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Gríðarlegar öryggis-
framfarir hjá sjómönnum
Það er til marks um þá gríðarlegu 

þróun sem orðið hefur í öryggi sjó-
manna að sjá og fylgjast með þeim 

fjölmörgu tækjum og tólum sem Land-
helgisgæslan og Björgunarsveitirnar hafa 

yfir að ráða. Eins og fram kom i síðasta 
HAFNARFIRÐI í samtali við sjómann sem 
var á sjó 1945, að þá skipuðu öryggismál 
ekki þann veglega sess og i dag og stundum 
vantaði björgunarhringinn.  Þó alltaf megi 

gera betur er ánægjulegt að sjá þessa þróun 
og tölurnar um slasaða og látna sjómenn tala 
sínu máli. Myndin var tekin í Hafnarfirði á 
sjómannadaginn.

Mynd Þórður  Ingi. 
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húsnæði í boði
Til leigu snyrtilegt ca 80 m² 

skrifstofuhúsnæði við Reykjavíkur
veg í Hfj. Laust strax. Uppl. Í s. 695 

1095 eða gyda@fastko.is

húsnæði óskast
Hjón, 35 ára lögfræðingur og 38 

ára tölvunarfræðingur í sjálf stæð 
um rekstri óska eftir 34 herb 

íbúð í Hfj. til leigu frá júlí/ágúst. 
Erum traust og reglusöm. Reyklaus 

með 2 sætar innikisur. Mjög 
áreiðanlegir leigjendur. Uppl. í síma 
8681379 eða elsaedv@gmail.com

þjónusta
Tölvuviðgerðir alla daga, kem á 

staðinn, hægstætt verð.  
Sími 664 1622 - 587 7291.

Tölvuaðstoð og viðgerðir 
Viðgerðir og kennsla í tölvunotkun.  

Apple* & Windows. Kem í 
heimahús. Sími 849 6827 - 

hjalp@gudnason.is

Bílaþrif. Kem og sæki.  
Alþrif, þvottur, bón og vélarþvottur.  

Úrvals efni. Hagstætt verð. 
Uppl. í s. 845 2100.

Betri líðan. Mæli þyngd og ástand 
líkama þíns. Ókeypis. Gerður 

Hannesdóttir sjálfstæður 
dreifingaraðili Herbalife, gsm.  
865 4052, ghmg@internet.is

Garðumhirða, garðsláttur.  
Góð tæki, vanur maður.  

Uppl. í s. 845 2100.

til sölu
Nýtt drengjahjól, Nitro Prostyle. 

Tilboð. Uppl. í s. 848 1416.

smáauglýsingar 
aug l y s i n gar@f jardarpos t u r i n n . i s 

s ím i  5 6 5  3 0 6 6
A ð e i n s  f y r i r  e i n s t a k l i n g a .  

V e r ð  a ð e i n s  5 0 0  k r.  m . v .  m a x  1 5 0 
s l ö g .  M y n d b i r t i n g  7 5 0  k r. 

Tapað - f u n d i ð  o g  fæs t  g e f i n s :  FR Í TT

R e k s t r a r a ð i l a r :
F á i ð  t i l b o ð  í  r a m m a a u g l ý s i n g a r !

www.fjardarposturinn.is
– bæjarblað Hafnfirðinga!

Vantar þig pípara?
Getum bætt við okkur verkefnum

Viðgerðir, viðhald, nýlagnir. Vönduð 
vinnubrögð. Tilboð - tímavinna.

Upplýsingar í síma 869 4808
Heimslagnir ehf.

Sýning Guðlaugs
Sýning Guðlaugs Bjarnasonar 
myndlistarmanns á gömlum og 
nýjum  verkum í Samfylkingarhúsinu 
hefur verið framlengd og verður opin 
17.20. júní kl. 1418.

Í Hellisgerði með Birni
Í kvöld, fimmtudag kl. 20, býður 
Hafnarborg upp á gönguferð um 
Hellisgerði í fylgd með Birni Bøgeskov 
Hilmarssyni, garðyrkjustjóra Hafnar-
fjarðar, sem segir frá garðinum. 

Hellis gerði í Hafnarfirði sem er einn 
elsti opin beri skrúðgarður á Íslandi, en 
garðurinn var stofnaður í júní 1923 og 
verður því 90 ára nú í sumar. 

Skrúðganga á 17. júní
Gengið verður frá Ásvöllum kl. 13 og  
gengið eftir Ásbraut og Strandgötu. 
Formleg dagskrá er í miðbænum kl. 
13-19.

Sendið stuttar tilkynningar á 
ritstjorn@fjardarposturinn.is

menning & mannlíf

Flóamarkaðurinn 
Dalshrauni 5

Opið 12-18  
laugardag og sunnudag

Íþróttafólk og aðstandendur 
íþróttafélagsins Fjarðar troðfyllti 
samkomusal Skátafélagsins 
Hraun búa á árlegri uppskeruhátíð 
sem haldin var 1. júní síðast
liðinn. Á uppskeruhátíð eru 
íþrótta maður og kona Fjarðar 
val in, og viðurkenningar veittar 
fyrir framúrskarandi árangur og 
ástundun á æfinga og keppnis
tíma bilinu. Að þessu sinni var 
það Kolbrún Alda Stefánsdóttir 
sem valin var íþróttakona Fjarðar 
og Hjörtur Már Ingvarsson 
íþróttamaður Fjarðar. Þau hafa 
keppt í sundi hér og erlendis með 
góðum árangri á tímabilinu og 
undirbúa sig nú fyrir þátttöku á 
heimsmeistaramótinu sem fram 
fer í Kanada í sumar. 

Sverrir Þór Sverrisson 
(Sveppi) kom og aðstoðaði 
þjálfa ra að veita viðurkenningar 
og skemmti viðstöddum. Þá 
buðu félagsmenn upp á alíslenskt 
hnallþóruhlaðborð sem við
staddir gerðu góð skil á meðan 
yngsta fólkið skemmti sér við að 
hoppa í hoppukastala sem komið 

hafði verið fyrir utan dyra í 
tilefni dagsins. Og veður guðirnir 
gerðu hlé á milli skúra þennan 
daginn svo börnin gætu skemmt 
sér á þessum frábæra degi. Nú 
leggst starfsemi Fjarðar í dvala 
yfir sumarmánuðina, og byrjar 
svo af fullum krafti aftur í haust. 

Fylgist með á www.fjordur.com 
og verið með næsta vetur. 

Kolbrún og Hjörtur 
íþróttafólk Fjarðar

Kolbrún Alda Stefánsdóttir og Hjörtur Már Ingvarsson.

Yngsti sundhópurinn ásamt þjálfara Ólafi Þórarinssyni og Sveppa.

Undanfarna mánuði hefur um 
hverfis og framkvæmdaráð Hafn
ar  fjarðar bæjar unnið að undirbún
ingi þess að innleiða Blátunnuna 
og almenna flokkun pappírs frá 
öðru sorpi í bænum. Byggir sú 
vinna á sameiginlegri ákvörðun 
allra sveitarfélaga á höfuðborgar
svæðinu um að hefja 
end ur vinnslu á sorpi 
heima fyrir með þessum 
hætti. Í ágúst nk. mun 
Hafnarfjarðarbær dreifa 
Blátunnum til allra 
heim ila í bænum. Í þær 
má setja dagblöð og 
tímarit, allan skrifstofu
pappír, pítsu og pappa
kassa, bækur, kiljur, aug
lýsingabæklinga og 
drykkjarfernur. 

Markmiðið með flokkuninni er í 
raun fjölþætt. Til að mynda dregur 
markviss flokkun úrgangs úr urð
un og stuðlar þar með að lægri 
kostn aði við meðhöndlun og förg
un úrgangs. Þá stuðlar flokkun og 
endur vinnsla einnig að betri nýt
ingu náttúruauðlinda og má gera 
ráð fyrir að endurvinnsla SORPU 
á pappír minnki meðal annars 
ágang á skóga. Flokkaður úrgang
ur er líka verðmæti sem er skyn
sam legt að nýta. Pappír er til dæm
is ekki rusl heldur efni sem hægt er 
að nota aftur og aftur. Niðurstaðan 
er því sú að endurvinnsla pappírs 
sé hagkvæm og henni fylgi einnig 
umhverfislegur ávinningur.

Kópavogur og Mosfellsbær inn
leiddu Blátunnufyrirkomulagið í 
fyrra og Reykjavíkurborg lauk við 
innleiðingu þess í vor. Reynsla 
þess  ara sveitarfélaga er góð og 
hef ur magn pappírs sem flokkaður 
er frá öðru rusli og skilað í bláu 
tunnuna tvöfaldast á milli ára í 
Reykjavík. Í apríl í fyrra var til að 
mynda 80 tonnum af pappír skilað 

til endur vinnslu en 160 tonnum í 
apríl 2013.

Sorpa er móttökuaðili fyrir allan 
pappír úr Blá tunn unni, og kemur 
hon um til endurvinnslu. Pappírinn 
er pressaður í bagga í móttökustöð 
Sorpu í Gufunesi og þaðan er hann 
sendur til Svíþjóðar þar sem IL 

Recycling endur vinnur 
nýjar vörur úr honum.

Í Hafnarfirði verður 
boðið uppá ýmsa r 
lausnir, meðal annars 
fyrir fjölbýli og verða 
þær auglýstar og kynntar 
fyrir bæjar búum í sumar. 
Húsfélög munu að þessu 
tilefni fá sendan kynn
ingar  bækling sem 
innheldur upp lýsing ar 

um þær leiðir sem hægt er að fara 
við innleiðingu Blátunnu fyrir
komulagsins og pappírsflokk unar í 
fjölbýlum. Í ljósi þess að pappír er 
að meðaltali um 40% af heildar
sorpi hvers heimilis má gera ráð 
fyrir að í flestum tilvikum verði 
óhætt að fækka svörtum tunnum í 
stað þeirra bláu.

Samhliða dreifingu Blátunnunar 
verður þeim tilmælum beint til 
íbúa að þeir setji ekki málma með 
í ruslapokunum í svöru tunn urnar, 
heldur skoli þá og setji beint í 
tunnurnar. Á móttökustað Sorpu í 
Gufunesi eru málmarnir síðan 
flokk aðir frá öðru sorpi með sér
stökum tæknibúnaði og nýttir til 
endurvinnslu.

