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Helac um borð í
Þóri SF 177

Hvaða Spirulina ert þú að taka?
Árangur fer eftir gæðum

Fjölvítamín náttúrunnar
Næringarupptaka úr Lifestream Spírulína er meira og 
nýtist betur en úr nokkru öðru fæði.

Fullkomið jafnvægi næringarefnanna gefur 
einbeitingu, langvarandi náttúrlega orku og er gott 
gegn streitu. 

Dregur úr ofvirkni, sykurlöngun og sleni.

Styrkir ónæmikerfið, hentar börnum og fullorðnum.

13 vítamín og 16 steinefni · 18 aminósýrur · Blaðgræna · Omega GLA fitusýrur
SOD eitt öflugasta andoxunarensím líkamans

Eingöngu lífræn næringarefni tryggja betri upptöku og nýtingu í líkamanum. 

Fæst í apótekum, heilsubúðum, Krónunni, Fríhöfninni, Víði og Hagkaup.

Virkar frábærlega við flensu og kvefi
Hraust og hress! Árangur strax!

Súrefnistæmdar umbúðir vernda næringaefnin. 
Vottað lífrænt.
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VELGENGNI Á  ÍSLANDI

lífræn bætiefni fyrir alla - heilsa til framtíðar
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Hafnarfjörður:

Jákvæð afkoma bæjarsjóðs fyrri hluta ársins
Veltufé frá rekstri í A- hluta bæj-

arsjóðs er um 582 milljónir  og 
í A og B hluta er afgangurinn 

977 milljónir. Vegna hagstæðs gengis  
á tímabilinu voru fjármagnsliðir lægri 
en gert var ráð fyrir í áætlun. Niður-

staðan er í samræmi við fjárhagsáætlun 
bæjarins.

Heildareignir A hluta námu í júnílok 
37.051 milljón., skuldir og skuldbindingar 
33.121 milljón og eigið fé nam 3.930 millj-
ónum króna. Heildareignir A og B hluta 

voru í lok tímabilsins 47.665 milljónir, 
skuldir og skuldbindingar 40.576 millj-
ónir. og eigið fé 7.089 milljónum.

Á tímabilinu námu fjárfestingar um 
120,2 milljónum. og  greiddar afborganir 
á tímabilinu 848 milljónum. 

síðustu dagana hefur vaskur hópur manna dreift blátunnunni um Hafnarfjörð en um helgina ættu allir að vera komnir með tunnur. 
Þá geta allir hafist handa við að flokka og fleygja svo á rétta staði. sjá nánari umfjöllun á síðu 2.   Mynd : Þórir Snær

Flokkum og fleygjum….
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Réttur – Aðalsteinsson & Partners
Ráðgjöf og málflutningur
Klapparstíg 25–27
101 Reykjavík

Sími 511 1206
Fax 511 1207

rettur@rettur.is
www.rettur.is

Ragnar Aðalsteinsson

Sigríður Rut Júlíusdóttir

Kári Hólmar Ragnarsson

Sigurður Örn Hilmarsson

Björg Valgeirsdóttir

Katrín Oddsdóttir

Hrefna Dögg Gunnarsdóttir

Fanney Hrund Hilmarsdóttir

Ráðgjöf og málflutningur

Remax Fjörður:

Ný fasteignasala í
hjarta Hafnarfjarðar
Ný fasteignasala, RE/MAX Fjörður  

var opnuð við Lækjargötu í síð-
ustu viku. Í tilkynningu frá fyrirtæk-
inu segir að RE/MAX Fjörður sé ný og 
framsækin fasteignasala sem byggi á 
farsælli reynslu og fagmennsku trausts 
starfsfólks. Það leggur metnað sinn í 
að veita skilvirka, trausta og persónu-
lega þjónustu um gjörvallt land. RE/
MAX Fjörður var stofnað 19. júní sl. af 
Guðrúnu Þ. Helgadóttir, Ágústi Sindra 
Karlssyni, Gunnari Berg Viktorssyni 
og Páli Guðmundssyni. Einkunnar-
orð RE/MAX Fjarðar eru  heiðarleiki,  
metnaður og gleði.

Starfsfólk RE/MAX Fjarðar sam-
anstendur af flottum og skemmti-
legum hópi fólks með fjölbreytta 
starfsreynslu og mikinn metnað á 
þessu sviði. Verkaskipting á RE/MAX 
Firði er skýr og leggja starfsmenn 
metnað sinn í að nýta hæfileika og 
eiginleika hvers og eins til fulls. Guð-
rún Þ. Helgadóttir, viðskiptafræðingur 
og MS í mannauðsstjórnun, er  fram-
kvæmdastjóri RE/MAX Fjarðar. Páll 
Guðmundsson, löggiltur fasteigna- 
fyrirtækja- og skipasali, er sölustjóri 
RE/MAX Fjarðar. Hann hefur mikla 
og farsæla reynslu sem fasteignasali og 

var áður einn af eigendum RE/MAX 
Lindar. Ágúst Sindri Karlsson hrl. er 
lögmaður RE/MAX Fjarðar og mun 
sinna samningagerð fyrir stofuna og 
Gunnar Berg Viktorsson er stjórnar-
formaður. Kristján Guðmundsson, 
fótboltaþjálfari og Víglundur Helga-
son, húsasmiður og crossfitþjálfari eru 
sölufulltrúar hjá RE/MAX Firði.  

Við hlökkum til að eiga mikil og góð 
samskipti við fasteignakaupendur og 
seljendur í fyrirtækinu.

Remax Fjörður er til húsa að Lækj-
argötu 34D í Hafnarfirði, sími: 519-
5900

70 ár frá vígslu 
Sundhallarinnar
Fjölmenni mætti í Sundhöll 

Hafnarfjarðar á dögunum 
en tilefnið var að 70 ár eru 

liðin frá vígslu laugarinnar. Margar 
kynslóðir Hafnfirðinga hafa tekið 
sín fyrstu sundtök í lauginni undir 
stjórn vaskra kennara og vökulu 

auga laugarvarða. Af þessu tilefni 
var opnuð myndasýning í anddyri 
laugarinnar þar sem gefur að líta 
myndir frá lauginni frá ýmsum 
tímum.  Þá var viðstöddum boðið 
uppá kaffi og afmælisköku eins og 
tíðkast í stórafmælum sem þessu.

ragnheiður sigurðardóttir hefur verið vakin og sofin yfir myndarlegu 
plöntunum sem prýða bakka sundhallarinnar við Herjólfsgötu. Henni  var 
færður blómvöndur af bæjarstjóra með þökkum fyrir framlag sitt. Hér sjást 
þau Daníel Hálfdanarson forstöðumaður íþróttahúsanna við strandgötu og 
bjarkarhússins,  ragnheiður sigurðardóttir, blómavinur og Guðrún Ágústa 
Guðmundsdóttir bæjarstjóri.  Myndir: Þórir Snær

Skemmtileg myndakeppni á Facebook:

Dekur í boði bæjafulltrúa 
fyrir bestu myndina
Síðustu daga hafa vaskir drengir 

úr karlakórnum Fjallabræðrum 
farið um bæinn þveran og 

endilangan til að dreifa blátunnunni, 
endurvinnslutunnu sem sett er við flest 
heimili í bænum. Dreifingin hófst í síð-
ustu viku en stefnt er að því að henni 
verði lokið fyrir helgina. 

Margrét Gauja Magnúsdóttir, for-
seti bæjarstjórnar og eiginmaður 
hennar standa fyrir myndakeppni á 
Facebook þar sem fólk er hvatt til að 
pósta myndum af nýju tunnunum. 

Margar skemmtilegar myndir hafa 
borist í keppnina nú þegar og eru allir 
hvattir til að vera með og líka við þær 

myndir sem þeim finnst standa uppúr.
 Keppnin stendur til 15. september 

en þá er afmælisdagur húsbóndans, 
Davíðs Arnar Stefánssonar. Verð-
launin eru ekki af lakara taginu en 
vinningshafinn verður boðinn í dekur 
til þeirra hjóna á heimili þeirra á 
Suðurgötunni.

bæjarstjórinn í Hafnarfirði sendi 
þessa mynd í keppnina. Notagildi 
blátunnunnar er greinilega af ýmsum 
toga.

Fjölmargir heiðruðu afmælisbarnið með nærveru sinni, meðal annars 
þessar dömur.

Þau voru glaðbeitt á opnunardaginn: páll Guðmundsson, , eigandi og löggiltur fasteignasali, Víglundur Helgason, 
sölufulltrúi, Guðrún Þ. Helgadóttir, eigandi og framkvæmdastjóri, Kristján Guðmundsson, sölufulltrúi, Ágúst sindri 
Karlsson, eigandi og lögmaður, Gunnar berg Viktorsson, eigandi og stjórnarformaður.  Mynd:HÞ

margrét Gauja magnúsdóttir, formaður umhverfis- og framkvæmdaráðs, og 
björn  H. Halldórsson, framkvæmdastjóri sOrpU, þegar dreifing blátunnunnar 
hófst í Hafnarfirði.



Tilboðið gildir Til 23. SepTember 2013

Það gera aðeins 2.666 kr. á mánuði. Vaxtalausar Visa/Euro-léttgreiðslur í boði

Í lÍkamSrækT og Sund 

á aðeinS 31.990 kr.árSkorT

Kortið gildir í líkamsrækt, spinning og sund í Suðurbæjarlaug og 
einnig í sund í Ásvallalaug. Hægt er að fara í aðrar Acticstöðvar utan 

Hafnafjarðar gegn greiðslu aðgangseyris í sund á viðkomandi stað.

Suðurbæjarlaug / sími 565 3080
www.acticgym.is

• Spinning
• Jóga
• Powerjóga
• Core og teygjur
• Flottar konur
• Flottar konur 4x10
• Stöðvarþjálfun

Hóptímar
í Suðurbæjarlaug
Vetrardagskrá hefst 2. september.

FrÍr pruFuTÍmi Í TækjaSal 

undir leiðSögn þjálFara

Hringja þarf og panta tíma. prufutími gildir ekki í hóptíma.

