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TA X I

Í raun hefur verslunum 
fækk að í Hafnarfirði frá því 
sem áður var er litlar verslanir 
voru á hverju götuhorni. Í dag 
ætti að vera sóknarfæri í 
verslun eftir því sem lengur 

tekur að komast á milli sveit
ar félaga. Það bráðvantar nýtt 
miðbæjarskipulag svo hægt 
verði að hefja markvissa upp
byggingu í bænum og versl
unum gæti fjölgað á Hraun

unum með nýju skipulagi. 
Sæki bæjarbúar verslanir í 
bænum í auknum mæli ýtir 
það undir að verslunum fjölg
ar og vöruúrval eykst. Förum 
ekki langt yfir skammt.

Jólaþorpið dregur að sér fólk þegar það er opið um helgar í desember.

Verslun í bænum 
ræðst af bæjarbúum

Víða gróska í verslun í bænum og getur orðið meiri

Kökulist, verslunarmiðstöðinni Firði

u Heilkorna
u 100% spelt
u Sykurlaus
u Gerlaus
u Olíulaus

Súrdeigsbrauðin 
okkar eru alvöru

STAÐARBERGI

Stofnuð 1983

Mjög falleg íbúð með 
sérinngangi  á 3ju hæð í 
snyrtilegu fjölbýli á Álftanesi. 

Glæsilegt vandað einbýli á 
einni hæð með 60 m² bílskúr. 
Einstök staðsetning og frábært 
útsýni. 

Sérlega falleg 4ra herbergja 
íbúð í vönduðu lyftuhúsi.  
Afgirt verönd. 

BIRKIHOLT 6 ERLUÁS 74 BERJAVELLIR 2

76 m² Verð 35  millj. 252 m² Verð 105  millj. 103 m² Verð 41,9  millj.
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Undanfarin ár hefur sam
félagsleg ábyrgð fyrirtækja verið 
í brennidepli. Í sjávarþorpum úti 
á landi sést oft hversu mikilvæg 
hún er enda getur ákvörðun 
eigenda eins fyrirtækis valdið 

miklum usla í bæjarfélagi. Á sama hátt geta fyrir
tæki með ábyrgum hætti stuðlað að uppbyggingu í 
sinni heimabyggð á margvíslegan hátt. Það gerist 
t.d. með því að kaupa þjónustu í heimabyggð og 
stuðla þannig að uppbyggingu þjónustuiðnaðar. 
Það þarf ekki að kosta neitt aukalega og getur 
jafnvel styrkt fyrirtæki í sessi og auðveldara verður 
að fá aðföng. 

Birtingarmynd samfélagslegrar ábyrgðar getur 
einnig verið stuðningur við menningar, æskulýðs 
eða íþróttastarfsemi. Mikilvægt er að fyrirtæki 
marki sér stefnu í samfélagslegri ábyrgð enda geta 
jafnvel hin minnstu fyrirtæki haft áhrif á sitt 
nærumhverfi.

Fyrirtækjarekendur eiga að vera stoltir af því að 
vera með fyrirtæki í Hafnarfirði, bæjarfélagi með 
sál og mikla sögu og bæjarfélagi með gríðarlega 
fallegt bæjarstæði og uppland.

Jólahátíðin er kristileg hátíð þó enginn spyrji um 
trúarbrögð þegar jólin eru haldin. Það er gaman að 
sjá grósku í kirkjulífinu og ekki síður að vita til þess 
að fortölumönnum hefur ekki tekist að útiloka 
heimsóknir skólabarna í kirkjur bæjarins. Það er 
alveg sama hver trú manna er eða hvort þeir trúi 
ekki, þá geta hin kristilegu gildi sem byggjast á 
fyrirgefningunni ekki verið skaðleg nokkrum 
manni.

Guðni Gíslason ritstjóri.

leiðarinn

Laugardagur 9. desember:

Jólatónleikar 
Fríkirkjukórsins kl. 16

Góð stund og notaleg samvera  
á aðventunni

Sunnudagur 10. desember:

Jólaball á Thorsplani  kl. 11
Hljómsveit kirkjunnar leiðir stundina 

ásamt Huldu Sóleyju Kristbjarnardóttur.

Aðventukvöldvaka kl. 20 
Hljómsveit og kór leiða söng.   
Marteinn Sindri flytur tónlist  

og Embla Ágústsdóttir tekur lagið.  
Símon Örn Birgisson flytur 

jólahugleiðingu.

 Nánar á www.frikirkja.is og á Facebook 

Sunnudagur 10. desember

Fjölskyldu-
guðsþjónusta kl. 11

Kór Ástjarnarkirkju syngur 
og barnakór kirkjunnar flytur söngleikinn 

Draumurinn um trén.
Sögumaður er Björgvin Franz Gíslason leikari.

Fræðsla og mikill söngur.

Miðvikudagur 13. desember

Starf eldri borgara - jólafundur
Sérstakur gestur: Sr. Sveinn Alfreðsson.

www.astjarnarkirkja.is

Víðistaðakirkja 
2. sunnud. í aðventu, 10. des.

Guðsþjónusta kl. 11
Kór Víðistaðasóknar syngur undir stjórn  

Helgu Þórdísar Guðmundsdóttur.
Prestur: Sr. Bragi J. Ingibergsson.

Sunnudagaskólinn kl. 11
Fjölbreytt dagskrá fyrir börn á öllum aldri.