Hægt að nálgast ýmsar upplýs
ingar um Blátunnuna á www.
blatunna.is og vil ég óska öllum 
íbúum Hafnarfjarðabæjar til ham
ingju með þetta stóra og mikilvæga 
skref. Ég hlakka til að stíga það 
með ykkur.

Höfundur er formaður um 
hverfis og framkvæmdaráðs 
Hafnarfjarðarbæjar.

Stígum skrefið saman

Margrét Gauja 
Magnúsdóttir

&SkotturSkæruliðar
BARNAFATAVERSLUN - CHILDREN STORE  
ÍSLENSK HÖNNUN - ICELANDIC DESIGN

KIKTU TIL OKKAR 
´

SUÐURGÖTU 25, HAFNARFIRÐI

VÖNDUÐ OG FALLEG 

BARNAFÖT
LAUGARDAG OG SUNNUDAG  
KL.13:00 - 17:00

30-70%  
AFSLÁTTUR
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Endurreisn miðbæjar í Garðabæ: 

Sambland af verslunum, 
íbúðum og þjónustu
Uppbygging í miðbæ Garða-

bæjar hófst að nýju í vikunni 
þegar fyrsta skóflustungan 

var tekin að bílakjallara á Garðatorgi. 
Erling Ásgeirsson formaður bæjarráðs 
tók fyrstu skóflustunguna með gröfu. 
Fyrirtækið Klasi sem stýrir verkefn-
inu samkvæmt samningi við Garðabæ. 
Verktakafyrirtækið ÞG Verktakar sjá 
um framkvæmd á fyrsta áfanga verks-
ins sem er bygging bílakjallara. Að 
athöfn lokinni bauð verslunin Víðir 
gestum og gangandi upp á veitingar í 
göngugötunni á Garðatorgi með aðstoð 
ungmenna úr sumarátaki ungs fólks í 
Garðabæ. 

Uppbyggingu frestað 2008
Uppbygging miðbæjarins hófst árið 
2007 með byggingu nýs verslunar-
kjarna við Litlatún. Frekari fram-
kvæmdum var frestað haustið 2008 en 
hefjast nú að nýju í kjölfar breytinga 
á deiliskipulagi miðbæjarsvæðis, sem 
bæjarstjórn Garðabæjar samþykkti í 
lok síðasta árs. Í nýju deiliskipulagi 
hefur byggingarmagn verið minnkað, 
íbúðum fækkað og tekin ákvörðun um 
að Garðatorg 1 standi áfram og verði 
því hluti af miðbænum til framtíðar. 
Markmið nýs deiliskipulags er það 
sama og áður, að skapa nýjan lífvæn-
legan miðbæ í Garðabæ. Skipulagið 

gerir ráð fyrir samblandi af íbúðum, 
verslunum og þjónustu á svæðinu 
vestan við Garðatorg 7, þar sem bíla-
stæði og opið svæði eru nú. 

Á nýja skipulaginu er gert ráð fyrir 
þriggja til átta hæða byggingum sem 
umlykja líflegt bæjartorg sem ætlað 
er að verða vettvangur margvíslegra 
atburða í bæjarlífinu. Á horni Vífils-
staðavegar og Bæjarbrautar verður 
íbúðarhús með verslun og þjónustu á 
jarðhæð. Á lóð vestan við Hönnunar-

safnið, samhliða Bæjarbrautinni verður 
fjölbýlishús þar sem eingöngu verða 
íbúðir en alls er gert ráð fyrir 80 – 90 
nýjum íbúðum við Garðatorgið.

Helstu framkvæmdaáfangar nýs miðbæjar
Bílakjallari og torg 
Fyrsti verkáfanginn er bygging bíla-
kjallara til almennra nota. Bílakjallar-
inn verður alls um 3.800 fm að stærð 
og þar verða stæði fyrir um 135 bíla. 
Stefnt er að því að þessum áfanga ljúki 
vorið 2014. Á sama tíma verður unnið 
að gerð nýrra bílastæða meðfram Víf-
ilsstaðavegi og að nýrri aðkomu fyrir 
vörumóttöku við Hrísmóa.

Garðatorg 1 
Á þessu ári verður vörumóttaka 

hússins flutt yfir á austurhlið með 
aðkomu frá Hrísmóum. Samhliða 
breytingum á göngugötu verður 
farið íútlitsbreytingar á húsinu og 
þá sérstaklega m.t.t. þjónustu á 
framhlið.

Nýbyggingar  
- Verslanir, þjónustu- 
fyrirtæki og íbúðir.
Gert er ráð fyrir að framkvæmdir 
vegna nýbygginga hefjist með 
haustinu og klárist innan þriggja ára.

Nýr 
leikskólastjóri 
á Hörðuvöllum
Sigþrúður Sigurþórsdóttir  hefur 
verið ráðinn leikskólastjóri á 
Hörðuvöllum.  Hún var valin úr 
stórum hópi umsækjenda. Allir 
umsækjendurnir uppfylltu form-
legar kröfur um starfið.

Fræðsluráð 
styrkir 
leiðbeinendur 
á leikskólum
Fræðsluráð Hafnarfjarðar hefur  
samþykkt að styrkja allt að 10 
leiðbeinendur í leikskólum Hafnar-
fjarðar til að sækja nám í leikskóla-
brú sem boðið er upp á í Fjölbraut-
arskólanum í Garðabæ á haustönn 
2013. Kostnaður fyrir haustönn 
2013 er 35.000 kr. á mann. Þeir 
einir geti sótt um styrk sem hafa 
a.m.k. þriggja ára starfsreynslu í 
leikskóla í Hafnarfirði og meðmæli 
leikskólastjóra. Þetta er gert til að 
gefa ófaglærðum starfsmönnum á 
leikskóla tækifæri til aða bæta við 
sig menntun sem nýtist í starfi.
Leikskólabrúi er fjögurra anna nám 
sem fer fram utan dagvinnutíma.

Valdimar stýrir 
Öldutúnsskóla
Valdimar Víðisson er nýr skóla-
stjóri í Öldutúnsskóla. Staðan var 
auglýst fyrir skömmu og var  hann 
eini umsækjandinn um starfið. 
Hann  uppfyllir öll skilyrði sem 
lögð voru til grundvallar til að 
gegna stöðunni.

Samið um 
rekstur í 
Straumi
Samþykkt hefur verið í bæjarráði 
að ganga til samninga við  Ólöfu 
Erlu Bjarnadóttur, Sigurlínu Mar-
gréti Ousala og Hildi Ýr Jóns-
dóttur um rekstur listiðnaðar-og 
hönnunarmiðstöðvar í Straumi. 
Viðræður um málið eru í höndum 
menningar- og ferðamálafulltrúa. 

STUTT OG LAGGOTT

Hellisgerði 90 ára
Sunnudaginn 23. júní verður 

haldið upp á 90 ára afmæli 
Hellisgerðis.

Hollvinafélag Hellisgerðis í sam-
vinnu við Hafnarfjarðarbæ stendur 
fyrir tónleikum og harmonikkuballi 
í Hellisgerði frá klukkan 14.00 – 
17.30.

Dagskráin hefst við gamla 
ræðupúltið þar sem bæjarstjóri 

Hafnarfjarðar, Guðrún Ágústa Guð-
mundsdóttir setur hátíðina klukkan 
14.00. Þá taka við skemmtiatriði  
sem flutt eru af Hafnfirðingum.

Sara Blandon syngur og White 
Signal flytur tónlist á sviðinu. Einnig  
koma fram TutTugu, Sara Blandon 
og undirleikari, Pollapönk, Jón Jóns-
son og síðan spila Svenni Sigurjóns 
og félagar fyrir harmonikkuballi

Frítt inn og allir eru velkomnir 
í boði Hollvinafélags Hellisgerðis

Hagir og líðan barna í Hafnarfirði: 

Margir eiga erfitt með svefn- finnst 
skorta á hrós frá kennurum sínum
Rannsókn og greining hefur 

skilað niðurstöðum úr könnun 
sem gerð var á meðal nem-

enda í 5. 6. og 7. bekk grunnskólanna 
á landinu. Niðurstöður könnunarinnar 
fyrir Hafnarfjörð eru afar athyglisverðar 
og eru niðurstöðurnar aðgengilegar á 
heimasíðu bæjarins. Alls svöruðu 998 
grunnskólanemendur í Hafnarfirði 
könnuninni. 

Margt vekur athygli í skýrslunni og hér 
er tæpt á nokkrum atriðum. Stór hluti 

aðspurðra virðist eiga í erfiðleikum með 
svefn samkvæmt svörunum. 25% stráka 
í 5. bekk og 24% stelpna í 6. og 7. bekk 
segjast hafa átt í erfiðleikum með að sofa 
eða sofna í vikunni áður en könnunin var 
gerð. Flestum aðspurðra fannst þeir vera 
passlegir í vextinum hvorki of feitir eða 
og mjóir en þó fækkar í þeim hópi eftir 
því sem viðkomandi er eldri. 19% stráka 
horfa aldrei á sjónvarp eða myndband 
með foreldrum sínum en stelpurnar virð-
ast gera það í meira mæli en strákarnir. 

Fáir eyða tíma með  
foreldrum eftir skóla
Athygli vekur hversu margir segja að 
sjaldan, aldrei eða næstum aldrei tali allir 
fjölskyldumeðlimir saman eða um 20% 
stráka og 16% stelpna. Ívið fleiri segjast 
sjaldan, aldrei eða næstum aldrei vera 
með foreldrum sínum eftir skóla. Afar 
fáir hinsvegar eða um 5% að meðaltali 
segja það vera frekar eða mjög erfitt að fá 
umhyggju og hlýju frá foreldrum sínum. 
Meirihluti nemenda segist stundum eða 
oft vera einir heima eftir skóla. 

13% stráka í 5. bekk og 12% stelpna 
í 6. bekk segjast eiga fáa eða enga vini í 
skólanum. Samkvæmt niðurstöðunum 
er það einnig fágætt að foreldrar þekki 
vini og vinkonur barna sinna. 