Nýtt

Nýtt

Frítt er í alla hóptíma 
fyrir meðlimi actic
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Margir vilja sviðsstjóra- 
starf hjá Hafnarfjarðarbæ
65 umsóknir bárust um starf sviðs-

stjóra umhverfis og framkvæmda. 
Meðal umsækjenda er vatnsveitu-

stjóri Hafnarfjarðar, fyrrum aðstoðar-
maður forsætisráðherra og afrekskona 
í íþróttum. Gengið verður frá ráðningu 
í starfið á næstunni.

Umsækjendur eru:
Anna Guðlaug Nielsen, fjármálastjóri, 
Arnþór Jóhann Jónsson,  öryggis-
vörður, Arnþór Tryggvason, skipulags-
fræðingur, Atli Geir Júlíusson, verk-
efnastjóri, Árni B Erlingsson sjálfstætt 
starfandi Áróra Gústafsdóttir, nemi, Ás-

geir Sveinsson, verkfræðingur, Baldvin 
Árnason, eigna- og framkvæmdafull-
trúi, Bjarki Þórir Valberg ,skipulags-
fræðingur, Björn Bergmann Þorvalds-
son, viðskiptafræðingur, Dagur Jónsson, 
vatnsveitustjóri, Davíð Arnar Baldurs-
son, nemi, Davíð Fjölnir Ármannsson, 
umhverfisfræðingur, Drífa Jóna Sig-
fúsdóttir,rekstrarstjóri verkfræði- og 
náttúruvísindasviðs HÍ, Eva Sæland, 
rekstrarstjóri, Fjóla Jóhannesdóttir, 
verkfræðingur, Gísli Hermannsson, 
verkfræðingur,Gísli Þór Gíslason, ver-
kefnastjóri, Gunnlaugur Jónasson, fram-
kvæmdastjóri, Gréta Berg Ingólfsdóttir, 
tölvunarfræðingur, Grétar Erlingsson, 
verkefnastjóri, Guðjón Helgi Egilsson, 
verkefnastjóri / sérfræðingur, Guð-
laug Jökulsdóttir, sumarstarfsmaður, 
Harpa Auðunsdóttir, umhverfisfulltrúi 
Snæfellsness, Helgi Björn Ormarsson, 
yfirverkfræðingur, Helgi Laxdal, verk-
fræðingur, Hilmar Örn Arnórsson, 
verkfræðingur, Hólmfríður Sigurðar-
dóttir, ritari, Hrannar Björn Arnarsson, 
fyrrv. aðstoðarmaður forsætisráðherra, 
Ingibjörg Eðvaldsdóttir, mannauðs- 
og gæðafulltrúi, Jeannot Tsirenge, 
freelancearkitekt, Jón Arnar Sigurjóns-
son MBA, Jón Sigurðsson, viðskipta- og 
verkefnastjóri

Jökull M. Pétursson, lánastjóri, Kristín 
Hrefna Halldórsdóttir, MBA, Kristján 
Guðlaugsson, deildarstjóri, Magnús Orri 
Einarsson Verkfjalli ehf., Margrét Lilja 
Gunnarsdóttir, lögfræðingur, Ólafur 
Kristjánsson, tæknifræðingur, Ólafur 
Melsted, landslagsarkitekt, Ólafur Víðir 
Sigurðsson, lagermaður, Ólafur Össur 
Hansen, stjórnarmeðlimur, Óskar Örn 
Jónsson, forstöðumaður, Páll Ólafson,  
forstöðumaður , Regína Fanný Guð-
mundsdóttir, fjármálaráðgjafi, Róbert 
Á. Róbertsson, verkefnastjóri, Rúnar 
Ingi Guðjónsson,, byggingafræðingur, 
Sigurður Haraldsson, settur sviðsstjóri 
Umhverfis og framkvæmda, Sigurður 
Steinar Ásgeirsson, starfsnemi, Sig-
urður Steinarsson, viðskiptaráðgjafi, 
Snorri Freyr Ákason, Stefán Bjarnason, 
bókari, Stefán Viðar Grétarsson, Stein-
grímur Hauksson, verkfræðingur, Sveinn 
Ívar Sigríksson, viðskiptafræðingur, 
Sveinn Tjörvi Viðarsson, lögfræðingur, 
Sæmundur K. Finnbogason, meistara-
nemi í umhverfisfræði, Trausti Páll Þórs-
son, nemi í hagfræði, Vignir Björnsson, 
verkefnastjóri, Þorgrímur Darri Jónsson, 
markaðsstjóri, Þorsteinn Halldórsson, 
viðskiptafræðingur, Þorvaldur Tryggva-
son, framkvæmdastjóri, Þórey Edda 
Elísdóttir, verkefnastjóri, Örn Tryggvi 
Johnsen, rekstrar -og UT ráðgjafi og Örn 
Þórðarson MBA.

HAFNARFJÖRÐUR / gARÐAbæR
18. 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

Í síðustu viku hófst dreifing á blátunnunni í Hafnarfirði, sem er  sérstök 
tunna fyrir endurvinnanlegan úrgang. Hafnarfjörður er síðast í röð sveitar-
félaganna á höfuðborgarsvæðinu til að taka þetta skref sem auðveldar 

almenningi að flokka það rusl sem til fellur á heimilinu. Á heimili ritstjóra 
hefur verið endurvinnuslutunna í mörg ár sem greitt hefur verið fyrir mánað-
arlega og því er blátunnunni tekið fagnandi á þessu heimili. Einhverjir sjá 
ekki tilganginn með því að vera með sérstaka tunnu fyrir endurvinnanlegan 
úrgang og telja slíkt óþarfa. Það er viðbúið að þar sem menn eru vanir að 
fleygja ruslinu niður þar til gerða rennu þurfa að gera einhverjar breytingar 
á sorplosun sinni. 

Umgengni við móður jörð hefur ekki verið til sérstakrar fyrirmyndar síðustu 
áratugi, sumir ganga svo langt að segja að við séum að drukkna í eigin rusli. 
Það er ekki heldur hægt að benda á náungann og firra sjálfan sig ábyrgð og 
velta svo vandanum yfir á næstu kynslóð.

Efasemdamönnum skal bent á að fyrir hvert tonn af endurunnum pappír 
sparast um 17 tré, og miðað við pappírsfjallið sem kemur innum lúguna á 
hverjum degi á meðalheimili þá eru tonnin ansi mörg.

Af kirkjum og prestum
Þórhallur Heimisson, fráfarandi sóknarprestur í Hafnarfjarðarkirkju er í 
ítarlegu viðtali í blaðinu í dag. Hann segir frá nýja starfinu sínu í Svíþjóð 
og ólíkum aðstæðum presta þar í landi. Þórhallur hefur starfað lengi við 
Hafnarfjarðarkirkju eða í 18 ár og viðbrigðin talsverð.  

Við erum á trúarlegum nótum í þessu blaði en verið er að rita sögu Fríkirkj-
unnar í Hafnarfirði. Við birtum lista yfir helstu starfsmenn og sóknarnefndar-
menn kirkjunnar í von um að ef þar leynist villur þá muni lesendur leiðrétta 
það við ritara bókarinnar.  Listinn verður birtur í tvennu lagi, fyrri hlutinn 
núna og seinni hlutinn í næsta blaði.

Lifið heil
Hólmfríður Þórisdóttir

Fögnum  
blátunnunni!

Leiðari

Svar á bls 14

HVAÐ VEISTU UM BÆINN ÞINN? ?Spurningin í þessu blaði er:
Hvert er elsta húsið í Hafnarfirði?

Frábær fjölskyldu- 
skemmtun á  
Vífilstaðatúni
Talið er að um 20.000 manns 

hafi sótt vel heppnaða tónleika 
hljómsveitarinnar Of monsters 

and man á Vífilstaðatúni um síðustu 
helgi. Skipulag allt var til mikillar 
fyrirmyndar en strætisvagnar ferjuðu 

gesti til og frá tónleikastaðnum.  Fólk 
á öllum aldri sótti tónleikana en einnig 
komu hljómsveitirnar Hide Your kids 
og Moses Higthower fram og að lokum 
kom sjálfur Mugison fram áður en að-
alhljómsveitin steig á svið.

Þær voru hæstánægðar með tónleikana þessar þrjár dömur sem voru svo 
forsjálar að taka með sér teppi til að sitja á.  Mynd: Þórir Snær

Hljómsveitin hefur farið um allan heim á undanförum mánuðum og voru tónleikarnir á Vífilstaðatúni endapunktur 
á tónleikaferð sveitarinnar.  Mynd: Árni Tryggvason

Veðurspá heLgarinnar  
fyrir hafnarfjörð  
og garðabæ

Vindur vex með morgninum og lægir aftur með kvöldinu - allhvasst um miðjan 
dag. Rigning þegar líður á daginn, úrkomumest síðdegis. Milt. 

Vindur hægur. Smá skúrir, einkum síðdegis með sól á milli. Lítið eitt kólnandi.

Nýtt



Verkfæri sem hægt er að treysta  !

