegt verkefni og njóta að vera
með fjölskyldu og vinum.“

Hvernig finnst þér Ljósanótt?
„Skemmtileg tilbreyting í mann-
lífinu.“

Hvaða viðburði ætlar þú að sækja
á Ljósanótt?
„Árgangagönguna, laugardagstón-
leikana í Duus-húsum svo kíkjum
við alltaf á málverkasýningar og
flugeldasýninguna sem við reyndar
sjáum út um stofugluggan okkar ef
við erum löt.“

Hver er besta minningin þín frá
Ljósanótt?
„Þegar við hjá Norðuróp vorum með
sýningu í Dráttarbrautinni gömlu,
það var magnað! Og svo var árið sem
árgangurinn minn varð 50ára og svo
hittingur með fjölskyldu og vinum.“

„Get horft á
flugeldasýninguna

út um stofugluggann
ef ég er latur“

Hilmar Bragi Bárðarson
hilmar@vf.is

Á heitum sumardegi í München í Þýskalandi.Á heitum sumardegi í München í Þýskalandi.

Brugðið á leik með börnunum í Baldri við Grófina.Brugðið á leik með börnunum í Baldri við Grófina.

Tómas J. Knútsson, foringi Bláa hersins, hefur haft í nógu að snúast í sumar við nokkur hreins-
unarverkefni í fjörum Reykjanesskagans. Tommi hefur verið lengi að og rifjar upp í viðtali við
Víkurfréttir þegar hann og félagar hans tóku að sér að hreinsa rusl undan Berginu áður en ljósin
þar voru kveikt í fyrsta skiptið.

Hvernig varðir þú fyrsta sumar-
fríinu án takmarkana?
„Það var ekkert farið í sumarfrí
þetta sumarið. Það var búið að
skipuleggja nokkur hreinsunar-
verkefni í fjörum Reykjanesskagans
og meðfram Suðurströndinni sam-
kvæmt samningi við yfirvöld og var
bara heilmikið að gera. Ekki hafa þó
stjórnvöld sett neitt fjármagn til
verksins eins og lofað var þannig að
við erum bara róleg núna, kannski
rætist úr haustinu og eitthvert smá
ferðalag sér dagsins ljós út á land.“

Hvað stóð upp úr?
„Fyrsta apríl giftum við okkur og
fórum í brúðkaupsferð til Þorláks-
hafnar, Eyrarbakka og borðuðum
í Mathöllinni í Hveragerði. Óvæn-
tasta atriði ársins. Þetta var ekki
gabb og kom öllum í opna skjöldu.“

Áttu þér uppáhaldsstað til að
sækja heim innanlands?
„Reykjanesskaginn er mitt uppá-
halds svæði landsins. Hér er öll
fegurð landsins sameinuð á einu
svæði.“

Hvað ætlar þú að gera í vetur?
„Hver veit nema að skroppið verði í
sólarlandafrí. Annars eru næg verk-
efni innandyra sem betur fer.“

Hvernig finnst þér Ljósanótt?
„Ljósanótt sem og aðrar bæjar-
hátíðir eru ákaflega skemmtilegar
og fá allt það besta fram hjá mann-
fólkinu, allir ættu að geta notið
sín og haft gaman af. Mér finnst
skemmtilegast að fara um fimmtu-
dagskvöldið á milli sýninganna og

verslanna og hitta fólk, árganga-
gangan er mjög skemmtileg og
einnig er öll tónlistarflóran mögnuð
upplifun.“

Hver er besta minningin þín frá
Ljósanótt?
„Bestu minningar mínar frá Ljósa-
nótt eru tvær. Sú fyrsta var þegar
Steini á Hótel Keflavík bað okkur
strákana í Bláa hernum að hjálpa
sér að gera þessa fyrstu hátíð eins
ánægjulegasta og hægt væri en
auðvitað vissum við ekkert hvernig
til myndi takast, alltaf spilar veðrið
sína rullu og þetta var bara svona
tilraun. Við strákarnir hreinsuðum

allt Bergið og fjöruna af öllu rusli,
kveiktum á rosalega mörgum frið-
arkertum meðfram allri ströndinni
og vorum í allskonar verkefnum út
um allt til að láta þetta ganga sem
best, veðrið var frábært 15 stiga hiti
og allt gekk upp. Ég man alltaf hvað
okkur fannst þetta hafa heppnast
vel og bæjarbúar virtust hafa
skemmt sér konunglega. Síðan er
minningin mjög skemmtileg þegar
ég var með aðsetur í Grófinni 2 og
var alltaf með opið hús hjá Sport-
köfunarskóla Íslands og sjávar-
dýrasýningarnar fyrir börnin. Að
lokum eru bílarnir og hjólin alltaf
augnayndi.“

Hilmar Bragi Bárðarson
hilmar@vf.is

Magga Hrönn
Kjartansdóttir og
Tómas J. Knútsson á
brúðkaupsdaginn.