1% hefur tekið þátt í einelti
Ánægjulegt er að afar fáir segjast hafa 

verið með nokkrum krökkum að stríða 
einum krakka. Enn sjaldgæfara er að þeir 
segist hafa verið með nokkrum öðrum 
krökkum að meiða einn krakka eða 
um 1% játa því. Svipað hlutfalll segist 
hafa verið í hóp sem skildi einn krakka 
útundan. 

Þeir sem hafa orðið fyrir stríðni nefna 
skólalóðina sem staðinn sem þeim er 
strítt. Aðrir staðir þar sem nefndir eru 
í þessu sambandi eru: gangarnir, mat-
salur, búningsklefar og leikfimis- og 
sundstaðir. 

Sumum líður oft eða alltaf illa í 
kennslustundum. 10% stráka í 6. bekk 
og 9% stelpna í 5. bekk svara því játandi. 
Samkvæmt niðurstöðunum segir stór 
hluti að kennarar hrósi sér lítt í skólanum. 
Að meðaltali 30% nemenda telja svo vera. 

Við fjöllum nánar um  
könnunina í næsta blaði.

Úrval af gæludýrafóðri 
Opið 8:30 – 17:30 virka daga 
www.dagfinnur.is

SkólavörðuStíg 35a – Sími 552-3621

Erling stýrði gröfunni með styrkum 
höndum.  Mynd: Þórður

ný ásýnd Garðatorgs eftir breytingarnar.



Bílar elska 
Bílahótel!
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Brottfarir

Svona notar þú þjónustuna:
Bíll afhentur til Bílahótels
Þegar komið er að Keflavíkurflugvelli er ekið inn á bílastæði P1, 
brottfararmegin. 
Lyklar eru settir í afgreiðslukassa Bílahótels í brottfararsal.

Bíll sóttur hjá Bílahóteli
Þegar komið er út úr tollafgreiðslu er afgreiðsla Bílahótels á 
hægri hönd. Lyklum er komið fyrir í afgreiðsluhólfi. Númer 
hólfsins er sent til viðskiptavinar með sms, ásamt lykilorði. 
Bíllinn bíður á komustæði, P2, 50 metra frá útgangi.

Bókaðu bílinn núna á www.bilahotel.is.
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Viðarvinir sýndu í Skógræktinni
Hinir síungu og eldhressu Við-

arvinir héldu sýningu á verkum 
sínum á dögunum. Sýningin var haldin í 
húsi Skógræktarfélagsins og samkvæmt 
venju var kátt á hjalla og mikið hlegið er 

blaðamaður leit inn á sýninguna. Við-
arvinir hittast tvisvar í viku yfir veturinn 
og tálga sér til skemmtunar og þar fljúga 
brandararnir sem aldrei fyrr á milli þess 
að sköpuð eru einstök listaverk. 

HAFNARFJÖRÐUR / gARÐAbæR
13. TbL. 3. ÁRgANgUR 2013
Útgefandi: Fótspor ehf. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason, sími: 824 2466, netfang: amundi@
fotspor.is. framkvæmdastjóri: Ámundi Steinar Ámundason, netfang: as@fotspor.is. auglýsingastjóri: 
Ámundi Ámundason, Suðurlandsbraut 54, 108 Reykjavík. Auglýsingasími 578 1190, netfang: auglysingar@
fotspor.is. Ritstjórar: Hólmfríður Þórisdóttir, sími 699 0450, netfang: holmfridur@vedurehf.is, Sigurður Þ 
Ragnarsson netfang: hafnarfjordur@vedurehf.is, Ljósmyndaar: Þórir Snær Sigurðarson, sími 615 2049, 
Þórður Ingi Bjarnason, sími 822 0068, Blaðamenn: Linda Hrönn Þórisdóttir, Þórir Snær Sigurðarson. Umbrot: 
Prentsnið, Prentun: Ísafoldarprentsmiðja, 13.500 eintök. dreifing: Póstdreifing. Veffang: fotspor.is

Fríblaðinu er dreiFt  í  13.500  e intökum  
í  allar íbúðir í  HaFnarFirði  /  Garðabæ

Á mánudaginn fögnum við 69 ára afmælis lýðveldisins Íslands. Það er 
við hæfi á slíkum tímamótum að líta um öxl og huga að því hvernig 
það var til komið  að  Ísland lýsti yfir sjálfstæði sínu árið 1944. Í tilefni 

dagsins skulum við rifja upp helstu vörðurnar á þessari leið.

Áratugum fyrr höfðu Íslendingar hafist handa við að berjast fyrir sjálfstæði 
sínu og sjálfsákvörðunarrétti  og 100 ár liðu frá endurreisn Alþingis þar til 
lýðræðið var í höfn. 

Alþingi var endurrreist árið 1843 en í fyrstu sem ráðgjafarþing um íslensk 
málefni. Nokkru síðar, eða 1871, fékk það löggjafarvald. Íslendingar fengu 
stjórnarskrá og takmarkaða heimstjórn sama ár og rúmum þremur áratugum 
síðar eða árið 1904 var fyrsti íslenski ráðherrann skipaður í embætti með 
aðsetur á Íslandi. Sá maður var Hannes Hafstein.

14 árum síðar fengu Íslendingar  fullveldi sem þýddi að landsmenn höfðu fulla 
stjórn á eigin málum að undanskildum utanríkismálum. Einnig var danski 
konungurinn enn þjóðhöfðingi Íslands. 

Árið 1944 fengu Íslendingar loksins eigin þjóðhöfðingja sem var Sveinn 
Björnsson sem var kjörinn af Alþingi og endurkjörinn tvívegis.Landsmenn 
samþykktu í þjóðaratkvæðagreiðslu sama ár  með 99,5% greiddra atkvæða 
að afnema stjórnmálasamband landsins við Dani og ný stjórnarskrá var 
samþykkt með 98,5% atkvæða.

Danmörk var hernumin af Þjóðverjum árið 1941 og hafði Sveinn Björnsson  
gegnt starfi ríkisstjóra frá þeim tíma eða ígildi forsetaembættis. Ákveðið 
var að fæðingadagur Jóns Sigurðssonar yrði þjóðhátíðardagur Íslands, hann 
var merkisberi í sjálfstæðisbaráttunni og leiðandi í hópi sjálfstæðissinna í 
Kaupmannahöfn. 

Æsilegar samsæriskenningar um að Danir hefðu í hyggju að ráða Jón af dögum 
ásamt samstarfmönnum hans þeim Hannesi Stephensen og Jóni Guðmunds-
syni ef til vandræða kæmi. hefur oft verið haldið á lofti. Málið var rannsakað 
af danska utanríkisráðuneytinu um miðja síðustu öld en niðurstöður þeirrar 
rannsóknar hafa ekki verið opinberaðar. Ennþá. Var einhver að halda því fram 
að íslensk stjórnmálasaga væri litlaus og  óspennandi!

Gleðilega þjóðhátíð, 
Hólmfríður Þórisdóttir

Hæ hó jibbý jei...
-saga lýðveldisbaráttu 101 og samsæriskenningar

Leiðari

Hvað veistu  um bæinn þinn eru laufléttar spurningar um Hafnarfjörð og sögu hans. 
Svar á bls 14

HVAÐ VEISTU UM BÆINN ÞINN? ?Spurningin í þessu blaði er:
Hvenær var Fimleikafélag Hafnarfjarðar,  
FH stofnað?

17. júní í Hafnarfirði: 

Töluverð nýmæli í dag-
skrá Þjóðhátíðardagsins
Það verður nóg um að vera á 

Þjóðhátíðardaginn í Hafnarf-
irði. Dagskráin er með töluvert 

breyttu sniði en verið hefur undan-
farin ár. Fánar verða dregnir að húni kl 
8 og fánahylling að hætti skáta fer þá 
fram. FH og Haukar keppa í handbolta 
bæði í kvenna- og karlaflokki í íþrótta-
húsinu á Ásvöllum og skemmtiatriði 
verða á milli leikja. 

 Skrúðgangan fer að þessu sinni 
frá Ásvöllum kl 13 og gengið verður 
í miðbæinn að Thorsplani en þar fer 
svo hátíðardagskráin fram. 

Vinabæirnir Hálsaskógur 
og Latibær
Hátíðardagskráin hefst á Thorsplani 
kl 14. Karlakórinn Þrestir stígur á svið 
og fjallkonan flytur ávarp sitt. Séra 
Sigríður Kristín Helgadóttir sér um 
helgistund og góðkunningjarnir úr 
vinabænum Hálsaskógi, Mikki refur 
og Lilli klifurmús koma í heimsókn. 
Einnig munu Íþróttaálfurinn og Solla 
stirða úr Latabæ líta við. Búast má við 
víkingabardaga og sýnt verður brot 
úr sýningu nemenda Víðistaðaskóla, 
Welcome to the jungle. Nýstúdent 
flytur ávarp og tónlistarflutningur 
verður í höndum Jóns Jónssonar, DJ 
Haffa og hljómsveitarinnar White 
signal. 

Við byggðasafnið stíga meðlimir 
Listdansskóla Hafnarfjarðar dans og 
Margrét Arnardóttir spilar á harm-
onikku. Níu sýningar byggðasafnsins 
er að finna í fimm húsum og verða 
þær allar opnar og aðgangur ókeypis. 
Sýningarnar eru í Pakkhúsinu, Sí-
vertsens-húsi, Beggubúð, Siggubæ, 
Bungalowinu og á Strandstígnum. 

Í Hellisgerði verður álfagarðurinn 
opinn. Götulistamenn og sölubásar 
verða við Hafnarborg og þar munu 
hljómsveitirnar Milkhouse band og 

Blágresi spila. Ókeypis aðgangur er 
á listasýningarnar sem eru í Hafnar-
borg. Bæði bílar og mótorhjól verða 
til sýnis á bílastæðinu á bak við bæj-
arskrifstofurnar. 