Viðarhöfða 6  -  Reykjavík    I    Bæjarhrauni 12  -  Hafnarfjörður

www.sindri.is  /  sími 575 0000

283 stk - verkfæravagn á hjólum
7 Skúffur
1/4”, 3/8” og 1/2” topplyklasett
Fastir lyklar, sexkantar og skrúfjárn,
djúpir toppar, höggskrúfjárn, öfuguggasett, slaghamar,
splittatangir, tangir, bitar og fl.
Sterkur vagn með lás

IBTGAAI5801

skrúfjárn, og bitasett 58 stk.
Stjörnu og slétt.
Bitar, bitahaldarar, hosuklemmujárn
og fl.
Sterk plasttaska

9.900 m/vsk

 fullt verð  14.685 

6.900 m/vsk

 frábært verð

IBTGCAI9601 

verkfærasett 96 stk.
Toppar 1/4” - 1/2”  4 - 32 mm
Toppar, lyklar, skrúfjárn, töng
Nippillyklar og fl.
Sterk plasttaska

22.900 m/vsk

 fullt verð  37.200

179.900 m/vsk

Okkar besta verð

3.900 m/vsk

 fullt verð 5.602

IBTGAAI2101 

skrúfjárnasett 21 stk.
Handfang + járn
Bitahaldari
Með smellu fyrir belti
Sterk plasttaska

IBTDJAC0106 

6” skrúfstykki með 
snúningi 180°.
6” Opnun

16.900 m/vsk

 fullt verð  29.299 

9.900 m/vsk

 fullt verð  15.520 

IBTGCAI2802 

topplyklasett 28 stk.
1/2”  8 - 32 mm
Framlenging með LED ljósi
Sterk plasttaska

IBTGCAI094R 

toppa, og bitasett 94 stk.
1/4”   4 - 14 mm
1/2”   10 - 32 mm
Bitar og fl.
Sterk plasttaska

14.900 m/vsk

 fullt verð 25.230

IBTGCAI130B 

topp, bita og fastlyklasett 130 stk.
1/4” - 3/8” - 1/2”
Toppar 4 - 32 mm  |  5/32” - 1 1/4” 
Lyklar 8 - 22 mm
E toppar, sexkantbitar og fl.
Sterk plasttaska

26.900 m/vsk

 fullt verð  37.900 

IBTGCAI4601

topplykla, og bitasett 46 stk.
1/4” 4 - 14mm 
Bitar og toppar
Framlengingar
Sterk plasttaska
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Heiðar Jónsson snyrtir hefur verið 
viðloðandi tískubransann í marga 
áratugi. Hann hefur unnið sem fyrir-
sæta, flugþjónn og hefur einnig komið 
nálægt dagskrárgerð í sjónvarpi. 
Heiðar snyrtir verður yfirheyrður að 
þessu sinni.
Fullt nafn:
Kristbjörn Jóhann Heiðar Jónsson.
Aldur:
65 ára.
Foreldrar:
Jón Pálsson frá Krossum og Steinunn 
Benónýsdóttir.
Fósturforeldrar:
Séra Þorgrímur V. Sigurðsson og frú Ás-
laug Guðmundsdóttir á Staðarstað.
Hvert liggja ættir þínar?
Á Snæfellsnesið og lítilega á Eskifjörð.
Grunn- og/eða framhaldsskóli sem þú 
sóttir?
Gekk í skóla heima á Staðarstað og var 
svo skiptinemi í Tennessee, í eitt ár.
Önnur menntun?
Allskonar snyrti- og fagurfræðinám. 
Litgreiningar og ímyndarhönnunar-
kennslupróf. (Er dálítið fyrir löng orð, 
langar útskýringar).
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir 
stór?
Tískuteiknari.
Fyrri störf?
Fyrirsæta, verslunarmaður, sölumaður, 
flugþjónn.
Maki?
Mér var skilað.
Börn?
Júlíus Steinar, flugstjóri og úrahönnuður, 
Sigríður Lára Mitchell, enskukennari í 
Bandaríkjunum og Áslaug Olga, þjóð-
fræðingur og nemi.

Hvernig rakspíra notarðu?
Yfirleitt líkar mér betur við ilmi, sem eru 
gerðir fyrir konur og blanda oft mína 
eigin. Er bara að hugsa um að búa endan-
lega til minn eigin ilm á næstunni.
Ef þú byggir ekki í Hafnarfirði, hvar þá?
Norður Ítalíu.
Í hvaða hverfi býrðu?
Uppi í Ásum.
Hefurðu búið erlendis?
Já! Og í meira en 35 borgum.
Stærsti sigurinn:
Börnin og barnabörnin.
Mesta axarskaftið:
Þau eru allt of mörg til að gera þeim skil 
í svona yfirheyrslu.
Helstu áhugamál:
Klassísk tónlist og þá helst óperur, 
leiklist, ferðalög innanlands og er-
lendis, lestur, tíska, förðun, fegurðar-
samkeppnir.
Ertu tilfinninganæmur?
Grenjuskjóða.
Ertu rómantískur?
Ekki svo mikið og reyndar bara alls ekki 
með aldrinum.
Nefndu góða uppskrift að rómantísku 
kvöldi:
Þorrablót heima í eigin svefnherbergi.
Hvað gerir fólk aðlaðandi?
Útgeislun þess, nærvera og framkoma.
Hver er þinn helsti kostur?
Reyni að vera eins góð manneskja og 
mér er unnt.
En galli?
Þrasari.
Kanntu á saumvél?
Nei!
Ertu dýravinur?
Já!

Áttu gæludýr?
Nei.
Hvað er með því skemmtilegasta sem 
þú gerir?
Upplifa allt það, sem kallar fram hlátur. 
Það er sko miklu fleira sem gerir það en 
flestir gera sér grein fyrir.
Ertu flughræddur?
Nei, ég er dálítið vanur alls konar uppá-
komum í loftinu.
Ertu með bíladellu?
Nei.
Hvernig bíl áttu?
Smájeppa.
Ferðastu mikið (innalands og/eða 
utan)?
Já!
Fallegasti staðurinn á Íslandi?
Undir jökli, vestanmegin.
Fallegasti staðurinn í útlöndum?
Bergen, Edinborg, París, Bologna, Róm, 
Flórens, Allt héraðið Emiliana Romagna, 
Graz, Barcelona, Sitges, Singapore, Kína-
múrinn, Kuala Lumpur og svo ótalmargir 
aðrir staðir.
Annar eftirminnilegur staður?
Forli á Ítalíu.
Ertu hjátrúarfullur?
Álít að önnur vídd sé eðileg og upplifi 
hana þannig.
Trúir þú á líf eftir dauðann?
Já!
Hefurðu farið til spámiðils og/eða trúir 
þú á slíkt?
Vinn sem slíkur.
Ertu góður í að elda?
Nei.
Ferðu oft út að borða?
Já.

Ef þú mættir vera hvað sem er í heim-
inum, hvað myndirðu vilja vera?
Eignalaus róni á fagurri strönd.
Besti/eftirminnilegasti veitingastaðurinn 
(innanlands eða utan)?
Veitingastaður í borg, sem heitir Muree 
og er á fjallstoppi, rétt hjá Rawalpindi í 
Pakistan.
Uppáhaldsmatur?
Of margir, enda er það farið að sjást á 
mittismálinu.
Uppáhaldsdrykkur?
Kranavatnið heima.
Áttu þér uppáhalds tónlistarmann eða 
tónlist?
Edita Gruberova og Diego de Florez og svo 
allir stórkostlegu sígildu óperusöngvararnir 
okkar með Maríu Markan í fararbroddi.
Besta bókin?
Æskuár mín á Grænlandi (ævisaga Peter 
Frauchen,) Ævisaga Maire Curie. Er með 
ægilega ævisögudellu.
Uppáhalds leikari?
Kristbjörg Kjeld og Róbert heitinn Arn-
finnsson.
Besta útvarpsstöðin?
Gufan.

Hvað gerir þú þegar þér leiðist?
Mér leiðist aldrei.
Hvað gerir þú þegar þú ert argur eða 
í vondu skapi?
Leggst í þunglyndi, en tekst samt oftast 
að gera eitthvað í málinu.
Hvað leiðist þér einna mest?
Drukkið fólk.
Hver er þín helsta fyrirmynd?
Fósturforeldrar mínir.
Hvað er helst í tísku í dag?
Glæsileiki (fylgir alltaf kreppu).
Hvað er það sem maður getur ekki 
verið án í tískuiðnaðinum?
Fjölbreytileiki.
Eru litgreiningar ennþá í tísku?
Þær eru að koma sterkar inn aftur. 
Bíðiði bara!
Ef þú hefðir ekki orðið snyrtir, hvað 
heldurðu að þú hefðir þá orðið?
Fatahönnuður, leikari, flugþjónn (Lét 
það rætast í ein 15 ár).
Hvernig fannst þér þessi yfirheyrsla?
Barasta alveg í lagi miðað við að hafa 
farið fram í Hafnarfirði ha, ha, ha, ha, 
ha!
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Bíll fyrir þig
- hvar sem er

- hvenær sem er

... til taks allan sólarhringinn

Heiðar Jónsson, snyrtir:

Hefur búið í meira en 35 borgum

Heiðar snyrtir varð 65 ára fyrir skömmu og ber aldurinn vel. Ljósmynd: Spessi



Samsung Sidesync
Samsung SideSync er innbyggt samskiptaforrit sem tengir Galaxy símann þinn við Ativ tölvu, 
þráðlaust eða í gegnum kapal og gerir þannig gagnaflutning mun einfaldari en áður. Hægt er að 
stjórna auðveldlega bæði Ativ tölvunni og Galaxy tækinu með því að nota lyklaborð og mús 
tölvunnar í allar aðgerðir símans. Upplifðu sannarlega tengt og þægilegt líf með Samsung.

*Sjá nánar súlurit og umfjöllun hér að neðan.

Óumdeildir
gæðayfirburðir
  Samsung *

AÐEINS 1.4 kg.

HEIMILD:
Computer Reliability Report 2013 · WWW.RESCUECOM.COM
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Þetta kemur fram í áreiðanleikakönnun tölvuviðhalds-
fyrirtækisins RESCUECOM sem birt var á dögunum.

Samsung fékk 648 stig í könnuninni en þar kom fram að 
aðeins 0,7% Samsung tölva í Bandaríkjunum þurfti að 
þjónusta vegna bilana.
Asus var í öðru sæti með 332 stig og Lenovo/IBM í því þriðja 
með 228 stig. Aðrir framleiðendur fengu lægri einkunn.

Gæðayfirburðir
Samsung fartölva

Samsung tölvur eru
áreiðanlegustu tölvur
á markaðnum í dag
og bila minnst.

Töff hönnun.
1,4 kg. og 8 klst. rafhlöðuending.
Frábær tölva fyrir fólk á ferðinni.
• Stýrikerfi: Windows 8 (64-bit)
• Örgjörvi: Quad-Core Processor (up to 1.4GHz)
• Skjákort: AMD Radeon™ HD 8250 Graphics
• Skjár: 13.3" HD LED Display (1366 x 768),
    Anti-Reflective
• Vinnsluminni: 4GB DDR3L 
• Harður diskur: 128GB SSD 
Verð: 159.900 kr.