Frá hreinsunarverkefni við Selvog.

Að afloknu hreinsunarverkefni á Garðskaga.

Með stórfjölskyldunni í Vík í Mýrdal.Með stórfjölskyldunni í Vík í Mýrdal.
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Karen Sturlaugsson, aðstoðarskólastjóri Tónlistarskóla Reykjanesbæjar, mun lengi muna eftir þjóð-
játíðardeginum 17. júní 2022. Þann dag var hún gerð að bæjarlistamanni Reykjanesbæjar og á sama
degi fékk hún Fálkaorðuna.

Hvernig varðir þú fyrsta sumar-
fríinu án takmarkana?
Það var farið í tvö tónleikaferðalög.
Fyrst fór ég með Lúðrasveit Verka-
lýðsins, sem ég stjórna, í lok júní til
Ítalíu. Frábær ferð en mjög heitt og
erfitt stundum að spila í svona hita. Í
lok júlí fór ég með Bjöllukór Tónlist-
arskóla Reykjanesbæjar á heimsmót
bjöllukóra í Nashville, Tennessee.
Skemmtilegt ferð.

Hvað stóð upp úr í sumar?
Ég myndi segja 17. Júní. Þá fékk ég
útnefningu sem listamaður Reykja-
nesbæjar og á sama dag fékk ég
einnig Fálkaorðuna!

Hvað kom skemmtilega á óvart í
sumar?
Einmitt þetta sem gerðist allt saman
á 17. Júní.

Áttu þér uppáhaldsstað til að sækja
heim innanlands?
Það eru margir staðir. Þórsmörk,
Gjáin við Stöng, Eldborg á Snæfells-
nesi - en svo er næst um því hvar
sem er á landinu í góðu veðri.

Hvað ætlar þú að gera í vetur?
Vinna, vinna, vinna. En svo mun ég
líka stjórna ýmsum hljómsveitum
í haust t.d. á landsmóti skólalúðra-
sveita (SÍSL) og einnig á landsmóti
lúðrasveita (SÍL).

Hvernig finnst þér Ljósanótt?
Frábær.

Hvaða viðburði ætlar þú að sækja
á Ljósanótt?
Árgangagönguna. Svo reynum við
hjónin alltaf að fara á myndlistar-
sýningar.

Hver er besta minningin þín frá
Ljósanótt?
Árgangagangan – í góðu veðri.
Stemningin þar er ólýsanleg.

Ógleymanlegur þjóðhátíðardagur

Hilmar Bragi Bárðarson
hilmar@vf.is

Rannveig L. Garðarsdóttir segir sumarið búið að einkennast af gefandi gönguferðum, ferðalögum
innanlands og samveru með fjölskyldunni. Rannveigu, eða Nanný, finnst Ljósanótt gera mikið fyrir
bæinn sinn, sem breytist í borg þegar hátíðin gengur í garð. Nanný ætlar pottþétt í árgangagöng-
unar og á allar myndlistarsýningar hátíðarinnar.

Hvernig varðir þú fyrsta sumarfríinu án takmarkana?
Sumarið er búið að einkennast af gefandi gönguferðum,
ferðalögum innanlands og samveru með fjölskyldunni.
Fyrsta sumarfríið mitt án takmarkana var fjögurra daga
gönguferð um Hornstrandir með skemmtilegum hópi
fólks á vegum Ferðafélags Íslands þar sem gengið var
með fjörum og fjallstindum í góðum félagsskap við refi,
yrðlinga og seli og þar var sko gott að vera.

Hvað stóð upp úr sumrinu?
Það sem stóð uppúr í sumar er allt þetta skemmtilega
fólk sem ég kynntist í öllum leiðsögu-ferðunum í sumar
sem ég fór með í sumar bæði söguferðir um bæinn minn
og skoðunarferðir um Suðurnesin og víðar.