Hoppukastalar, ratleikur 
og þjóðbúningar
Sölubásar og andlitsmálun er á meðal 
þess sem verður á Hansatorginu 
við Pennann og við Ráðhústorgið 
verða sölubásar, leiktæki og fleira. Í 
miðbænum verða hestar frá Sörla, 
hoppukastalar, skólahreystibraut 
og ýmislegt annað og verslanir og 
veitingastaðir í miðbænum verða 
opnir. Boðið verður upp á ratleik fyrir 
alla fjölskylduna en í honum eru fimm 
stöðvar þar sem keppendur þurfa að 
svara spurningum eða leysa þrautir á 
tilteknum stöðum. 

Austurgötuhátíðin verður á sínum 
stað. Boðið er upp á ýmsa skemmti-
lega viðburði í götunni og verður 

götumarkaðsstemning með flóamörk-
uðum, veitingasölu, tónlist og fleira. 
Þjóðbúningasamkoma verður í Gúttó 
en Annríki – Þjóðbúningar og skart 
hvetur alla til að mæta prúðbúnir í 
þjóðbúningi þangað og mæta svo 
skrúðgöngunni á leið sinni í miðbæ-
inn. Þjóðhátíðarstemningin nær líka 
inn á sjúkrastofnanir bæjarins því Þor-
geir Ástvaldsson og Ragnar Bjarnason 
munu halda þar tónleika. 

Það er því ljóst að dagskráin er fjöl-
breytt og áhersla er lögð á að dagskráin 
sé að mestu í miðbænum. Um langt 
skeið var dagskráin með þeim hætti 
að skrúðgangan hófst við Hellisgerði 
að lokinni helgistund og arkað var 
að Víðistaðatúni þar sem dagskráin 
fór fram um daginn og á Thorsplani 
um kvöldið. En það geta allir byrjað 
að hlakka til og gleðjast, tekið þátt 
í glæsilegum hátíðarhöldum og haft 
íslenska fánann í öndvegi. 

LHÞ

Þjóðhátíðardeginum fagnað í Garðabæ: 

Dagskrá fyrir hádegi á Álftanesi 
og eftir hádegi í Garðabæ
Það kennir ýmissa grasa í þjóð-

hátíðardagskrá Garðabæjar í ár 
en eftir sameiningu Álftaness 

og Garðabæjar verður hátíð á báðum 
stöðum og þeir sem vilja geta því sótt 
viðburði fyrir og eftir hádegi. 

Dagskráin hefst fyrir hádegi á 
Álftanesi með helgistund í safnað-
arheimilinu klukkan 10 og korteri 
síðar fer skrúðgangan af stað og 
áfangastaðurinn er íþróttasvæðið. 
Þar verður boðið uppá hátíðar- og 
skemmtidagskrá og kaffihlaðborð 
kvenfélagsins verður á sínum stað 
milli 15 og17. 

Dagskráin í Garðabæ hefst klukkan 
13: 15 og skrúðganga fer þaðan 
klukkan 14 að Garðaskóla. Hátíðar-
dagskrá fer svo fram þar og meðal þess 

sem hægt er að berja augum eru Eyþór 
Ingi, Solla stirða og fimleikar svo eitt-
hvað sé nefnt. Kaffihlaðborð verður í 

Flataskóla en dagskráin framheldur 
um daginn og fram eftir kvöldi. Sjá 
nánar í auglýsingu hér í blaðinu. 

Stebbi og Eyvi troða upp á sautjánandum í fyrra.

Frá vinstri: Magnús, jóna, Hreiðar, Reynir, Sigurjón, Eðvar, Sveinn og Hermann. 
jósep, Auðunn og Þórunn voru fjarri góðu gamni.  Mynd: HÞ
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Fimm stjörnu ferðafrelsi

www.pkarlsson.iswww.lmc.is

Opnunartími:
Mánud. - fimmtud. 10-18
Föstud. 10-17
Helgar 12-16

Sýning um 
helgina

Útvarp og 22” LED sjónvarpstæki 
með DVD fylgja öllum seldum 
vögnum um helgina.
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Axel Guðmundsson tók á 
dögunum við starfi forstöðu-
manns Vinnuskóla Hafnarfjarðar 
og mun gegna því starfi í sumar. 
Axel hefur fengist við margt í 
gegnum tíðina. Hann hefur um 
árabil starfað fyrir ÍTH en auk 
þess var hann um tíma verk-
efnastjóri Tómstundamiðstöðvar 
og hefur hann einnig unnið á 
umboðsskrifstofu. Axel er mikill 
fótboltaáhugamaður þó hann 
segist ekki mikið geta í þeirri 
íþrótt. Axel Guðmundsson verður 
yfirheyrður að þessu sinni.

Fullt nafn:
Axel Guðmundsson
Aldur:
Ég er fæddur 12.júlí 1989
Foreldrar:
Hildur Gylfadóttir og Guðmundur 
Ingibergsson
Hvert liggja ættir þínar?
Héðan úr Hafnarfirði og Reykjavík

Grunn- og/eða framhaldsskóli sem 
þú sóttir?
Byrjaði mína skólagöngu í Engidals-
skóla, fór þaðan í Setbergsskóla og svo 
í Flensborg.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú 
yrðir stór?
Ég held ég hafi talað mest um það þegar 
ég var yngri að verða lögfræðingur- og 
lék mér með skjalatöskur.
Áttu maka?
Nei.
Áttu börn?
Nei.
Hvernig rakspíra notarðu?
Hún amma mín er svo frábær að þegar 
hún skreppur til útlanda kaupir hún 
yfirleitt handa mér rakspíra svo ég 
á þá nokkra. En ég notast mest við 
Dolce&Gabbana þessa dagana.
Ef þú byggir ekki í Hafnarfirði, hvar 
þá?
Á erfitt með að sjá það fyrir mér að búa 
ekki í Hafnarfirði en ef svo væri ekki 

væri það líkegast í nágrannasveitafé-
lögum okkar.
Í hvaða hverfi býrðu?
Vallahverfinu.
Hefurðu búið erlendis?
Nei, ekki ennþá.
Stærsti sigurinn:
Held að stærstu sigrarnir séu þegar ég 
slátra bankastarfsmanninum Brynjari 
Ben í FIFA.
Mesta axarskaftið:
Þessi fáu skipti sem ég tapa fyrir 
Brynjari sitja í mér.
Helstu áhugamál:
Þó ég hafi aldrei getað neitt sjálfur 
í fótbolta er hann mitt helsta 
áhugamál. Finnst einnig gaman af 
allskonar félagstörfum, er í stjórn 
knattspyrnudeildar FH og var 
mjög virkur í félagslífinu mína 
skólagöngu. Svo fylgist ég líka vel 
með pólitíkinni.
Ertu tilfinninganæmur?
Já ætli það ekki bara.

Hvað gerir fólk aðlaðandi?
Útgeislun.
Hver er þinn helsti kostur?
Ég reyni að vera frekar jákvæður og 
lausnamiðaður. En annars er erfitt að 
svara svona spurningu um sjálfan sig.
En galli?
Ætli það sé ekki þrjóskan.
Kanntu á saumvél?
Nei, því miður.
Ertu dýravinur?
Já, myndi segja það.
Áttu gæludýr?
Ne, reyndar ekki sjálfur. En amma 
og afi eiga 2 hunda sem maður fær 
stundum lánaða.
Hvað er með því skemmtilegasta sem 
þú gerir?
Hrútakvöldin eru toppurinn á tilver-
unni.
Ertu flughræddur?
Nei.
Ertu með bíladellu?
Nei, get ekki sagt það. Minn fyrsti bíll 
var Ford KA og í dag keyri ég um á 
Polo. Það er öll bíladellan.
Ferðastu mikið (innalands og/eða 
utan)?
Ég ferðast nú ekki mikið innanlands. 
En maður reynir að skreppa öðru-
hverju til útlanda.
Fallegasti staðurinn á Íslandi?
Kaplakriki.
Fallegasti staðurinn í útlöndum?
Vallenspæk.
Eftirminnilegur staður?
Eftirminnalegasti staður sem ég hef 
komið á er líklegast heimavöllur Liver-
pool–Anfield. Við félagarnir fórum á 
Liverpool – Chelsea árið 2007 og var 
það fyrsti fótboltaleikur sem við fórum 
á erlendis. Alveg mögnuð upplifun.
Ertu hjátrúarfullur?
Já, það kemur fyrir.
Trúir þú á líf eftir dauðann?
Verður maður ekki að trúa því?
Hefurðu farið til spámiðils og/eða 
trúir þú á slíkt?
Nei, hef ekki gert það og efast um að 
ég geri það.
Ertu góður í að elda?
Ég hef gaman af því að grilla og það 
kemur oftast ágætlega út hjá mér.
Ferðu oft út að borða?
Já, það kemur fyrir.

Besti/eftirminnilegasti veitingastað-
urinn (innanlands eða utan)?
Tilveran er besti veitingastaður á Ís-
landi.
Uppáhaldsmatur?
Jólamaturinn hjá ömmu og bara allt 
sem hún gerir. Skil ekki afhverju hún 
hefur aldrei verið í veitingarekstri.
Uppáhaldsdrykkur?
Malt og appelsín.
Áttu þér uppáhalds tónlistarmann 
eða tónlist?
Friðrik Dór- engin spurning.
Besta bókin?
Ég hef haft gaman að bókunum 
hennar Yrsu.
Uppáhalds leikari?
Denzel Washington.
Besta útvarpsstöðin?
Rás 2.
Hvað gerir þú þegar þér leiðist?
Mér leiðist aldrei.
Hvað gerir þú þegar þú ert argur eða 
í vondu skapi?
Ég hef rosalega gott jafnaðargeð.
Hvað leiðist þér einna mest?
Aumingjaskapur.
Hver er þín helsta fyrirmynd?
Í Hrútunum eru allar bestu fyrir-
myndir landsins saman komnar í 
einum matarklúbbi.
Varstu í vinnuskólanum sem ung-
lingur?
Hvernig fannst þér?
Já ég starfaði í Vinnuskólanum sem 
unglingur og líkaði það mjög vel.
Eru unglingar góðir starfskraftar?
Já klárlega. Vinnuskólinn er ekki bara 
vinnustaður heldur líka skóli. Mark-
miðið er að kenna þeim sem þar eru að 
vinna, því hjá okkur eru unglingar yf-
irleitt að taka sín fyrstu skref á vinnu-
markaðnum og gengur það oftast nær 
mjög vel enda fyrirmyndarunglingar 
sem við Hafnfirðingar eigum.
Hver eru þín fyrri störf?
Ég hef gert ýmislegt. Meðal annars 
unnið í bakarí, bónstöð, starfsmaður 
í félagsmiðstöð, verkefnastjóri Tóm-
stundamiðstöðvar, umboðsskrifstofu 
og eitthvað fleira.
Ef þú mættir vera hvað sem er í 
heiminum, hvað myndirðu vilja 
vera?
Kanslari Þýskalands. 