Ativ Book 9 Lite
NP905S3G-K01SE

Ativ Book 7
NP730U3E-X01SE
Æðislegur skjár með 1920x1080 upplausn 
og öflugt skjákort. Getur ekki klikkað.
• Stýrikerfi: Windows 8 (64-bit)
• Örgjörvi: Intel® Core™ i5 Processor 
• Skjákort: AMD Radeon™ HD 8570M gDDR3 1GB
• Skjár: 13" FHD Anti-Reflective 
• Vinnsluminni: 4 GB DDR3
• Harður diskur: 128 GB SSD

Verð: 219.900 kr

Ativ Book 6
NP670Z5E-X01SE
Það er ekki í boði að bíða.
Frábært afl, nóg pláss og flottir hátalarar.
• Stýrikerfi: Windows 8 (64-bit)
• Örgjörvi: Intel® Core™ i5 Processor 3230M
• Skjákort: AMD Radeon™ HD 8850M gDDR3 2GB
• Skjár: 15,6" Anti-Reflective 
• Vinnsluminni: 8 GB DDR3 System Memory at 1600 MHz
• Harður diskur: 1TB

Verð: 199.900 kr

Ativ Book 2
NP275E5E-K01SE
Ódýr og hagkvæm tölva fyrir skólafólk. 
Flottur skjár og glæsileg hönnun.
• Stýrikerfi: Windows 8 (64-bit)
• Örgjörvi: AMD E-Series
• Skjákort: AMD Radeon HD 7340
• Skjár: 15,6" 
• Vinnsluminni: 4GB
• Harður diskur: 500 GB

Verð: 79.900

SKEIFUNNI 11 · REYKJAVÍK · SÍMI 530 2800SÍÐUMÚLA 9 · REYKJAVÍK · SÍMI 530 2900

Vaxtalausar
raðgreiðslur
í tólf mánuði!*
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Sr. Þórhallur Heimisson, fráfarandi sóknarprestur í Hafnarfjarðarkirkju:

„Hafnarfjarðarkirkja 
verður alltaf kirkjan mín“
Þórhallur Heimisson, sóknar-

prestur í Hafnarfjarðarkirkju 
hefur sagt starfi sínu lausu eftir 

18 ára starf við kirkjuna. Þórhallur og 
fjölskylda fóru í fyrra til Svíþjóðar þar 
sem Þórhalli bauðst starf hjá sænsku 
kirkjunni til eins árs. Nú hefur fjöl-
skyldan tekið þá ákvörðun að dvelja 
áfram í Svíaríki en Þórhalli bauðst 
áframhaldandi starf sem kirkjuhirðir 
í bænum Falun. Þórhallur segir hér frá 
nýja starfinu sínu og kveður um leið 
söfnuð sinn í Hafnarfirði.
Nú liggur fyrir sú ákvörðun að þú 
ætlar þér að þjóna áfram í sænsku 
kirkjunni og sagðir stöðu þinni við 
Hafnarfjarðarkirkju lausri. Hvað 
réði úrslitum?

Upphaflega var ég ráðinn til eins árs 
hér í Svíþjóð og ætlaði ég mér að koma 
heim núna í september. Þegar ég síðan 
fékk tilboð frá sænsku kirkjunni um 
að halda áfram störfum í Falun sem 
kirkjuhirðir átti ég úr vöndu að ráða. 
Ég hafði sem sagt ekki hugsað þetta 
lengra. En þetta var freistandi þar sem 
ég hef starfað við Hafnarfjarðarkirkju 
í ein 18 ár og fannst kominn tími á að 
breyta til og takast á við ný verkefni. 

Við þekkjum líka vel til hjónin hér 
í Svíþjóð, störfuðum og vorum hér 
við nám á árum áður. Þannig að við 
ákváðum að slá til. Þó maður sakni 
auðvitað Hafnarfjarðar og Hafn-

firðinga. Þetta var alls ekki auðveld 
ákvörðun.

Tími kominn til breytinga
Var það eitthvað öðru framar við 
störfin innan Hafnarfjarðarkirkju-
sóknar að þú ákvaðst að söðla um með 
svo afgerandi hætti? 

Nei, ég skil ákaflega sáttur við 
Hafnarfjarðarsókn, presta sem ég hef 
starfað með þar í gegnum tíðina og 
starfsfólk allt. Það er gott til þess að 
vita að sr.Þórhildur er tekin við störfum 
sem prestur kirkjunnar og óska ég 
henni alls hins besta, henni og hennar 
fólki öllu. Guðmundur organisti og 
Ottó framkvæmdastjóri eru frábærir 
í sínu starfi eins og allir vita sem til 
þekkja og gott að vinna með þeim. Og 
ekki hefur samstarfið við presta, starfs-
fólk og sóknarnefndir í öðrum söfn-
uðum bæjarins verið verra, bæði innan 
Þjóðkirkjunnar og Fríkirkjunnar. 

Eins og ég sagði hér fyrr fannst mér 
vera kominn tími til að breyta til eftir 
18 ár á sama stað, og þess vegna tók ég 
þessa ákvörðun með eiginkonu minni. 
Og reyndar eru árin orðin fleiri, því ég 
starfaði fyrst fyrir Hafnarfjarðarkirkju 
árið 1987.
Nú er Hafnarfjarðarkirkjusókn ein 
fjölmennasta sókn landsins. Er sóknin 
of stór að þínu mati til að prestar 
hennar nái að sinna þeim störfum 

sem mæta þeim eða halda utan um 
þau og þá sem til hennar leita?

Það held ég ekki, ef rétt er á hlutum 
haldið. Hafnarfjarðarsókn hefur um 
árabil verið í forystu í með nýjungar 
í safnaðarstarfi innan þjóðkirkjunnar. 
Má þar nefna fjölskylduráðgjöf sem þar 
hefur verið rekin, hjónanámskeið og 
margskonar fræðslustarf. Þetta hefur 
verið hægt að gera í krafti stærðarinnar. 
En um leið hefur þetta mikla starf orðið 
til þess að fjöldi hefur leitað til presta 
kirkjunnar eftir sálgæslu og ráðgjöf. Og 
þá ekki aðeins Hafnfirðingar, heldur 
fólk af öllu landinu.

Fyrir nokkrum árum vorum við 
þrír prestar við söfnuðinn. Það er sami 
fjöldi og starfar við álíka stóra söfnuði 
hér í Svíþjóð. Á liðnum vetri starfaði 
aftur á móti aðeins einn prestur við 
Hafnarfjarðarkirkju. Sem er auðvitað 
í engu samræmi við stærð safnaðar-
ins. En vonandi er betri tíð í vændum, 
þannig að aftur verði hægt að keyra 
starfið með fullri mönnun.

Þarf að búa  
vel að sókninni
Væri æskilegt að skipta Hafnar-
fjarðarkirkjusókn upp í tvær sóknir?

Nei, það tel ég ekki. Það er reyndar 
þegar búið að skipta Hafnarfjarðar-
sókn tvisvar, fyrst þegar Víðistaðasókn 
varð til og eins þegar Ástjarnarsókn var 

stofnuð. Sú eining sem nú stendur eftir 
er ákjósanleg að stærð og fjölbreytni. 
Húsakynni eru góð og allur aðbúnaður 
sem bestur eins og við öll vitum. En það 
þarf auðvitað að búa vel að sókninni, 
bæði hvað varðar presta og starfsfólk, 
þannig að hún geti staðið undir þeim 
skyldum sem hún ber og þeirri ábyrgð 
sem því fylgir að vera ein stærsta sókn 
landsins. 

Hér í Svíþjóð hafa menn farið þver-
öfuga leið, hér hafa sóknir verið sam-
einaðar í stór prestaköll í stað þess að 
skipta þeim í minni einingar. Þannig 
gæti maður séð fyrir sér Hafnar-
fjörð sem eitt prestakall með þremur 
prestum, einum sóknarpresti og einni 
sóknarnefnd. Þannig mætti samnýta 
marga hluti, til dæmis starfsfólk og alla 
yfirstjórn,skrifstofuhald,  auglýsinga-
kostnað og rekstrarkostnað svo fátt eitt 
sé nefnt, sem sagt spara og styrkja um 
leið starfið í öllum sóknunum. En ég 
er nú ekki alveg að sjá að slíkt sé uppi 
á borðinu heima.

Ekkert níu til fimm starf
Við hrun og eftir hrun þá hefur mætt 
mjög mikið á prestum í kirkjum lands-
ins. Voru verkefnin þess eðlis að þú 
tókst þau inn á þig? Starfa prestar e.t.v. 
of oft einir í störfum sínum? 

Eins og ég sagði hefur mikill fjöldi 
sótt ráðgjöf hjá Hafnarfjarðarkirkju 

á undanförnum árum, og hjá mér 
persónulega. Því er ekki að neita. 
Hjónanámskeiðin ýttu undir þessa að-
sókn, enda komu mörg pör í einkavið-
töl sem verið höfðu á námskeiðunum. 
Sum pör hitti ég mánuðum saman. 
Og jafnvel árum. Ekki minnkaði að-
sóknin á meðan ég tók þátt í rekstri 
Sumarhjálparinnar fyrst eftir hrunið. 
Auðvitað tekur maður inn á sig raunir 
fólks. Annars væri maður ekki mann-
legur. Sérstaklega þegar lítið er hægt 
að gera til að hjálpa, þó maður reyni 
allar leiðir. 

Já, prestar starfa mikið einir og starf 
þeirra er oftar en ekki í leynum og 
unnið í kyrrð bakvið tjöldin. Samtöl 
og sálgæsla eru þess eðlis að ekki er 
farið hátt með þau. Og ótrúlega mikill 
tími fer í „reddingar“, að hjálpa fólki 
í hverskonar vanda með úrlausnir og 
ábendingar. Þetta er ekkert „níu til 
fimm“ starf. En það er líka mjög gef-
andi þegar vel gengur. Ég gleðst innra 
með mér og þakka Guði, þegar ég hitti 
fólk sem ég hef rætt við og sé að við-
komandi hafa náð að fóta sig aftur í 
lífinu.
Nú hefur sóknum verið fækkað á 
landinu sem m.a. verður skýrt með 
þeim hagræðingaraðgerðum sem 
kirkjan hefur þurft að grípa til. Þetta 
endurspeglar síðan þann fjölda sem 
sækja um þau brauð sem losna og 

Hér eru meðal annara Þórhallur og thomas söderberg, biskup á hátíð sem haldin var í einni sveitakirkjunni í umdæmi Falun. Í svíþjóð eru margir biskupar en ekki bara einn eins og á Íslandi.
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þar fá færri en vilja. Veltirðu þessu 
fyrir þér þegar þú ákvaðst að taka þá 
ákvörðun um þiggja fastráðningu í 
Svíþjóð og þar með segja lausu emb-
ætti þínu við Hafnarfjarðarkirkju? 