Ég á líka ógleymanlega stund frá ferðinni á Horn-
strandir, það var þegar við vorum loksins komin uppá
topp á Skálakambi í Hlöðuvík á Hornströndum eftir
göngu í mikilli þoku og skyndilega hverfur þokan einsog
hendi sé veifað og við blasa fallegustu fjöll og firðir sem
ég hef nokkru sinni augum litið, þessi stund stóð nógu
lengi yfir til að hægt var að festa stundina á filmu en
eftir stendur minningin með lyktinni og tilfinningunni
sem fylgir slíkri stund

Áttu þér uppáhaldsstað til að sækja heim innanlands?
Ég á nokkra uppáhalds staði á landinu, einn er Reykja-
nesviti, ég fer þangað reglulega til að sækja mér jarð-

tengingu því mér finnst hvergi vera eins stutt í kjarna
jarðarinnar og þar.

Meðalfellsvatn í Kjós er annar uppáhaldsstaður, þar
eigum við fjölskyldan sumarhús og þar finnst mér vera
fallegasta útsýni sem er í boði á suðvesturlandi.

Vatnið stendur norðan við Esjuna og mætti því segja
að það sé staðsett á bak við Esjuna og þar nýt ég þess að
ganga um ótal gönguleiðir Esjunnar og þreytist seint á að
finna nýjar leiðir um þetta magnaða fjall. Einnig finnst
mér mjög gaman að ganga hringinn í kringum vatnið sem
er 9 km. gangur og er það orðinn stór hluti af heilsulífinu
mínu og segir gönguappið Strava að ég hafi ég gengið 22
sinnum þennan hring á þessu ári sem hlýtur að teljast
bara nokkuð gott.

Hvað ætlar þú að gera í vetur?
Ég hef það fyrir sið að setja mér markmið til lengri og
skemmri tíma og ég lít á það sem einskonar leiðarvísi í
mínu lífi og ég á eftir að uppfylla nokkur atriði á þessu
ári m.a ætla ég sækja fleiri tónleika en ég hef gert undan-
farin ár og ég mun skipuleggja gott ferðalag langt út fyrir
minn þægindahring.

Hvernig finnst þér Ljósanótt?
Mér finnst Ljósanótt gera mikið fyrir
bæinn minn því þá breytist bærinn í borg
og gaman að sjá og finna alla gróskuna sem
er í gangi hjá íbúum bæjarins og einnig
er gaman að fylgjast með undirbúningi
fyrir hátíðina þar sem ótal margir taka
þátt hvort sem það eru skólarnir, menn-
ingin eða íþróttir fyrir utan alla hina, mér
finnst ég oft finna fyrir hve samtakamátt-
urinn er mikill í bænum í undirbúningi
fyrir þennan viðburð.

Hvaða viðburði ætlar þú að sækja á
Ljósanótt?
Ég fer alveg pottþétt í Árgangagönguna
og ætla að reyna að skoða allar mynd-
listarsýningar sem eg kemst yfir og
að ég tali nú ekki um tónleikana, mér
finnst þetta allt svo spennandi að ég get
eiginlega ekki tekið neitt útúr.

Hver er besta minningin þín frá Ljósa-
nótt?
Mér finnst erfitt að velja bestu minninguna frá Ljósanótt
því ég á mjög margar góðar minningar ekki síst úr þeim
ferðum sem ég hef skipulagt og vel því að rifja upp eina
af gönguferðunum sem ég stóð fyrir.

Eitt árið græjaði ég sögugöngu í samstarfi við sr. Erlu
Guðmundsdóttur prestinn okkar og planið var að ganga
um bæinn með allskonar skemmtilegheitum m.a að koma
við í garðinum hjá henni og þiggja kaffi og með-því. Allur
undirbúningur gekk vel og svo þegar kom að deginum
þá mættu rúmlega 200 manns í gönguna sem liðaðist
einsog kröfuganga um bæinn en sr. Erlu brá svolítið í
brún þegar við 200 manns gengum inn götuna í garðinn
til hennar og var ekki alveg búin að græja meðlæti fyrir
200 manns en allt fór þetta vel og flestir bara ánægðir
með gönguna og fóru sáttir heim.

BÆRINN BREYTIST Í BORG Á LJÓSANÓTT

Hilmar Bragi Bárðarson
hilmar@vf.is
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Gígja Sigríður Guðjónsdóttir, flugfreyja og varabæjarfulltrúi í Reykjanesæ hefur verið á fleygiferð í
allt sumar. Hún veiddi sinn fyrsta lax, fór hringinn í kringum landið og einnig í sólina á Spáni.