6

Axel Guðmundsson, forstöðumaður Vinnuskólans:

„Tilveran er besti veitingastaðurinn á Íslandi“

Axel segir að unglingar í Hafnarfirði séu góðir starfskraftar.

Ný verslun hefur verið opnuð. 
Við bjóðum upp á þýsk 
gæða-heimilistæki frá Bosch, 
borðbúnað og 
glæsilega gjafavöru. 
Verið velkomin!

Frábær
opnunar-
tilboð.



Morgundagskrá 
- Golfvöllur við Haukshús
 10:00 17. júnímót Golfklúbbs Álftaness. Keppt verður í flokki 15 ára og   
 eldri og 14 ára og yngri. Verðlaun verða veitt fyrir 1., 2. og 3. sætið í hvorum  
 flokki ásamt farandbikar.  Leikinn verður 9. holu höggleikur og ræst verður  
 af öllum teigum kl. 10:00. Skráning í mótið fer fram á staðnum og hefst   
 klukkan 9:30.

- Kanó- og kajaksiglingar 
 Við ylströndina í Sjálandi frá kl. 10.30 - 12.30

-

 Hestamannafélagið Sóti
             
 Hestar kl. 10:30 – 11:30. Félagar úr Hestamanna-
 félaginu Sóta teyma undir börnin á svæðinu fyrir 
 framan Álftaneslaug

- Sund í Álftaneslaug
 Frítt í sund fyrir Garðbæinga. Opið til kl. 18:00

- Vífilsstaðavatn, allan daginn
 Ókeypis veiði fyrir alla Garðbæinga.

Hátíðardagskrá
- Safnaðarheimili Bessastaðasóknar  kl. 10:00 – 10:15
 Helgistund í Safnaðarheimilinu, Brekkuskógum 1

- Skrúðgangan leggur af stað kl. 10:15
 Gengið er frá Brekkuskógum að hátíðarsvæði við Álftaneslaug.
 Fánaborg í umsjón Skátafélagsins Svana.
 Blásarasveit Tónlistarskóla Garðabæjar spilar.

- Hátíðar- og skemmtidagskrá við íþróttamiðstöð Álftaness kl. 10:30 
 Setning – Sigurður Guðmundsson
 Fjallkona
 Latibær 
 Ávaxtakarfan
 Lalli Töframaður

 Skátafélagið Svanir verða með sölutjald þar sem 
 m.a. verða seldar blöðrur, kandíflos, sælgæti og gos.

- Kaffihlaðborð í hátíðarsal íþróttamiðstöð Álftaness kl. 15:00  
 Frá kl 15:00 – 17:00 verður hið margrómaða 
 kaffihlaðborð Kvenfélags Álftaness.

 Skátafélagið Svanir mun bjóða upp á hoppukastala 
 og leiktæki við íþróttahúsið.

- Vídalínskirkja kl. 13:15 - 13:50
 Hátíðarstund í Vídalínskirkju.
 Nýstúdent flytur ávarp

- Skrúðgangan leggur af stað kl. 14:00
 Gengið er frá Vídalínskirkju, eftir Hofsstaðabraut,
 Karlabraut og Vífilsstaðaveg að hátíðarsvæði við Garðaskóla.

 

 Fánaborg í umsjón Skátafélagsins Vífils.
 Blásarasveit Tónlistarskóla Garðabæjar spilar.

- Á hátíðarsviði kl. 14:30 - 16:30
 Blásarasveit Tónlistarskóla Garðabæjar spilar
 Ávarp forseta bæjarstjórnar  Áslaug H. Jónsdóttir
 Ávarp fjallkonu
 Haraldur Reynisson
 Solla Stirða og Íþróttaálfurinn
 Eyþór Ingi Gunnlaugsson
 Gói
 Fimleikasýning frá Fimleikadeild Stjörnunnar

- Á hátíðarsvæði kl. 14:30 - 16:30
 Hoppukastalar - Stultur og leikföng 
 - Andlitsmálun
 Sölutjöld - blöðrur - kandíflos

- Kaffihlaðborð í Flataskóla kl. 14:30-17:00
 Árlegt kaffihlaðborð Kvenfélags Garðabæjar.
 Forsala aðgöngumiða hefst kl. 13 í Flataskóla.

- Hátíðartónleikar í Kirkjuhvoli kl 20:00
 Safnaðarheimili Vídalínskirkju
 Hljómsveitin Salon Islandus
 Einsöngur Auður Gunnarsdóttir
 Létt og skemmtileg dagskrá við allra hæfi, 
 vínartónlist o.fl. 
 Von er á leynigesti.

 Aðgangur er ókeypis í boði Garðabæjar, allir hjartanlega velkomnir.

 17. júní í Garðabæ 2013
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Hátíðartónleikar í Kirkjuhvoli 17. júní kl. 20
Hljómsveitin Salon Islandus 

ásamt Auði Gunnarsdóttur 
sópran koma fram á há-

tíðartónleikum í Garðabæ 17. júní 
nk. Tónleikarnir eru haldnir í Kirkju-
hvoli , safnaðarheimili Vídalínskirkju í 
Garðabæ og hefjast kl. 20 um kvöldið. 
Aðgangur er ókeypis í boði Garða-
bæjar. Hátíðartónleikarnir eru hluti 
af 17. júní dagskrá í Garðabæ. 

Hljómsveitin  
Salon Islandus
Salon Islandus hefur starfað síðan í 
ársbyrjun 2004. Hljómsveitin kemur 
reglulega fram á tónleikum víða um 
land og hefur hún verið fastagestur 
í Garðabæ undanfarin ár. Forverar 

þessarar átta manna hljómsveitar eru 
tríó og síðar kvartett sem allt frá ní-
unda áratug síðustu aldar héldu reglu-
lega Vínar- og aðra skemmtitónleika 
og hafa margir frábærir söngvarar 
komið fram með hljómsveitunum í 
gegnum tíðina. 

Hljómsveitina „Salon Islandus‘‘ 
skipa listamenn úr fremstu röð hljóð-
færaleikara á Íslandi. Með hljóm-
sveitinni þetta kvöld leika Sigrún Eð-
valdsdóttir og Sigurlaug Eðvaldsdóttir, 
fiðlur, Bryndís Halla Gylfadóttir selló, 
Hávarður Tryggvason, kontrabassi, 
Hallfríður Ólafsdóttir, flauta, Sigurður 
I. Snorrason, klarínetta, Anna Guðný 
Guðmundsdóttir píanó og Pétur Grét-
arsson slagverk. 

Viðburðaríkir dagar í 
Hafnarfirði- líflegt í miðbænum
Það var nóg um að vera í bænum 

þegar Bjartir dagar voru haldnir  á 
dögunum sem lauk með Sjómannadegi 
á sunnudegi. Ljósmyndarar blaðsins voru 

á ferðinni og fönguðu stemminguna eins 
og sést á meðfylgjandi myndum

Einsöngvari með hljómsveitinni verður Auður Gunnarsdóttir, sópran.

Setning Bjartra daga.  Kátar stúlkur úr fjórða bekk Víðistaðaskóla við Engidal sungu inn hátíðina ásamt jafnöldrum 
sínum úr öðrum skólum bæjarins.   Mynd: Linda

nýbakaður menntamálaráðherra, Illugi Gunnarsson, heimsótti heimaslóðir og opnaði sýningu í Byggðasafninu um 
kirkjurnar í Hafnarfirði.   Mynd:  Þórður

Koddaslagur á Sjómannadaginn. Hitastigið var ekkert sérlega hátt svo það 
var ekki mjög freistandi að falla í sjóinn.  Mynd:  Þórður

Þjóðbúningakynning var í Byggðasafninu og þessi kona mætti í sínum fallega 
búningi.  Mynd: Þórir Snær

Sjómenn heiðraðir fyrir störf sín.  Frá vinstri: Gústaf Magnússon, Lúther Þorgeirsson, Bryndís Svavarsdóttir, jóhann 
Kristinn Gunnarsson og Svala jónsdóttir   Mynd:  Þórður
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Gengið í bæinn á Björtum dögum: 

Mæðgurnar
Inga og Rúna
eru samtaka
í listinni
Margir listamenn opnuðu 

vinnustofur sínar á Björtum 
dögum þegar almenningi 

var boðið að ganga í bæinn og skoða sig 
um hjá listamönnum að störfum. Að 
Austurgötu 17 opnaði Ingibjörg Þóra 
Gestsdóttir (Inga) vinnustofu sína, 
Koffort ásamt Kristínu Unni Þórar-
insdóttur (Stínu). Vinnustofan er í 
sama húsnæði og móðir Ingu, Sigrún 
Guðjónsdóttir (Rúna) býr og er með 
sína vinnustofu. 

Rúna er fædd árið 1926 í Reykjavík. 
Hún flutti til Hafnarfjarðar árið 1931 og 
bjó þar til ársins 1946. Þá flutti hún til 
Reykjavíkur en flutti svo aftur til Hafnar-
fjarðar árið 1981. Rúna lauk mynd-
menntakennaraprófi frá Myndlista- og 
handíðaskóla Íslands árið 1945 og fór í 
framhaldsnám í Konunglega listahá-
skólanum í Kaupmannahöfn að því 
loknu ásamt eiginmanni sínum, Gesti 
Þorgrímssyni. Þau fluttu aftur heim til 
Íslands árið 1947, stuttu eftir að þau 
eignuðust sitt fyrsta barn og starfræktu 
leirmunagerðina Laugarnesleir. Rúna 
vann við kennslu og myndskreytingar 
næstu árin auk þess að ala fleiri börn. 
Hjónin Gestur og Rúna byrjuðu aftur að 
vinna að leirmunagerð árið 1969 ásamt 
því að Rúna málaði og teiknaði. 