Nei, ekki hvað þessa ákvörðun varðar 
að flytja til Svíþjóðar. Það var gamall 
draumur. En auðvitað er það slæmt 
fyrir presta á Íslandi hversu erfitt er að 
skipta um starf og breyta til. Allir hafa 
gott af því að prófa eitthvað nýtt, fá nýja 
reynslu á nýjum stað. Og svo breytast 
fjölskylduaðstæður sem oft valda því 
að menn vilja og þurfa að færa sig til. 
Það gildir ekki bara um presta heldur 
allar starfsstéttir. En eins og staðan er 
á Íslandi er það varla möguleiki fyrir 
presta. Það er líka mjög erfitt fyrir 
nýútskrifaða guðfræðinga að fá starf, 
sem er vont fyrir stéttina í heild, og 
kirkjuna, því með unga fólkinu kemur 
ný reynsla og ný sýn á hlutina.
Niðurskurður innan kirkjunnar, hefur 
hann haft mikil áhrif á vinnuskilyrði 
íslenskra presta?

Eins og ég nefndi hér fyrr, þá hefur 
niðurskurðurinn mikil áhrif. Sóknir 
hafa orðið að segja upp starfsfólki í 
stórum stíl, sem hefur aftur bitnað 
á barna- og æskulýðsstarfi víða og 
annarri þjónustu sem kirkjan hefur 
veitt. Margir söfnuðir berjast í bökkum 
við að halda rekstrinum gangandi og 
víða er allt í járnum. Tala nú ekki um 
þar sem söfnuðir eru mjög skuldsettir. 
Um leið og starfsfólki fækkar eykst  
álagið á prestana sem þurfa að taka 
að sér sífellt meira af safnaðarstarfinu. 

Auðvitað eiga prestar að hafa for-
ystu um safnaðarstarfið og hafa alltaf 
haft, en án starfsfólks er erfitt að halda 
úti því mikla starfi sem verið hefur í 
kirkjum landsins á undanförnum 
áratugum. Samtímis þessu hefur sál-
gæsluhluti starfsins aukist eins og ég 
nefndi hér fyrr, viðtöl vegna margs-
konar vanda sem að fólki sækir. Og 
með niðurskurðinum hefur fækkað 
þeim úrræðum sem prestar hafa haft 
til að vísa fólki á. 

Með 14 presta í vinnu  
og 8 djákna
 Hvernig lýsir þú starfi þínu í sænsku 
kirkjunni og hver myndir þú segja að 
væri stærsti munurinn á að þjóna þar 
og þjóna við Hafnarfjarðarkirkju? 

Ég starfa sem svokallaður kirkju-
hirðir í 40.000 manna prestakalli í 
Falun í Dölunum í Svíþjóð. Að hluta 
er þetta sama starf og að vera sóknar-
prestur heima á Íslandi, en um leið allt 
annars eðlis. Kirkjuhirðir er yfirmaður 
alls starfsliðs safnaðarins og ber ábyrgð 
á rekstrinum í umboði sóknarnefndar. 

Til að gefa mynd af umfangi starfsins 
erum við með 120 manns í vinnu hér, 
þar af 14 presta, 8 djákna, 8 organista, 
húsverði, iðnaðarmenn, verkfræðing, 
kennara, gjaldkera, fjármálastjóra og 
kirkjugarðsstarfsfólk, svo eitthvað 
sé nefnt. Við erum með 6 kirkjur og 
sóknir sem hafa verið sameinaðar í eitt 
prestakall, 12 kirkjugarða, útfararka-
pellu og  bálstofu, 6 safnaðarheimili, 
2 sjúkrahúspresta, fangelsisprest og 
háskólaprest og margskonar starfsemi. 

Við rekum meðal annars nokkra 
leikskóla, meðferðarheimili fyrir ung-
linga og fjölskyldu- og hjónaráðgjöf 
auk hefðbundinna safnaðarstarfa. Sem 
kirkjuhirðir þarf ég að hafa milligöngu 
milli starfsmanna og safnaðarstjórnar 
sem er kjörin eftir pólitískum listum á 

fjögurra ára fresti og annast daglegan 
rekstur eins og í hverju öðru fyrirtæki. 
Þannig að mikill tími hjá mér fer í 
daglegan rekstur, starfsmannaviðtöl, 
skipulagsmál og praktíska hluti. En ég 
hef líka gott fólk mér við hlið. Um leið 
ber kirkjuhirðir ábyrgð á andlegu starfi 
safnaðarins, helgihaldi og trúariðkun 
og samskiptum við prófastsdæmið, 
biskupsdæmið og aðra söfnuði, rétt 
eins og sóknarprestur í íslenskum söfn-
uði. Og ég tek mínar „vaktir“ í helgi-
haldinu, var t.d. með 10 útfarir fyrstu 
tvær vikur ágúsmánaðar. 

Með annan fótinn á Íslandi
Þú ákvaðst að fastráða þig við sænsku 
kirkjuna. Án þess að geta fullyrt 
nokkuð, finnst þér líklegt að þið eigið 
eftir dvelja til lengri tíma í Falun?

Nú er erfitt um að svara að svara. 
Verkefnið er spennndi hér í Falun, en 
auðvitað kemur maður heim aftur í 
fyllingu tímans. Ég er reyndar með 
annan fótinn á Íslandi. Ég hef verið 
að fara til Rómar undanfarin misseri 
með íslenska hópa á vegum ferðaskrif-
stofunnar Vita og mun gera það áfram. 
Fer t.d. með íslenska hópa í nóvem-
ber og desember. Fleiri ferðir eru á 
prjónunum, meðal annars til Istanbúl 
á komandi ári. 

Svo er ég að vinna í nýrri bók sem 
hefur vinnuheitið „Til síðasta manns“. 
Þetta er hernaðarasaga og hún mun að 
sjálfsögðu koma út á Íslandi í fyllingu 
tímans. Og alltaf kitlar mig að opna 
hjónaráðgjöf á Íslandi og helga mig 
því mikilvæga starfi að fullu. Þannig 
að við sjáum bara til hvað framtíðin 
ber í skauti sér. 
Nú gerðir þú margt fleira en vera 
prestur. Þú varst með mjög vinsæl 
hjónanámskeið, fróðleikssamkomur 
um kristnina og önnur trúarbrögð. 
Sumir segja að það hafi orðið visst 
tómarúm hvað þetta varðar við brott-
hvarf þitt. Hverju svarar þú því?

Það hefur verið mjög gaman að vinna 
að þessum námskeiðum í gegnum árin 
og er ég þakklátur Íslendingum fyrir 
áhugann, þáttökuna og hvatninguna. 
Sérstaklega var gaman að fara út um 
landið og sækja fólk heim með nám-
skeiðin. Ég held að ég hafi haldið þau 
í flestum bæjum á landinu. 

Ég á til efni í heila bók með skemmti-
legum sögum af þessum ferðum og 
þeim ævintýrum sem ég lenti í. En 
allt hefur sinn tíma eins og segir í 
Predikaranum í Biblíunni. Og nú er 
tími til að hvíla þetta starf, hvað mig 
varðar alla vega. Þeim sem hafa áhuga 
á trúarbragðapælingunum má benda á 
bækurnar mínar, en í þeim er að finna 
margt af því sem ég hef fjallað um á 
trúarbragðanámskeiðunum.

Aðskilnaður ríkis og 
kirkju í Svíþjóð
Íslenska kirkjan hefur þurft að ganga í 
gegnum mjög erfiða tíma með tilheyr-
andi sárindum og þurft að sanna sig 
svolítið upp á nýtt til að njóta trausts. 
Staða íslensku kirkjunnar í samfé-
laginu samanborið við stöðu þeirrar 
sænsku í Svíþjóð, er staðan þessara 
kirkjudeilda sambærileg hvað traust 
og tilleitan almennings varðar? 

Sænska kirkjan sleit sambandinu 
við ríkið árið 2000 og hefur síðan 
þurft að standa á eigin fótum. Frá því 
hefur hefur fækkað um 10% í kirkj-
unni, þó mest í stórborgunum. Úti um 

landið hefur kirkjan haldið sínu. Hún 
hefur auðvitað þurft að glíma við sín 
vandamál, rétt eins og íslenska kirkjan. 
Yfirleitt finnst mér sænska kirkjan 
njóta trausts. Helsti vandi hennar er 
almennt áhugaleysi um náungann og 
einstaklingshyggjan sem er ráðandi í 
samfélaginu. En það er vandi sem allir 
sem vinna að andlegum og samfélags-
legum málum um Vesturlönd eiga við 
að glíma. Ég held nú að íslenska kirkjan 
njóti líka trausts og velvildar, þó gefið 
hafi á bátinn um tíma.

En það á auðvitað við báðar þessar 
kirkjur að boðskapurinn sem þær 
predika hittir þær sjálfar fyrir.  Af 
ávöxtunum þekkist tréð sagði Frelsar-
inn. Kirkja, hvar sem hún starfar, 
verður að vera tilbúin að þola gagnrýni. 
Hún verður að vera sjálfsgagnrýnin og 
spyrja sig:“Hvernig eru ávextir starfs-
ins“? Og hún verður að vera tilbúin að 
breyta um stefnu, ef hún lendir í þoku 
og villist af leið. 
Taka Svíar vel á  móti Íslendingum? 