Hvernig varðir þú fyrsta sumar-
fríinu án Covid-takmarkana?
„Þetta sumar er búið að vera hreint
út sagt æðislegt, fyrir utan veðrið
kannski. Ég reyni að stunda eins
mikla útivist og get, áhugamálin eru
að verða dálítið mörg. Við byrjuðum
sumarið á að fara til Marbella, áttum
þar æðislega daga í stórum fjöl-
skylduhóp. Krakkarnir voru í fríi í júlí
og þá fórum við hringinn í kringum
landið í hjólhýsi, gaman að geta
skapað minningar fyrir krakkana
úti á landi í íslenskri náttúru. Ég fór
einnig í mína fyrstu veiði í sumar og
ég held að veiðidellan sé strax búin
að ná mér, það var æðislega gaman.

Hvað stóð upp úr?
„Veiðiferðin er klárlega með því
skemmtilegasta sem ég gerði í
sumar. Náði að veiða Maríu-laxinn.
Laxinn var 62 cm. og ég sleppti því
að bíta veiðiuggann af og fór frekar
í sleik við hann og skálaði í kampa-

víni. Ég útskrifaðist einnig sem yfir-
flugfreyja hjá Icelandair og það var
virkilega gaman að gegna nýrri stöðu
í vinnunni núna yfir sumartímann.

Hvað kom skemmtilega á óvart í
sumar?
„Við byrjuðum sumarið á að lappa
upp á pallinn. Við keyptum okkur
matarborð og stóla til að hafa úti
og ég sá fyrir mér að við myndum
borða úti í hádeginu og kvöldin. Það
sem kom mér síðan „skemmtilega“
á óvart er að það hefur aldrei verið
sest við borðið, né grillað í sumar.“

Áttu þér uppáhaldsstað til að sækja
heim innanlands?
„Ég held að uppáhaldsstaðurinn
minn heim að sækja sé heimilið mitt.
Við eigum það til að vera svo upp-
tekin og á farandsfæti að það er alltaf
best að koma heim.“

Hvað ætlar þú að gera í vetur?
„Ég ætla halda áfram að vera dugleg
í útivist og reyna að fara oftar á
skíði en í fyrra. Ég er búin að vera
á svigskíðum lengi en er ný byrjuð á
fjallaskíðum og búin að prófa göngu-
skíðin. Við ætlum að fara í allavega
eina skíðaferð erlendis og svo er bara
að vona að við fáum góðan vetur hér
á íslandi og nóg af snjó.“

Hvernig finnst þér Ljósanótt?
„Það er alltaf ákveðin sjarmi yfir
Ljósanótt finnst mér, þó við virð-
umst vera í áskrift að rigningu og
roki fyrstu helgina í september.
Þetta hefur verið stór viðburður
hér í bænum í mörg ár, við verðum
að passa að halda honum á lofti með
jafn miklum ef ekki meiri metnaði
en áður. Ég elska að labba í bænum,
það eru allir eitthvað svo glaðir á
Ljósanótt.“

Hvaða viðburði ætlar þú að sækja
á Ljósanótt?
„Það er hefð að labba Hafnargötuna
þegar búðirnar eru með afslætti og
sjoppa aðeins með hvítvínsglas í
hönd. Síðan ætla ég að fara á heima-
tónleikana á föstudeginum, en mér
finnst það búið að vera toppurinn á
Ljósanótt síðustu ár. Það er einnig
nýr viðburður hér i hverfinu okkar
sem heitir „í Holtunum heima“ en
það er gaman að sjá metnaðinn í
því að halda uppi stemningu þessa
helgi. Á laugardeginum er planið
að fara með krakkana í bæinn og
skoða barnadagskránna og kíkja á
sýningar.“

Hver er besta minningin þín frá
Ljósanótt?
„Ætli það hafi ekki verið 2011 þegar
ég dró vinkonur mínar úr Reykjavík
á Ljósanótt í von um að hitta einn
sjúklega sætan strák úr Keflavík
sem ég var ný byrjuð að tala við
sem reynist nú vera maðurinn minn
í dag.“

MaríulaxinnMaríulaxinn
og háloftinog háloftin

Gígja, Ásgeir Elvar, maður hennar,Gígja, Ásgeir Elvar, maður hennar,
og börnin, Dagbjört og Vilhjálmur.og börnin, Dagbjört og Vilhjálmur.

Á fjallaskíðum að sumri.Á fjallaskíðum að sumri.