Vann samkeppni um 
minjagripi vegna 1100 ára 
afmæli Íslandsbyggðar
Árið 1973 vann Rúna í samkeppni 
um minjagripi vegna 1100 ára afmæli 
Íslandsbyggðar. Það voru postulíns-
plattar sem framleiddir voru hjá Bing 
og Gröndahl í Kaupmannahöfn og 
næstu árin vann Rúna að verkefnum 
hjá þeim. Gestur og Rúna dvöldu á 
gestavinnustofu á Sveaborg í Finnlandi 
í fimm mánuði árið 1985 og eftir það 
vann Gestur eingöngu að því að höggva 
í stein og Rúna helgaði sig teikningum 
á japanskan pappír og málun á stein-
leirsflísar. Þau hjónin unnu saman að 
fjölmörgum skreytingum opinberra 
bygginga, meðal annars verk á áhorf-
endastúku íþróttavallarins í Laugardal, 
veggmynd á húsi Fiskmarkaðarins í 
Hafnarfirði, veggmynd á aðalskrifstofu 
ÁTVR og skreytingu í Hasselbyhöll 
í Svíþjóð. 

Þá hafa Rúna og Gestur haldið 
margar sýningar, bæði hérlendis og 
erlendis, meðal annars í Kaupmanna-
höfn, Cuxhaven og Japan. Gestur lést 
árið 2003 og síðan þá hefur Rúna 
haldið sýningar á verkum sínum bæði 
í Hafnarfirði og Reykjavík. Í nóvember 
næstkomandi verður yfirlitssýning á 
verkum hennar í Hafnarborg. 

Börn þeirra hjóna hafa flest skapað 
sér starfsvettvang á listasviðinu. Þor-
grímur Gestsson, elsta barn þeirra er 
kunnur rithöfundur og blaðamaður, 
Ragnheiður , sú næst elsta er rithöf-
undur og myndlistarmaður og meðal 
annars þekkt fyrir barnabækur sínar. 
Yngsta barn þeirra er Ingibjörg, fata-
hönnuður, en vinnustofa hennar er í 
sama húsi og móður hennar. 

Hélt tískusýningar víða
Inga er fædd árið 1965 í Reykjavík og 
flutti til Hafnarfjarðar með foreldrum 
sínum árið 1981. Að loknu stúd-
entsprófi frá Flensborgarskólanum 
hóf Inga nám í fatahönnun í Kaup-
mannahöfn. Hún útskrifaðist sem 
fatahönnuður árið 1988 frá Köben-
havns Mode og Designskole. Þá hélt 
hún tískusýningu í Gallerí Grjóti þar 
sem hún sýndi barnaföt og útskriftar-
verkefni sitt. Hún vann í eitt ár sem 
yfirmaður saumastofu Sjónvarpsins 
og hætti þegar fyrsta barn hennar 
fæddist. Þá vann hún sem sjálfstætt 
starfandi hönnuður ásamt því að eign-
ast tvö börn til viðbótar. Inga tók þátt 

í tískusýningu í Nýlistasafninu árið 
1999 og upp úr því stofnaði hún fata-
hönnunarfyrirtækið Pell og purpura 
ásamt Sólborgu Erlu Ingadóttur og 
Önnu Fanneyju Ólafsdóttur. 

Pell og purpuri hélt fjölmargar 
tískusýningar, meðal annars í Iðnó, 
með frumsömdum dönsum og lifandi 
tónlist. Fyrirtækið ráku þær til ársins 
2006 og fór Inga þá að starfa sjálfstætt 
á ný ásamt því að vinna í HB búðinni í 
Hafnarfirði og þar er hún enn. 

Teppapeysur  
úr íslenskri ull
Árið 2010 stofnaði Inga fyrirtækið 
Koffort ásamt stallsystur sinni, Krist-

ínu Unni Þórarinsdóttur (Stínu). Inga 
og Stína hanna og framleiða teppa-
peysur, fallegar og hlýjar lopapeysur 
sem hægt er að breyta í teppi á ein-
faldan hátt. Teppapeysan er framleidd 
úr íslenskri vélprjónaðri ull á Íslandi. 
Hún er með ermum og hettu og lokast 
neðst þannig að poki myndast fyrir 
fæturna. Auðvelt er að breyta flíkinni 
í peysu með því að nota lykkjurnar 
neðst á pokanum og smeygja þeim upp 
á tölurnar sem eru á peysunni innan-
verðri. Tölurnar eru gerðar úr íslensku 
kindahorni. 

 Koffort hefur tekið þátt í sýningum 
á konukvöldi í Hafnarfjarðarleikhús-
inu, á Euwinn ráðstefnu í Hörpu og 

tvisvar sinnum á Handverkshátíðinni í 
Hrafnagili. Inga hefur auk þess saumað 
allskonar tískufatnað í gegnum árin, 
meðal annars brúðarkjóla og sam-
kvæmiskjóla. 

Fá innblástur úr lífinu
Þó mæðgurnar hafa farið ólíkar leiðir í 
handverki sínu fá þær báðar innblástur 
úr lífinu og umhverfinu. Vinnustofa 
Kofforts á heimili Rúnu, að Austurgötu 
17 er opin frá kl 10 – 12 mánudaga, 
þriðjudaga og fimmtudaga. Ef sá tími 
hentar ekki er hægt að hafa samband 
í síma 690-3012 eða á koffort@koffort.
is. Rúna tekur vel á móti þeim sem vilja 
koma á vinnustofuna, 

Inga (til hægri) og Kristín Unnur Þórarinsdóttir reka saman Koffort sem framleiðir meðal annars teppapeysur.

Rúna vinnur enn að list sinni en yfirlitssýning á verkum hennar verður í Hafnarborg í haust.
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Bæjarlistamaður Garðabæjar 2013: 

Ingibjörg Guðjónsdóttir  
söngkona og söngkennari
Ingibjörg Guðjónsdóttir er bæj-

arlistamaður Garðabæjar árið 
2013. Erling Ásgeirsson for-

maður bæjarráðs Garðabæjar til-
kynnti um hver væri bæjarlistamaður 
Garðabæjar árið 2013 á Menningar-
uppskeruhátíð Garðabæjar sem var 
haldin í samkomuhúsinu að Garða-
holti fimmtudaginn 30. maí sl. Allt 
frá árinu 1992 hefur Garðabær veitt 
styrk til listamanns eða listamanna. 
Sá aðili sem fyrir valinu verður hefur 
fengið þann heiður að vera nefndur 
bæjarlistamaður Garðabæjar. 

Á menningaruppskeruhátíðinni 
sem nú var haldin í annað sinn voru 
jafnframt veittar viðurkenningar 
til ungra og efnilegra listamanna í 
Garðabæ sem fengu úthlutaða styrki 
úr Hvatningarsjóði ungra listamanna 
til að vinna að ýmsum menningarver-
kefnum í Garðabæ. Einnig var Ragn-
heiður Jónsdóttir myndlistarmaður 

heiðruð fyrir starf sitt á sviði lista og 
menningar á liðnum árum. 

Við þetta tækifæri var undirrituð 
yfirlýsing um áframhaldandi sam-
starf við félagið Grósku og myndlist-
armenn í Grósku settu upp skemmti-
lega „örmyndlistasýningu„í hlöðunni 
við bæinn Krók á Garðaholti. Að 
lokinni menningaruppskeruhátíð 
var boðið upp á leiksýningu í Garða-
kirkju með Þórunni Clausen sem var 
útnefnd bæjarlistamaður Garðabæjar 
í fyrra. 

Um bæjarlistamann  
Garðabæjar 2013
Ingibjörg Guðjónsdóttir hóf söngnám 
við Tónlistarskóla Garðabæjar hjá Snæ-
björgu Snæbjarnardóttur og lauk þaðan 
burtfararprófi árið 1986. Aðeins nítján 
ára gömul sigraði hún Söngkeppni 
Sjónvarpsins og ávann sér þátttöku-
rétt í hina frægu söngkeppni Cardiff 

Singer of the World. Ingibjörg stundaði 
framhaldsnám við Indiana University 
í Bandaríkjunum en einnig hefur hún 
notið leiðsagnar Kirsten Bühl-Möller 
og rúmönsku söngkonunnar Ileana 
Cotrubas. 

 Ingibjörg hefur haldið fjölda 
einsöngstónleika, tekið þátt í tón-
listarhátíðum og verið einsöngvari 
með sinfóníuhljómsveitum, kamm-
ersveitum og kórum, bæði hér á landi 
og erlendis. Ingibjörg hefur sungið á 
íslensku óperusviði; í La Boheme eftir 
Puccini, Skuggaleik, óperu eftir Kar-
ólínu Eiríksdóttur og Farfuglinum, 
óperu eftir Hilmar Þórðarson. Sl. ár 
hefur Ingibjörg verið iðin við flutning 
samtímatónlistar og frumflutt m. a. 
verk eftir Karólínu Eíríksdóttur, Hauk 
Tómasson, Þorkel Sigurbjörnsson og 
Þórð Magnússon. 

Ingibjörg er söngkennari við Tón-
listarskóla Hafnarfjarðar og stjórnandi 
Kvennakórs Garðabæjar sem hún 
stofnaði árið 2000. Ingibjörg hefur 
í gegnum starf sitt sem stjórnandi 
Kvennakórs Garðabæjar staðið fyrir 
mörgum menningaruppákomum í 
Garðabæ á liðnum árum. 

Á liðinni önn hefur Ingibjörg verið 
listrænn stjórnandi tónleikaraðarinnar 
Þriðjudagsklassík sem er ný tónleika-
röð haldin í samstarfi við menningar- 
og safnanefnd í sal Tónlistarskóla 
Garðabæjar. 

83 útskrifuðust frá Fjöl-
brautaskólanum í Garðabæ
Brautskráning nemenda var 

haldin í FG við hátíðlega 
athöfn laugardaginn 25. 

maí. Dúx skólans varð Lilja María 
Ásmundsdóttir, með 9,74 í með-

aleinkunn (mynd að ofan), en hún 
útskrifaðist af Myndlistarbraut. Fékk 
hún fjölda annarra verðlauna fyrir 
frábæran námsárangur. 