Það er mjög gott að vera Íslendingur 
í Svíþjóð. Skólakerfið tekur vel á móti 
íslenskum börnum og Íslendingar 
eru vel séðir og eiga auðvelt með að 
fá hér vinnu. Að ekki sé nú talað um 
Ísland sem Svíar dýrka, stundum svo 
mjög að manni þykir nóg um. Ég veit 
ekki hversu oft maður fær að heyra 
fólk segja ferðasögur frá Íslandi með 
stjörnur í augunum. Og svo segja aðrir 
dreymandi: „Ísland, já mikið langar 
mig að komast þangað“.  Ég held að 
margir íslendingar átti sig ekki á því 
hversu mikla vini við eigum hér.

En auðvitað er það líka átak að setjast 
að í nýju landi. Íslendingur sem hingað 
flytur þarf að venjast aðeins öðruvísi 
hugsunarhætti en heima. Svíar eru 
engin „þetta reddast“ þjóð. Hér er allt 
þaulskipulagt og stundum um of þykir 
manni. Hér taka menn engar skyndi-
ákvarðanir og allt er rætt í þaula frá 
öllum hliðum. Og að sjálfsögðu er alger 
forsenda fyrir búsetu að læra málið. 
Svíar geta líka verið dulítið seinteknir, 
en síðan þegar þeir hafa tekið mann í 
sátt á maður í þeim hvert bein og getur 
treyst þeim. Sérstaklega á þetta við um 
Dalamenn sem eru tilbúnir að vaða 
eld og brennistein fyrir þann sem þeir 
hafa einu sinni tekið upp á arma sína.

-35 á veturna +30 á sumrin
Hefur kirkjan í Falun tekið vel á móti 
ykkur fjölskyldunni og eruð þið sátt 
við umskiptin og ánægð á nýjum stað? 

Kirkjan hefur tekið vel á móti 
okkur og í raun finnst manni ótrú-
legt hversu tilbúnir Svíar eru að vinna 
með og undir stjórn útlendings. En 
á vissan hátt líta þeir varla á okkur 
sem útlendinga býst ég við. Auðvitað 
saknar maður margs að heiman og við 
erum svona rétt nýlent, þannig að nú 
á eftir að koma reynsla á að búa hér í 
Dölunum. Hér er mikil útivistarpara-
dís, skógur upp um allt, skíðabrekkur á 
vetrum og hægt að stunda skautahlaup 
eftir endalausum vötnunum. Frostið 
fór niður í -35 í vetur og hitinn upp í 
+ 30 í sumar. Þannig að hér er sól og 
snjór og allt þar í milli.
Hvers saknarðu mest úr íslensku kirkj-
unni, Hafnarfjarðarkirkju, og einnig 
að því er varðar trúarsiði og venjur?

Að heiman sakna ég auðvitað mest 
góðra samstarfélaga við Hafnar-
fjarðarkirkju. Og vina og ættingja að 
sjálfsögðu. Hið sama gildir með kirkj-

una almennt, ég sakna góðra vina og 
kunningja í prestahópi. Svo sakna ég 
auðvitað Hafnarfjarðarkirkju sem er 
kirkjan „mín“ og verður það alla tíð, 
hvar sem ég fer um heiminn. Enda 
giftur í kirkjunni og börnin mín bæði 
skírð og fermd í þar.

Helgisiðir eru nokkuð frábrugðnir, 
sænska kirkjan er kannski kaþólskari 
en sú íslenska, og hér eru aðrar venjur 
varðandi athafnir, eins og t.d. útfarir. 
Hér þekkjast varla fjölmennar útfarir 
eins og á Íslandi svo dæmi sé nefnt, 
eða erfidrykkjur að íslenskum sið. 

En annað kemur þar í stað. Og svo er 
meira sem sameinar, sameiginlegur 
sálmaarfur, kirkjutónlist og saga. Það er 
gamall þráður sem tengir okkur saman 
Norðurlandaþjóðirnar. Hann er býsna 
sterkur, þó ýmsir vilji ekki kannast við 
hann í dag. 

Ég vil óska Hafnarfjarðarsókn alls 
hins besta í framtíðinni og þakka 
sóknarbörnum hennar samfylgdina í 
gegnum árin. Hafnfirðingum bið ég 
Guðs blessunar. Hittumst heil á nýjum 
vettvangi.  

SÞR

Heimir, sonur Þórhalls við Dalahestinn, tákn svíþjóðar.

Falun er í miðri svíþjóð eins og sést á þessu korti.

presturinn vígalegur á skautasvellinu en margir möguleikar eru til útivistar 
í Falun.
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Ingvar Björn Þorsteinsson hannaði þrívíddarverk sem eru til sýnis í miðbænum:

Stendur fyrir stærsta listaverki í heimi  
sem 80.000 manns taka þátt í að gera
Fjöldi fólks hefur sést á ferð um 

miðbæinn undanfarna daga með 
þrívíddargleraugu. Þrívíddargler-

augun eru nauðsynleg til að njóta glæsi-
legra listaverka sem prýða miðbæinn 
þessa dagana. Höfundur verkanna er 
hafnfirski listamaðurinn Ingvar Björn 
Þorsteinsson sem hefur haft í nógu að 
snúast upp á síðkastið. Meðal þeirra 
verkefna er listaverk á samskiptamiðl-
inum Facebook og hefur það vakið 
heimsathygli.  

Ingvar er fæddur þann 29. júlí árið 
1974. Hann ólst upp í Hafnarfirði og 
er af hinni hafnfirsku Kassahúsaætt. 
Foreldrar hans eru Jónína Jónsdóttir 
og Þorsteinn Björnsson sem er látinn. 
Ingvar ólst upp með tveimur bræðrum 
sínum sem eru þeir Jón Örn og Haukur. 

Fyrstu skref Ingvars á menntabraut-
inni voru tekin í Öldutúnsskóla og 
þaðan fór hann í Iðnskólann í Hafnar-
firði. Hann ber Iðnskólanum góða 
söguna og segir að námið þar hafi verið 
einstaklega faglegt og lærdómsríkt. Þar 
sé aðstaðan góð og verkstæði rúmgott. 

,,Ég gat fengið að fara þangað hvenær 
sem ég vildi til að gera eitthvað og það 
var frábært,‘‘ segir hann. Í Iðnskólanum 
stundaði Ingvar nám á listnámsbraut og 

þaðan lá leiðin í Listaháskóla Íslands. 
Þar fann hann að myndlistin höfðaði 
vel til hans og hefur hann lagt áherslu 
á hana síðan. Nú hefur Ingvar tekið sér 
hlé frá námi þar sem verkefnin sem bíða 
hans eru mörg og sum hver hafa orðið 
stærri í sniðum en hann hafði séð fyrir. 

Fólk sameinað burtséð frá 
litarhætti og kynþætti
Ingvar stendur fyrir listaverki á Face-
book, the largest artwork in the world. 
Þetta er án efa stærsta listaverk í heimi 
sem yfir 80 þúsund manns út um allan 
heim hafa tekið þátt í að gera í sam-
starfi við UNICEF. Ingvar segir að hug-
myndin að því verki hafi komið árið 
1999 þegar hann hélt innflutningspartý 
og 30 gestir hans máluðu saman mál-
verk sem hann á enn þann dag í dag. 
Þetta vakti mikla lukku og enn er þetta 
fólk að benda á málverkið og segja: ,, ég 
gerði þetta.‘‘ Það blundaði því í Ingvari 
að geta unnið með eitthvað verk sem 
margir ættu hlut í og hugsaði með sér 
hvernig hann gæti gert þetta stærra. 

Þar sem hann gat fengið fólk til að 
sameinast við gerð listaverks, sá hann 
fram á að hægt væri að gera það á stærri 
vísu. Ingvar fór að skoða möguleika 

internetsins og gældi við þá hugmynd 
hvort hægt væri að nota samskipta-
vefinn Facebook í verkið. ,,Þá sá ég 
að hægt væri að sameina fólk í Sidney 
og New York, burtséð frá litarhætti og 
kynþætti. Þegar fólk kemur saman og 
gerir einhverja hluti, þá verður það alveg 
meiriháttar,‘‘ segir Ingvar. 

Engin landamæri í listinni
Sjálfur vill Ingvar einblína á það góða í 
heiminum. Hann sækist ekki eftir að slá 
einhver met þó svona margir eigi þátt í 
verkinu og sé án efa stærsta listaverk í 
heimi. ,,Það er hugmyndafræðin á bak 
við verkið sem skiptir mig máli,‘‘ segir 
hann. Ingvar segist hafa verið heppinn 
með styrktaraðila sem hafa gert honum 
kleift að koma sýningum á fót. Hann 
fékk aðstoð frá UNICEF við að deila 
verkefninu á samfélagsmiðlunum en 
nú hefur hann stöðvað verkið. Næsta 
skref er svo að mála verkið upp sjálfur. 
Verkin sem eru nú til sýnis tengjast 
verki UNICEF. Ingvar segir að hug-
myndin hafi í upphafi verið að vera 
með einskonar leiðarvísi að því hvernig 
hægt er að setja saman ólíka hópa í sam-
tímanum. ,,Tölum frekar saman í stað 
þess að vera á móti hverju öðru,‘‘ er 
boðskapurinn sem Ingvar vill koma 
á framfæri. 

Ingvar tók þátt í sýningu á Ítalíu og 
fékk góð viðbrögð við myndunum. 
Mixed border var yfirskrift sýningar-
innar og vill Ingvar meina að engin 
landamæri séu í listinni og vill hann 
koma því til skila. Hann einblínir einnig 

á einstaklinga sem honum finnst hafa 
skarað fram úr með því að fara óhefð-
bundnar leiðir og verið honum inn-
blástur. Myndirnar lýsa samtímanum 
og í hverri mynd er viðfangsefni sem 
er honum huglægt. 

Þurfti að setja upp þrí-
víddargleraugun
Ingvar á harðan aðdáenda í New York 
sem hefur hjálpað honum að koma 
verkunum á framfæri þar. Stefnan 
er að setja upp sýningu í New York í 
haust. Ingvar er sjálfur mikill aðdáandi 
svokallaðar ,,street art‘‘ listar. Street art 
nær til stærri hóps fólks utan listasafna 
og opnar augu þeirra fyrir listinni. En 
áhuginn á þrívídd kviknaði fyrir löngu 
og finnst Ingvari gaman að leika sér 
með þrívíddina. 