Útivistarkonan hjólaði upp að gosi
og veiddi Maríulaxinn í sumar.

Páll Ketilsson
pket@vf.is
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Freyr er smiður og tveggja barna
faðir. Hann flutti til Reykjanes-
bæjar fyrir nokkrum árum og líkar
vel. Í frítíma hans finnst honum fátt
skemmtilegra en að spila folf með
vinunum.

Hvers vegna byrjaðir þú að spila
folf?
„Ég byrjaði fyrir svona þremur
árum síðan, þá fór ég með félaga
mínum að prófa þetta og ég sá það
strax að ég væri með flott flug á
diskunum og þá kviknaði áhuginn
um leið. Ég sá það að ef ég myndi
æfa mig yrði ég ágætlega góður.
Eftir það byrjaði ég bara á fullu í
þessu.“

Hvað hefur þú tekið þátt í
mörgummótum?
„Ég held ég hafi tekið samtals þátt
í fjórum mótum. Ég er að fara að
taka þátt í Ljósanæturmótinu núna
um helgina, ég hef áður tekið þátt
í því móti. Ég hef líka tekið þátt í
þriðjudagsdeildinni í Reykjavík, þau
standa svona helst upp úr.“

Hvert er markmiðið fyrir Ljósa-
næturmótið?
„Markmiðið er alltaf að reyna að
gera eins vel og maður getur, það
eru rosalega margir góðir sem koma
að spila á þessu móti.“

Hver er þinn styrkleiki í þessu
sporti?
„Ég myndi segja að mín sterkasta
hlið séu löngu köstin sem og styttri
köstin frá u.þ.b. 30 metrunum. Ég
þarf aðeins að æfa mig betur í pút-
ternum.“

Hvað er það skemmtilegasta við
folf?
„Aðallega þegar maður nær flottu
flugi á diskunum og nær að kasta
langt. Svo er rosalega gaman að
kíkja út með strákunum á kvöldin
og kasta. Mótin eru hrikalega
skemmtileg og útiveran alltaf góð.“

Hver er skemmtilegasti völlurinn
að þínu mati?
„Ég myndi segja völlurinn í
Njarðvík og völlurinn í Guð-
mundarlundi í Kópavogi. Völlurinn
hjá tjaldsvæðinu á Akureyri er líka
mjög skemmtilegur.“

Myndir þú segja að þetta væri
sport fyrir hvern sem er?
„Ég fer með börnin í þetta, ég fer
með vinunum og ég fer með for-
eldrum mínum og allir hafa mjög
gaman af þessu. Við vinirnir förum
að æfa okkur svona tvisvar til
þrisvar í viku og það er gaman að
segja frá því að tveir félagar mínir,
sem eru nýlega byrjaðir í þessu,
ætla líka að taka þátt í mótinu um
helgina.“

Hvaða ráð hefur þú fyrir einhvern
sem er að byrja í folfi?
„Það er mikilvægt að byrjendur í
folfi velji réttan disk. Því hver folfd-
iskur hefur sinn eiginleika og talna-
röðin á disknum gefur til kynna
hvernig og í hvaða átt diskurinn
flýgur. Ég mæli þess vegna með
því að byrjendur velji sér disk sem
flokkast undir „understable“ en það
eru diskar sem hafa mínus fyrir
framan þriðju töluna á disknum.“

Áttu einhverjar eftirminnileg
atvik frá folfhring?
„Það koma nokkur eftirminnileg
atvik upp í hugann. Eitt þeirra er
þegar ég spilaði einn minn besta
hring í Njarðvíkurskógi þar sem
ég fékk svo kallaðan fugl á fyrstu
tíu körfurnar og endaði hringinn á
-13. Annað eftirminnilegt atvik var
var þegar folfdiskurinn lenti upp í
tré og ég ætlaði að losa hann með
því að kasta öðrum disk í hann en
endaði með tvo fasta diska uppi í
tré og því var ekkert annað í stöð-
unni en að príla upp um fjóra metra
til að losa þá báða.“