Ávarp nýstúdents flutti Birna Rún 

Eiríksdóttir, sem útskrifaðist með 
stúdentspróf af nýrri leiklistarbraut 
skólans en þetta er í annað sinn sem 
útskrifað er af leiklistarbrautinni. 

Ingibjörg við afhendingu viðurkenningarinnar.

Hvítu kollarnir settir upp.

GARÐABÆR



 

Gleðilega þjóðhátíð í Hafnarfirði 2013

Hafnarfjarðarbær býður 
bæjarbúum frítt í 
innanbæjar vagna Strætó 
milli kl. 13 og 19, 17. júní.

Leggðu bílnum
– nýttu þér strætó!

Engin bílaumferð í miðbænum

Skiljum hundana eftir heima

                                       

Miðbærinn verður lokaður fyrir 
bílaumferð á meðan hátíðarhöldum 
stendur en fjölmörg bílastæði eru 
nærri miðbænum. Bílastæði fatlaðra 
verða við Hafnarfjarðarkirkju.
Sjá nánar um umferðarlokanir á 
hafnarfjordur.is og í dagskrárbæklingi.

Hundar eru ekki leyfðir á viðburða
svæðum. Skiljum þá eftir heima 
– þar líður þeim líka mun betur en í 
margmenninu í miðbænum.

Á B E N D I N G A R
   8.00 Fánar dregnir að húni og Fánahylling

11.00 Fh – haukar í íþróttahúsinu ásvöllum
 meistaraflokkur karla og kvenna í handbolta.

11.00   þjóðbúningasamkoma í gúttó
 gengið til móts við skrúðgönguna kl. 12.45.

13.00 Skrúðganga frá áSvöllum að ThorSplani
 Skátar frá Hraunbúum, íþróttafélög og Lúðrasveit 

Hafnar fjarðar fara fyrir skrúðgöngunni ásamt um eitt 
hundrað þjóðbúningaklæddum Hafnfirðingum.

háTíðardagSkrá á ThorSplani
Karlakórinn Þrestir, ávarp fjallkonu, helgistund
og margvísleg skemmtiatriði.

fJölBrEYTT dagSkrá 
á Byggðasafnstorgi, Hansatorgi og Ráðhústorgi,
í Hellisgerði, bak við Ráðhúsið og við Hafnarborg.

raTlEikur (sjá dagskrárbækling), 
göTumarkaðSSTEmmning í STrandgöTunni 
og göTuháTíð á auSTurgöTunni

íTarlEg dagSkrá Er í dagSkrárBæklingi 
og á hafnarfJordur.iS.

Á B E N D I N G A R
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MATUr OG LífSSTíLL
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Er allt farið að 
leka og skemmast?

Sími 694 8448
Gerum tilboð !

Fyrirtækið Rennur og Niðurföll 
tekur að sér að laga þakrennur, 
niðurföll, bárujárnsklæðningar, 
leka á þökum, þakmálun og 
hreinsun uppúr þakkrennum 
ásamt allri annari smíðavinnu.

Við gerum tilboð í verkið þitt.

Nánari upplýsingar fást hjá Ólafi í síma 694-8448

Ný kynslóð 
sólarkrema

Lækjargötu 34 • Hafnarfirði • Opið þriðjudaga kl 14 - 18
Sími 565 0500 • 897-1923

Swiss Nature fást á vefsíðunni www.scincare.is eða í 

Þú ert það sem þú borðar
Þú ert það sem þú borðar stendur 

einhversstaðar. Þetta er svo 
sannarlega rétt að öllu leyti. 

Það er svo gaman að borða góðan mat 
og hann veitir svo mikla ánægju og 
vellíðan að það nær engu tali. Matur 
er gríðalega mikilvægur líkamlega sem 
andlega. 

En afhverju er það svona flókið 
að næra sig og margir búnir að tapa 
sjónum á hvað á að borða, hve mikið og 
hvenær? Ég held að flestir hafi ágætis 
grunnþekkingu á næringu og viti hvað 
er holt og skynsamt að velja sér til að 
fitna ekki og líða vel. Vandamáli er 
kannski tímaleysi eða skipulagsleysi 
og skortur á fyrirhyggju. Það er verið 
að grípa í allskonar skyndilausnir, 
borða óreglulega og ekki endilega al-
mennilegan mat. Það er látið eftir sér 
hvað sem er hvenær sem er. Það virðist 
vanta einhver mörk og sjálfsstjórn. Það 
vantar hugsunina um það hvað matur-
inn gerir í líkamanum og til hvers hann 
er borðaður. Við borðum, jú, til að lifa, 
líkaminn þarf byggingarefni til að 
endurnýja sig og viðhalda sér. Það er 
fyrst og fremst hlutverk matarins, það 
skemmir samt ekki fyrir að hann veiti 
ánægju og sé bragð góður í leiðinni. 

Hverjar eru þínar  
matarvenjur? 
Við lærum það sem fyrir okkur er 
haft og það mótar okkur. Matarupp-
eldi er eitt af því. Þú ert örugglega 
með einhverja venju í sambandi við 

mat sem þú lærðir einhver tíma eða 
venju sem var sköpuð á þínum yngri 
árum í kringum mat eða matar-
æði. Þú hefur örugglega líka skapað 
nýjar venjur í kringum mat hjá þér 
og þínum. Margir eru með þá venju 
að borða pizzu á föstudagskvöldum, 
kaupa nammi á laugardögum, fara í 
ísbíltúrinn á sunnudögum osfrv. Það 
má alltaf taka gamlar venjur og breyta 
og móta uppá nýtt. Skapa nýjar venjur 
og nýjan lífsstíl. 

Eitt af því mikilvægasta í uppeldi 
einstaklings er mataruppeldi. Hvernig 
hefur þú hugsað þér mataruppeldi hjá 
þér og/eða börnunum þínum? Hverju 
viltu ná fram? Viltu að það sé mikil-
vægt að borða reglulega? Viltu að ein 
af venjunum sé að borða morgunmat? 
Hvernig fyrirmynd ert þú í umgengni 
og notkun á mat eða því sem þú lætur 
ofaní þig? Segir þú eitt en gerir svo 
annað? Börn eru sérlega fljót að kveikja 
á perunni og fatta foreldrana sem 
laumupúkast með nammi, bara sem 
dæmi. Mataruppeldi er vandasamt og 
mikilvægt uppá heilbrigði og vellíðan 
að gera. Hvað kennir þú börnunum 
þínum í sambandi við mat? Borðar 
þú sjálf/ur reglulega? Skipuleggur þú 
matarinnkaup? Eldar þú mat? Hvernig 
eldar þú? Hvað eldar þú? Hvernig talar 
þú um mat? Hvernig notar þú mat í 
uppeldi? Verðlaunar þú sjálfan þig með 
mat? Kaupir þú börnin þín til hlýðni 
með sælgæti eða mat? Kaupir þú sam-
viskunni frið með góðgæti? Borðar þú 

þegar þér leiðist? Það eru eflaust fullt af 
fleiri spurningum sem leiða þarf hug-
ann að þegar kemur að mataruppeldi. 

Alltaf bjóða uppá  
salat með mat!
Þú getur skapað fáar og góðar venjur. 
Ein þeirra getur verið að hafa alltaf salat 
með mat. Það er ekki víst að barnið þitt 
vilji borða salat en matarsmekkur þess 
á eftir að þróast og þroskast. Ef barnið 
sér að það er alltaf salat með mat og 
allir fá sér er líklegt að komi sá dagur 
að allir við borðið borði salat. Hvað 
með unglinginn á heimilinu? Viltu að 
hann borði morgunmat? Þá þarft þú að 
vera fyrirmynd, það er ekki spurning. 
Það þarf bæði að gera og tala. Útskýra 
afhverju morgunmat, borða sjálf/ur 
morgunmat. Það skyldi þó aldrei vera 
að unglingurinn færi hress og glaður í 
skólann? ! Önnur venja getur verið að 
kenna barninu/unglingnum á blandar-
ann á heimilinu (gæti ekki hugsað mér 
að vera án blandara á mínu heimili 
enda alltaf í daglegri notkun) og fá sér 
sjeik þegar heim úr skóla er komið. Það 
er ekki flókið að setja skyr eða jógúrt 
og ávexti út í og hræra saman í flotta 
næringu fyrir þreyttan kropp. 

Hugleiddu þessa lesningu og vertu 
góð fyrirmynd, skapaðu þér og þínum 
nýjar venjur. Venjur sem gera alla 
meðvitaða um ábyrgð á eigin heilsu 
og vellíðan. 

Kær heilsukveðja, Sigga 

HeiLSUárið 2013 Með SiGGU í HreSS

Hafrakaka með 
Hindberjum

Uppskrift frá rósu guðbjartsdóttur  
úr bókinni Partýréttir

Ég elska það þegar haframjöl 
og púðursykur koma saman 
í bakstri en þá verður til 
eitthvert sérstakt undur. Og 
bökunarilmurinn í húsinu engu 
líkur. Fyllingin í þessari köku 
minnir dálítið á ostakökufyllingu 
og sætsúr hindberin koma 
skemmtilega á óvart.

INNIHALD
2 ½ dl púðursykur
100 g smjör
3 ½  dl hveiti
5 dl haframjöl
1 tsk. matarsódi
 2 dl sykur
1 tsk. möndludropar
1 dós sýrður rjómi, 18%
1 egg
200 g hindber (fást frosin, en látið 
þiðna áður en notuð)

AÐFERÐ
Hitið ofninn í 180 gráður.
Hrærið púðursykur og smjör 
vel saman. Hrærið 3 dl af hveiti, 
haframjöli og matarsóda 
saman við. Þrýstið helmingnum 
af blöndunni á botninn á 
bökunarformi eða álbakka (um 18 
sm á kant). Bakið við 180 gráður 
í 10 mínútur.  Útbúið fyllinguna á 
meðan. Blandið sykri, ½ dl af hveiti, 
möndludropum, sýrðum rjóma og 
eggi saman. 