 ,,Ég er að taka retro þrívídd á þetta. 
Þetta er þrívídd með litum sem blekkir 
augun,‘‘ segir hann.  Sjálfur þurfti Ingvar 
að setja upp þrívíddargleraugun öðru 
hverju þegar hann vann myndirnar til 
að athuga hvort þau væru ekki örugg-
lega eins og þau ættu að vera. Verkin 
lýsa því hvernig Ingvar lítur á heiminn 
að mörgu leyti. Þó er misjafnt hvað fólk 
les úr verkunum og túlkunin getur verið 
ólík. Sjálfur er hann ekki pólitískur og 
lítur ekki á verkin sem pólitíska ádeilu. 
,,En ef það kæmi flokkur sem myndi 
sameina allt í heiminum þá myndi ég 
ganga til liðs við hann,‘‘ segir hann. 
Sjálfur skemmtir Ingvar sér konunglega 
þegar hann vinnur að verkum sínum en 
hann er með vinnustofu heima hjá sér. 

Sér ekki lífið í hindrunum
Það er ekki skortur á hugmyndunum 
hjá Ingvari sem hefur mörg járn í 
eldinum. ,,Hugmyndirnar eru þarna 
í skýjunum fyrir ofan okkur, þetta er 
bara spurning um að ná í þær,‘‘ bætir 
hann við. Aðspurður hvort ekki hafi 
verið einhverjar hindranir í veginum 
við að koma verkunum á framfæri segir 
Ingvar: ,,Ég sé lífið aldrei í hindrunum, 

ég leita að lausnum og það eru yfirleitt 
til lausnir á öllu.‘‘ 

Vinnutími Ingvars er ekki hefðbund-
inn. Hann kemur börnunum í skólann 
á morgnanna og getur svo unnið vel í 
friði og ró þegar þau eru farin út. Hann 
vinnur svo aftur á kvöldin og fram á 
nótt. ,,Ég á mjög skilningsríka konu,‘‘ 
segir hann. Ingvar segir að málaralistin 
hafi ekki gefið mikið af sér í fyrstu en 
nú sé eftirspurnin orðin töluverð. Stóra 
verkið sem hann mun byrja fljótlega á 
verður svo selt á uppboði og ágóðinn 
mun renna til UNICEF. Ingvar bætir 
hlæjandi við að hann seldi sitt fyrsta 
málverk þegar hann var tvítugur að 
aldri. Þá kom spákona inn á heimili 
hans og heillaðist hún mjög að mál-
verki einu sem hann hafði málað og 
keypti það. 

Vill gera Hafnarfjörð að 
menningarbæ
Meðbyrinn hefur verið mikill og segir 
Ingvar að frábært sé hversu tilbúnir 
Hafnfirðingar og hafnfirsk fyrirtæki 
séu að taka á móti menningunni. ,,Allir 
eru með bros á vör og gaman er að sjá 
hversu mikið Hafnarfjörður er að lifna 
við.‘‘ Hjarta Ingvars slær svo sannarlega 
í Hafnarfirði því hann ætlar að leggja 
sitt af mörkum að gera Hafnarfjörð að 
menningarbæ. ,,Við eigum svo mikið 
af listaverkum, listafólki og flottum 
söfnum,‘‘ segir hann. Hann finnur fyrir 
miklum meðbyr frá verslunareigendum 
sem vilja gera listina sýnilegri í bæjar-
félaginu.

 Fleiri verkefni eru í burðarliðunum 
fyrir bæinn sem ekki er hægt að greina 
frá að sinni. ,,Við vitum aldrei hvert 
þessir vegir okkar liggja,‘‘ segir Ingvar. 
Sjálfur hvetur hann alla til að koma í 
miðbæ Hafnarfjarðar og skoða verkin. 
,,Ég vil að við hjálpumst að við að gera 
Hafnarfjörð enn skemmtilegri, það er 
mér hjartans mál,‘‘ segir þessi hæfileik-
aríki og jákvæði listamaður að lokum.

LHÞ 

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

SkólavörðuStíg 35a – Sími 552-3621

Ingvar björn Þorsteinsson.
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Hvatapeningar fyrir káta krakka
Öll börn á aldrinum 5-18 ára í Garðabæ fá 27.500 kr. í hvatapeninga á árinu 2013.

• Þeir sem æfa með Stjörnunni geta lækkað greiðsluna um leið og þeir skrá barnið í 
   gegnum skráningarkerfi Stjörnunnar.

• Þeir sem eru í Skátafélaginu Vífli eða sækja námskeið hjá Klifinu geta lækkað kröfuna 
   með því að setja inn upplýsingar af greiðsluseðlinum um leið og þeir nálgast 
   hvatapeningana í Mínum Garðabæ.

• Þeir sem sækja íþrótta- eða æskulýðsstarf annað greiða fullt gjald til félagsins 
   og fá hvatapeninga endurgreidda gegn framvísun kvittunar. 

Ítarlegar leiðbeiningar um notkun hvatapeninga eru 
á vef Garðabæjar, gardabaer.is.H
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NÚ ER TÍMI TIL AÐ FRAMKVÆMA!
Átakið „ALLIR VINNA“ hefur verið framlengt til 1. janúar 2014.

Sjá nánar inn á ALLIRVINNA.IS
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ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.

Við styðjum heilshugar
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Verkalýðsfélag Akranes
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Stálskip ehf Hvalur

Félag
hrefnuveiðimanna

Útvegsmannafélag 
Hafnarfjarðar

Hafmeyjan
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Verkalýðsfélag Akranes

 

Útvegsmannafélag 
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Hornafjarðar

Kaplahraun 17 - 220 Hafnar� örður - Sími: 565 4123 - Fax: 565 4129 

Kaplahrauni 5
220 Hafnar�örður S: 565-1022

www.hella.is
hella@hella.is



MEIRIskóli!!
Lærðu á röddina

lærðu á sjálfan þig

Kennarar
Margrét Eir, Heiða Ólafsdóttir, 
Gísli Magnason, Pétur Örn, 
Sigríður Eyrún og Jón Svavar.

NÝTT 

Haustnámskeið hefjast 
16.september.
Kennsla fer fram

í Hafnarfirði og Kópavogi. 

Námskeið í boði

Söngur og framkoma,
10 vikur fyrir 10-12 ára (I, II 
og framhald), 13-15 ára (I, II 

og framhalds), 16-eldri.

Einsöngvaranám 12 vikur.

Söngleikjanámskeið
13-15 ára og 16-eldri.

          KLASSÍK
10-12 vikna námskeið.

Nánari upplýsingar

á facebookinu okkar “MEiriskóli” 

og www.meiriskoli.is.

Skráning er á netfangið

meiriskoli@gmail.com og í síma 822-0837.

6.  september 201312

Starfsfólk og stjórnir 
innan Fríkirkjunnar í 
Hafnarfirði frá upphafi
Nú er unnið að útgáfu á 100 ára 

sögu Fríkirkjunnar í Hafnarf-
irði. Teknir hafa verið saman 

listar yfir helstu starfsmenn og alla þá 
sem setið hafa í stjórnum safnaðarins, 

kvenfélags og bræðrafélags kirkjunnar 
til birtingar í bókinni. Listana má sjá hér 
að neðan. Ritstjórn bókarinnar óskaði 
eftir því við  Bæjarblaðið Hafnarfjörð að 
fá listana birta í þeim tilgangi að tryggja 

eins og auðið er að þeir séu réttir. Hafi 
lesendur athugasemdir við listana eru 
þeir beðnir að senda þær til Jóhanns 
Guðna Reynissonar, eins höfunda bók-
arinnar, á netfangið johanngr1@simnet.
is eða í síma 665 8928.

Um leið vekur safnaðarstjórn athygli 
á því að fyrirhugað er að prenta heilla-
óskalista í bókinni þar sem áhugasamir 
geta pantað bókina nú þegar og fengið 
nafn sitt skráð á slíkan lista. Hafa má 
samband við Jóhann Guðna einnig 
vegna þess í sama netfang og síma.

Þjónandi prestar við Fríkirkjuna í Hafnarfirði
Séra Ólafur Ólafsson 1913-1930
 „ Jón Auðuns 1930-1946
 „ Kristinn Stefánsson  1946-1966
 „ Bragi Benediktsson 1966-1971
 „ Guðmundur Óskar Ólafsson 1971-1975
 „ Magnús Guðjónsson 1975-1979
 „ Bernharður Guðmundsson  1979-1984
 „ Einar Eyjólfsson 1984- og síðan
„ Sigríður Kristín Helgadóttir 2000 og síðan
Einn djákni hefur verið vígður til kirkjunnar og var það 
Sigríður Valdimarsdóttir  1995 -2008

Orgelleikarar 
1914 – 1921 Salómon Heiðar og eitthvað 1926
1921 – 1926 Pétur Lárusson
1926 – 1930 Kjartan Jóhannesson
1931 – 1932, 1939 – 1941 og 1943 - 1944
 Gísli Sigurgeirsson
1932 – 1939 Kristinn Ingvarsson
1941 – 1943, og 1944 – 1951 Guðjón Sigurjónsson
1951 – 1952  Garðar Viborg
1952 – 1960  Hjörleifur Zóphaníasson
1960 – 1961 Steingrímur Sigfússon
1961 – 1962 Jensína Gísladóttir
1962 – 1965 Marín Gísladóttir Neumann
1965 – 1966 og 1972 – 1973 Rútur Kr. Hannesson
1966 – 1972 Birgir Ás Guðmundsson
1973 - 1973 Pétur Hjaltested
1973 – 1976 Hörður Áskelsson
1976 – 1982 Jón Mýrdal
1982 -1984 Jóhann Baldvinsson
1984 - 1987 Þóra Vigdís Guðmundsdóttir
1987 - 1996 Kristjana Ásgeirsdóttir
1996 – 2003 Þóra Vigdís Guðmundsdóttir
2004 - 2013 Skarphéðinn Hjartarson
2004 – 2013  Örn Arnarson tónlistarstjóri