Íþrótt semallir
hafa gaman af

ThelmaHrundHermannsdóttir
thelma@vf.is

Frisbígolf, eða folf, er
íþrótt semhefur notið

mikilla vinsælda að
undanförnu. Folf fer fram
á svipaðan hátt og venju-

legt golf. Leikmenn notast
við svifdiska og reynt er

að ljúka hverri braut í sem
fæstum köstum. Freyr
Marínó Valgarðsson er

einn af þeim sem byrjuðu
aðæfa folf á síðustu árum
en hann hefur tekið þátt

í fjórummótum. Hann
segir íþróttina vera fyrir
fólk á öllum aldri. „Ég fer
með börnin í þetta, ég fer

með vinunum og ég fer
með foreldrummínum og
allir hafamjög gaman af

þessu,“ segir Freyr.
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Við fjölskyldan skelltum okkur í
stutta Íslandsheimsókn í síðustu
viku. Þetta átti að vera bæði frí og
vinna, sem þó aðallega fólst í ýmsum
heimilisverkum. Þrátt fyrir fögur
fyrirheit er bílskúrinn á Heiðar-
brúninni samt alveg jafn troðfullur af
allskonar og þegar við komum. Þegar
maður býr í útlöndum þýðir nefni-
lega ekkert að ætla sér í allsherjar
tiltekt í stuttu stoppi því danskortið
er fljótt að fyllast. Á viku náði ég að
fara í fimmtugs- og sextugsafmæli,
allskonar vinkonuhittinga, matarboð,
sumarbústað, og sinnti nauðsynlegu
persónulegu viðhaldi eins og klipp-
ingu og fótsnyrtingu (já ég veit að
ég bý í París og ég ætti að geta sinnt
slíku viðhaldi hér, en þetta er ein-
faldlega allt miklu betra á Íslandi –
efni í sér pistil).

Hvað um það, ég hitti sum sé
heilan her af fólki á meðan ég var
hér. Það var svo krúttlegt að öll
samtöl snerust fljótlega um veðrið og
hvað þetta sumar hafi verið ömur-
legt – rigning og kuldi og bara almenn
leiðindi. Fólk talaði um sólardaginn
sem kom í júlí og svo ekki meir. Hér
í Frakklandi hefur líka verið talað
mjög mikið um veðrið í sumar, en
það er á talsvert öðrum nótum. Hér
er kvartað yfir of miklum hita og
sögulega miklum þurrki. Fólk talar
um daginn í júlí þegar það kom smá
úði fyrir hádegi og svo ekki meir.

Þetta er algjört svindl. Hversu
dásamlegt væri það ef við gætum
steypt þessu öllu saman og haft
þetta allt aðeins minna og jafnara.
Að vísu hefðum við þá reyndar
ekkert um að tala! Ég viðurkenni að
í mestu hitunum í sumar sáum við
Lubbi hressandi Strandleiðargöngu í
hillingum. Og svo viðurkenni ég líka
að, vel dúðuð, í hressandi Strand-
leiðargöngu í síðustu viku sá ég
stuttbuxna- og hlýrabolagöngu í
Boulogne skóginum alveg fyrir mér.
Reyndar kvarta ég alls ekki yfir
veðrinu sem við fengum – við tókum
sólina með okkur til Íslands í hand-
farangrinum.

En svona er þetta – okkur langar
í það sem við ekki höfum. Ég verð
aldrei meiri Íslendingur en þegar ég
bý í útlöndum og sakna mjög skrýt-
inna hluta. Þegar ég bjó í Bandaríkj-
unum á námsárunum kom enginn
til mín í heimsókn án þess að taka
með sér Normalbrauð – sem ég nóta
bene hef varla smakkað eftir að ég
flutti aftur heim árið 1997. Hingað
til Frakklands kemur enginn til okkar
án þess að hafa Chili Mæjó frá Ham-
borgarafabrikkunni og Smjörva með
sér. Af öllum hlutum!

Þessu öllu er hægt að redda, en
auðvitað það sem maður saknar
mest er ekki hægt að flytja á milli
landa - stemningin á Ljósanótt er eitt
af því. Ég hefði svo sannarlega viljað
mæta í árgangagönguna eftir þetta
Covid hlé og hitta góða vini – og nota
þetta tækifæri að sjálfsögðu til að
senda mínum eðal 67 árgangi súper
kveðjur. Svo finnst mér framtak ná-
granna minna í „Holtunum heima“
stórkostlegt og vona að þetta gigg
heppnist sem allra best og verði
endurtekið.

Og aftur að veðrinu. Eins og
veðurspáin stendur þegar þetta
er skrifað á að vera sól í Keflavík á
laugardaginn en rigning í París. Ég
vona svo sannarlega að það gangi
eftir og að þið njótið dásamlegrar
Ljósanætur – bestu kveðjur úr rign-
ingunni!

Misskipting
veðurs
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