Takið botninn úr ofninum, hellið 
blöndunni yfir hann og dreifið 
hindberjunum jafnt yfir. Dreifið 
síðan hinum helmingnum af 
haframjölsblöndunni yfir allt 
saman. Bakið í um 25 mínútur. 
Látið kökuna kólna alveg áður en 
hún skorin í bita og borin fram. 
Gott að hafa þeyttan rjóma með.



Við hjá Bori ehf. 
erum sérfræðingar  
í steypusögun og  
kjarnaborun.

Hringdu og við 
gerum tilboð, þér að 
kostnaðarlausu.

Við hjá Bori ehf. 
erum sérfræðingar  
í steypusögun og  
kjarnaborun.

Við hjá Bor ehf. erum sérfræðingar 
í steypusögun og kjarnaborun

Nánari upplýsingar: 
Guðjón Þór, S: 895 9490

borehf@simnet.is
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Bæj ar blað ið Hafn ar fjörð ur og 
Byggða safn Hafn ar fjarð ar 
 birta mynd ir í  hverju tölu-

blaði úr  safni Byggða safns ins. Til-

gang ur inn er að  leita lið sinn is íbúa 
bæj ar ins við að nafn greina fólk ið á 
mynd un um. Átak stend ur yf ir hjá 
Byggða safn inu við að skrá mynd ir 

í eigu safns ins en Ljós mynda safn 
Byggða safns Hafn ar fjarð ar varð veit ir 
í kring um 140 þús und film ur, mynd ir 
og gler plöt ur. Ef þú þekk ir fólk ið 

á mynd un um, vin sam leg ast  hafðu 
sam band við Byggða safn ið með því 
að  senda tölvu póst á net fang ið:
ro sak ar en@hafn arfj ord uris,  senda 

bréfa póst til safns ins á heim il is-
fang ið Strand götu 4, eða  hringdu í 
síma 585-5780.

Fimleikafélag Hafnarfjarðar var stofnað þann 15. október 1929 og er elsta starfandi íþróttafélag í Hafnarfirði.

HVAÐ VEISTU UM BÆINN ÞINN? Svar:

ÞEKK IR ÞÚ FÓLK IÐ?

 Á  þessari mynd er lítil stúlka, .4 - 5 ára gömul. Hún er í 
upphlut og með bátslaga húfu á höfði, og með ljóst sítt 
hár. Stúlkan situr á píanóstól og heldur í arminn öðrum 
megin. Myndin er tekin í apríl 1931.  Ragnheiður Helga-
dóttir, Öldugötu 8 er skráð fyrir myndinni

Ingibjörg Benediktsdóttir Vesturgötu 1 er skráð fyrir 
myndinni sem hér sést af ungri stúlku  í þjóðbúningi. 
Myndin tekin í desember 1939

Á þessari mynd er stúlka glæsilega prúðbúin í upphlut og með slá yfir axlir. 
Myndin er tekin í júlí 1933. Ólafía jónsdóttir Austurgötu 21 er skráð fyrir henni.

Á þessari mynd er fríður kvennahópur en ekki hafa verið borin kennsl á konurnar eða af hvaða tilefni myndin var 
tekin. Talið er að hún sé frá árunum í kringum 1930 en það er ekki vitað með vissu.

Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is

Vaktsími: 565 5892 & 896 8242

Allan sólarhringinn

Komum heim til 
aðstandenda ef óskað er

sFlat

VaVV

aSverrir Einarsson Kristín Ingólfsdóttir

Alúð - virðing - traust
Áratuga reynsla

ÚTFARARSTOFA
HAFNARFJARÐAR

Stólatilboð
Veldu það besta fyrir þig

Það kostar minna
en þú heldur 

Goal 322G með örmum og höfuðpúða
  Frábær skrifstofustóll með fjölbreyttum   
   stillimöguleikum, samhæfing setu og baks.

Skin fundar- og gestastóll
Fallegur stóll með vel formað bak og neti í 
bakinu. Seta með svörtu taui, fætur króm.

Skin
Gesta- og fundarstóll

Listaverð 49.900,-

Tilboð 34.930,- 

m/vsk

Please 468

Skrifborðsstóll m. örmum, tau

Listaverð 289.300,-

Tilboð 199.617,- 

m/vsk

Mesh

Leðurseta, netbak, króm grind

Listaverð 52.900,-

Tilboð 39.675,- 

m/vsk

Goal 322G
Skrifstofustóll

Listaverð 186.500,-

Tilboð 129.900,- 

m/vsk

Stólatilboðsdagar hjá InnX
Þessir hér á 25 - 35% afslætti.
Komdu við í verslun okkar að 
Fosshálsi 1 í Reykjavík og kíktu á 
úrvalið því allir aðrir stólar seljast 
með 20% afslætti.
Ath. Sumar gerðir þarf að panta.
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Víkingahátíð
í Hafnarfirði  

14.- 17. júní 2013

Víkingahátið
í Hafnarfirði  

14.- 17. júní 2013

Föstudagur 14. júní
13:00 Markaður opnaður
13:15 Víkingaskóli barnanna
14:00 Bardagasýning
14:30 Fjöllistamaðurinn Bjørke
16:00 Bardagasýning
17:00 Bogfimi og axakast
17:30 Fjöllistamaðurinn Bjørke
18:00 Bardagasýning
18:30 Víkingsveitin leikur
20:00 Víkingaveisla í 
 Fjörugarðinum
20:00 Lokun markaðar
22:30 Dansleikur. Verðir laganna 
 frá Færeyjum leika fyrir 
 dansi
03:00 Lokun

Laugardagur 15. júní
13:00 Markaður opnaður
13:30 Víkingaskóli barnanna
14:30 Fjöllistamaðurinn Bjørke
15:00 Sagnaþulir í Hellinum
 á hótelinu
16:30 Bogfimikeppni víkinga
17:00 Víkingsveitin leikur

17:30 Fjöllistamaðurinn Bjørke
18:00 Víkingsveitin leikur
19:00 Bardagasýning
19:30 Færeyskur dansur
20:00 Víkingaveisla í 
 Fjörugarðinum
20:00 Lokun markaðar
22:30 Tónlist í Fjörugarðinum 
 að hætti víkinga
23:30 Dansleikur. Verðir laganna 
 frá Færeyjum
03:00 Lokun

Sunnudagur 16. júní
13:00 Markaður opnaður
13:30 Víkingaskóli barnanna
14:30 Fjöllistamaðurinn Bjørke
15:00 Bardagasýning
16:30 Bogfimikeppni víkinga
17:00 Bardagasýning
17:30 Sagnaþulir í Hellinum 
 á hótelinu
18:00 Barni gefið nafn 
 að víkingasið
18:30 Víkingasveitin spilar af palli
19:00 Bardagasýning

20:00 Víkingaveisla í 
 Fjörugarðinum
20:00 Lokun markaðar
22:30 Tónlist í Fjörugarðinum 
 að hætti víkinga
23:30 Dansleikur. Verðir laganna 
 frá Færeyjum
03:00 Lokun

Mánudagur 17. júní
13:00 Markaður opnaður
13:30 Víkingaskóli barnanna
14:30 Fjöllistamaðurinn Bjørke
15:00 Bardagasýning
16:30 Bogfimikeppni víkinga
17:00 Bardagasýning
18:00 Færeyskur dansur 
19:00 Bardagasýning
20:00 Lokaathöfn og 
 víkingahátíð slitið
20:00 Víkingaveisla í 
 Fjörugarðinum
22:30 Tónlist í Fjörugarðinum 
 að hætti víkinga
01:00 Lokun

Dagskrá Víkingahátíðar 2013

Nú líður að því að 17. hátíðin verði sett og að vanda verður hún 
fjölbreytt. Dágóður hópur erlendra víkinga kemur til okkar, sumir í 17. 
skipti. Stór hluti þeirra er frá Færeyjum. Hljómsveitin sem kemur til með 
að spila á dansleikjunum er einnig frá Færeyjum og til gamans má geta 
eru allir meðlimir hennar lögreglumenn  í Færeyjum þannig að nafnið 
bera þeir með rentu „Verðir laganna“. 

Víkingarnir eru sögumenn, götulistamenn, handverksmenn sem bæði 
höggva í steina og tré og berja glóandi járn, bardagamenn og 
bogamenn svo eitthvað sé nefnt. Víkingahópurinn Rimmugýgur og 
fjöldinn allur af víkingum víðsvegar af landinu hefur boðað komu sína 
hingað til okkar. Á þriðja hundrað víkingar verða á svæðinu þegar mest 
lætur og fjölhæfir eru þeir eins og sjá má af upptalningunni hér fyrir 
framan.

Dansleikir eru fastir liðir meðan á hátíðinni stendur og sjá löggurnar 
færeysku um þá eins og áður er getið. Upphitunarhljómsveitin er ekki 
af verri endanum því margir af víkingunum er góðir hljómlistamenn og 
spila allir saman af fingrum fram fyrir hvern dansleik.

Að lokum vil ég þakka þeim sem stutt hafa þetta framtak í gegnum árin 
en lógóin þeirra má sjá í dagskránni. Þeir hafa ekki brugðist og eru 
búnir að standa með okkur í gegnum öll árin og verður þeim seint 
fullþakkað.

Það er von mín að þessi hátíð eigi eftir að halda uppi merki víkinga og 
halda áfram að gleðja þá gesti sem á hátíðina koma.

Gleðilega Víkingahátíð
Jóhannes Viðar Bjarnason

Fjölskylduhátíð

Nánari upplýsingar er að finna á heimsíðu okkar www.fjorukrain.is

Víkingahátíðin er fyrir alla fjölskylduna
14. til 17. júní 2013

Víkingamarkaður, handverks- og 
bardagavíkingar, fornir leikir, glíma, 
bogfimi og axarköst, fjöllistamenn, 

víkingaskóli fyrir börn, víkingatónlist, 
eldsteikt lamb, víkingaveislur, kvöldvaka 

að hætti víkinga, dansleikir og fleira. HOTEL
& Restaurants

GARÐABÆR / ÁLFTANES

www.hrefna.is . hrefna@hrefna.is

LÉTTÖL