Meðhjálparar
1913-1933 Jón Þórðarson
1933-1937 Sigurður Þórólfsson
1937-1978 Kristinn J. Magnússon
1978-1986 Sigurður Kristjánsson
1986 – 1990 Gísli Guðmundsson
1990 - 1999 Auður Gísladóttir
1999 - 2013 Hörður Guðmundsson

Formenn safnaðarstjórnar
1913-1914 Jóhannes J. Reykdal 
1914-1933 Jón Þórðarson frá Hliði
1933-1938 Finnbogi J. Arndal
1938-1939 Loftur Bjarnason
1939-1964 Guðjón Magnússon
1964-1966 Gísli Sigurgeirsson
1966-1967 Jónas Sveinsson
1967-1968 Jón Sigurgeirsson
1968-1971 Snorri Jónsson
1971-1976 Jón Ólafur Bjarnason
1976-1983 Guðlaugur B. Þórðarson
1984-1991 Sigurður Kristinsson  
1991-1994 Gísli Jónsson
1994 - 2000 Jóhannes Einarsson
2000 – 2007 Almar Grímsson
2007 – 2010 Hjördís Guðbjörnsdóttir
2010 – 2013 Jóhann Guðni Reynisson   og áfram

Í Stjórn Fríkirkjunnar í Hafnarfirði  
hafa frá upphafi setið þessir menn
 1. Jóhannes J. Reykdal 1913-1914
 2. Oddur St. Ívarsson 1913-1917
 3. Egill Eyjólfsson  1913-1914
 4. Davíð Kristjánsson 1913-1914
 5. Jón Þórðarson  1913-1933
 6. Sigfús Bergmann 1914-1915  og 1917-1919
 7. Guðmundur Helgason 1914-1917  og 1919-1929
 8. Þórarinn Böðvarsson 1914-1921
 9. Ólafur V. Davíðsson 1915-1926
 10. Þórður Einarsson 1917-1919
 11. Pétur V. Snæland 1919-1924
 12. Guðmundur Einarsson 1921-1940
 13. Ólafur Böðvarsson 1924-1935
 14. Sigurður Þórólfsson 1926-1937
 15. Finnbogi J. Arndal 1929-
 16. Helgi Ólafsson  1937-1938

 17. Jóhann Tómasson 1933-1938  og 1939-1950
 18. Sigurður Guðmundsson 1940-1947  og 1955-1958
 19. Gísli Sigurgeirsson 1938-1968
 20. Jón Einarsson 1938-1955
 21. Loftur Bjarnason 1936-1939  og 1971-1974
 22. Þorleifur Jónsson 1937- tók ekki kosningu
 23. Guðjón Magnússon 1938-1964
 24. Jón Sigurgeirsson 1947-1969
 25. Jón Kristjánsson 1950-1954
 26. Guðjón Jónsson 1954-1964  og 1969-1971
 27. Jónas Sveinsson 1958-1967
 28. Sigurgeir Guðmundsson 1964-1968  og 1971-1978
 29. Jón Ólafur Bjarnason 1964-1990
 30. Snorri Jónsson 1967-1971
 31. Guðmundur Árnason 1968- 2002
 32. Þórður Þórðarson 1968-1971
 33. Sigurður Kristinsson 1971-1990
 34. Sólveig Sveinbjarnardóttir , fyrsta konan í stjórn? 

  1975 -1985
 35. Guðlaugur B. Þórðarson 1976 -1980
 36. Kristbjörg Guðmundsdóttir 1977 – 1991
 37. Sigurbjartur Loftsson 1977 - 1987
 38. Jón Boði Björnsson 1984 – 1990 
 39. Sverrir Guðmundsson 1985 - 1990
 40. Garðar Steindórsson 1984 - 2003
 41. Gunnar Linnet 1990 - 1992
 42. Jóhannes Einarsson 1990 - 2000
 43. Auður Kristinsdóttir 1990 - 1993
 44. Gísli Jónsson 1988 - 1996
 45. Guðrún Harðardóttir 1990 - 2006
 46. Hreiðar Sigurjónsson 1990 – 1991
 47. Magnús St. Magnússon 1990 – 2007
 48. Karl M Jónsson 1991 - 1992
 49. Lára Scheving Thorsteinsson 1991 - 1993
 50. Sigríður Valdimarsdóttir 1991 - 1994
 51. Charlotta Ingadóttir 1991 - 1992
 52. Hjalti Jóhannsson 1992 - 2013
 53. Kjartan Jarlsson 1992 – 2011
 54. Lára Janusdóttir 1992  - 2003
 55. Anna Björk Guðbjörnsdóttir 1993 – 1998
 56. Sigríður Rósa Bjarnadóttir 1993 - 2008 
 57. Hjördís Guðbjörnsdóttir 1994 – 2007
 58. Ármann Eiríksson 1998 – 2012
 59. Jóhann Guðni Reynisson 2000 – 2013 og áfram
 60. Kolbrún Benediktsdóttir 2003 – 2013
 61. Leifur S. Garðarsson 2003 – 2007
 62. Kristín Einarsdóttir 2004 – 2007
 63. Kári Valvesson 2005 - 2011 
 64. Kristín Ólafsdóttir 2006 – 2012
 65. Birna Guðmundsdóttir 2007 – 2013 og áfram
 66. Gísli Sigurbergsson 2007 – 2013 og áfram
 67. Guðríður Einarsdóttir 2007 – 2010
 68. Vilhjálmur Jónsson 2008 – 2012
 69. Einar Sveinbjörnsson 2011 – 2012
 70. Fríða Sæmundsdóttir 2011 - 2012

Fríkirkjan í Hafnarfirði , tekin við reisugildið um haustið 
1913 en þá hafði grindin verið reist og kirkjan farin að 
taka á sig mynd.   Mynd:  Byggðasafn Hafnarfjarðar.

Auglýsingasíminn er 578 1190



34 mm bjálki / Tvöföld nótun

volundarhus.is · Sími 864-2400

Nánari upplýsingar á heimasíðu 
volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

RÝMINGARSALA -ÚTSALA
Á GARÐHÚSUM
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34 mm bjálki / Tvöföld nótun

28 mm bjálki

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Allt að 
25% afsláttur

Allt á að seljast · Fyrstur kemur fyrstur fær

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

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



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

Kænan veitingastofa  -  Óseyrarbraut 2 Hafnarfirði  -  Sími 565-1550

KAFFIHLAÐBORÐ Á 
SJÓMANNADAGINN 

2. JÚNÍ

14 6.  september 2013

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.

ÞEKK IR ÞÚ FÓLK IÐ?

Sívertsens-húsið er elsta hús Hafnarfjarðar og er byggt á árunum 1803-1805.

HVAÐ VEISTU UM BÆINN ÞINN? Svar:

Systurnar Sigurbjörg 
og Halla Magnúsdætur
Þessar hárprúðu konur eru 

systurnar Sigurbjörg Magnús-
dóttir, f. 23.okt 1890, d. 6. mars 

1992, vinstra megin á myndinni og 
hægra megin er Halla Kristín Magnús-
dóttir, f. 18. febrúar 1894, d. 16. júlí 1985. 

Sigurbjörg eða Bagga eins og hún 
var ávallt kölluð var fædd í Götu, litlu 
býli rétt við Garða á Álftanesi en Halla 
fæddist í Merkigerði á Akranesi sem 
síðar varð Kirkjubraut 25. Merkigerði var 
byggt 1893 og var fjölskyldan fyrstu íbúar 
þess. Foreldrar systranna voru Magnús 
Hallsson, f.21.okt.1860, d.15.des.1923 
og Jónína Jónsdóttir f. 20. nóv.1863, d. 
20. feb.1942. 

Þau fluttu til Hafnarfjarðar frá 
Álftanesi árið 1902, þau bjuggu m.a. á 
Skerseyri, Mýrarhúsum 1 (Suðurgata 
52) og Gunnarssundi 9. Bagga var tví-
kvænt fyrri maður hennar var  Magnús 
Kristjánsson f.13.sept.1881. d. 7.nóv. 
1915, vegagerðarstjóri, af Auðunsætt, 
með honum átti hún sína einkadóttur 
Magneu Jónínu, f. 15.júlí 1912 d. 9. maí 
2007. Seinni maður Böggu var Bjarni 
Guðmundsson frá Stokkseyri. Bagga og 
fjölskylda bjó lengst af í Reykjavík. 

Halla Kristín eða Halla eins og hún 
var kölluð, giftist Jóni Helgasyni f.27.
júní 1895, d. 30. des. 1986. Þau bjuggu 
sín fyrstu búskaparár í Góðtemplara-
húsinu en árið 1921 réðist Jón í að hluta 
í sundur fæðingarheimili sitt sem var 
Litlibær á Vatnsleysuströnd og byggði 
aftur á Hverfisgötu 11 sem þá var en 
er nú númer 21b. Árið 1986 var hús-
inu breytt mikið og það stækkað. Höllu 
og Jóni varð tveggja drengja auðið þau 
misstu þann eldri aðeins tveggja mánaða 
gamlan en sá yngri var  Magnús Jónsson 
f.10.júlí 1927, d.3. feb. 2000, kennari og 
minjavörður í Hafnarfirði.  

Þessi mynd  af þremur konum í peysufötum er tekin í október 1933. Guðrún pálsdóttir Vesturbrú 3 er skráð fyrir 
myndinni.

Helgi Arndal, Krosseyrarvegi 4 er skráður fyrir myndinni sem hér sést af tveimur stúlkum , karli og konu.  myndin 
tekin í júní 1941.

NÝ MYND

NÝ MYND

LESENDUr ÞEKKTU FÓLKIð



0 kr. útborgun

Langtímaleiga

Vetrarleiga frá46.900 kr.á mánuði!

Langtímaleiga AVIS er þægilegur, sveigjanlegur og umfram
allt skynsamlegur kostur þegar kemur að rekstri bifreiða.
Í langtímaleigu fæst nýr eða nýlegur bíll, engin útborgun,
tryggingar innifaldar, engin endursöluáhætta og ekkert
vesen við dekkjaskipti, olíuskipti eða smáviðhald.

Losnaðu við vesenið með langtímaleigu

Kynntu þér málið í síma 591-4000