María og Bryndís leiða stundina.

Kaffi, djús og kex  
að guðsþjónustum loknum.

www.vidistadakirkja.is

Flatahraun 5a

Símar allan sólarhringinn: 565 5892 & 896 8242
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er

 www.utfararstofa.is

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Margrét Ásta GuðjónsdóttirSverrir EinarssonKristín Ingólfsdóttir

Sunnudagur 10. desember

Fjölskyldustund kl. 11
Barna- og unglingakórarnir flytja 

jólahelgileik ásamt hljómsveit.

Jólaball
í safnaðarheimilinu. 

Dansað í kringum jólatré  
og jólasveinninn kíkir í heimsókn.

Sjá nánar á www.hafnarfjardarkirkja.is  
www.facebook.com/hafnarfjardarkirkja Álfaskeiði 115 | sími 555 7676 

www.bodunarkirkjan.is

Prestur og forstöðumaður: 
Steinþór Þórðarson sími 849 9584

Samkomur alla laugardaga kl. 11 
Veitingar eftir samkomu

Á Útvarpi Boðun FM 105,5 er 
Biblíufræðsla allan sólarhringinn Bjarni Ara söng í Firði við stórgóðar undirtektir.
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Auglýsingar   Náðu til Hafnfirðinga
sími 565 4513 - 896 4613  |  gudni@fjardarfrettir.is

Jólatrjáasala
Skógræktarfélags Hafnarfjarðar

Höfðaskógi við Kaldárselsveg

Heitt súkkulaði í kaupbæti  
í notalegu umhverfi skógarins

Opið um helgar  
til jóla kl. 10-18

Íslensk 
jólatré og 
skreytingar

www.skoghf.is — Finndu okkur á Facebook
Nánari upplýsingar í síma 555 6455

Marteinn 
Sindri Jónsson 
leikur og syngur 
nokkur lög 
sunnudaginn 
10. desember 
kl. 14

Nánar á jolathorpid.is

Opið laugardaga og sunnudaga frá kl. 12-17

Ljósin verða afgreidd dagana  
10-11. des., 15.-18. des. og 22.-23. des. 

Opið kl. 13-18 þessa daga 
Lokað þriðjudaga, miðvikudaga og fimmtudaga.  

Lokað aðfangadag.

Jólaljósin ehf.
sími 692 2789

Panta má á www.jolaljosin.is 
Hægt er að panta frá og með 1. desember 

Netpöntunum lýkur 22. desember

Jólaljósin 
í Hafnarfjarðarkirkjugarði

Strandgötu 75 | sími 553 1800 | www.fondurlist.is | Facebook

Opið 13-18 
Laug. 11-15

Myndlistarvörur
á verði sem kemur þér þægilega á óvart
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Siðinn um Friðarljósið frá Betlehem 
má rekja til Austurríkis árið 1986. Hann 
hófst með samvinnu skátanna í Austur
ríki og ríkisútvarpsins þar. Austurríska 
útvarpið kostaði för tveggja skáta til 
Betlehem í byrjun desem bermánaðar 
árið 1986.

Erindi þeirra var að heimsækja 
Fæðingarhellinn í Betlehem og sækja 
þangað ljós af loga, sem hefur óslitið 
lifað þar allt frá upphafsárum kristninnar 
og kallaður hefur verið Friðarloginn. 

Hann hefur verið ímynd þess boðskapar 
sem ómaði hina fyrstu jólanótt um frið 
á jörðu. Skátarnir höfðu með sér lugtir 
og kveiktu á þeim með ljósi frá log
anum í Fæðingarhellinum. Síðan héldu 
þeir heimleiðis með lugtirnar sínar með 
lifandi Friðarljósinu,  Friðarljósinu frá 
Betlehem.

Þegar heim kom útdeildu þeir Friðar
ljósinu til skátagilda og skátafélaga í 
Austurríki, en síðan sáu gildisfélagar og 
skátar um útbreiðslu Friðarljóssins hver 

í sinni heimabyggð, og með þeim hætti 
sem hvert og eitt félag ákvað. 

Alls staðar var Friðarljósið gjöf  og 
hverju nýju ljósi sem tendrað var fylgdi 
óskin og bænin um frið á jörðu. 
Austurríska útvarpið annaðist kynningu 
á Friðarljósinu, tilveru þess og tilgangi 
og flutti fréttir af móttöku Friðarljóssins 
á hinum ýmsu stöðum. Þannig byrjaði 
þetta.

Sérhvert nýtt ljós sem tendrað er með 
Friðarloganum er kveikt með ósk um 
frið á jörðu. Friðarljósið frá Betlehem 
er:

Ljós samkenndar og samábyrgðar, 
Ljós skilnings milli manna og þjóða, 
Ljós friðar og vináttu, 
Ljós frelsis og sjálfstæðis, 
Ljós fyrir þá sem þjást eða eru einmana, 
Ljós fyrir hjálpsemi í verki. 
Friðarljósið kom í fyrsta skipti til 

Íslands 19. des. 2001 með Dettifoss frá 
Árósum. Skátagildin á Íslandi, samtök 

eldri skáta, Bandalag íslenskra skáta og 
Landsbjörg, samtök björgunarsveita á 
Íslandi, tóku höndum saman um mót
töku og útbreiðslu Friðarljóssins frá 
Betlehem hér á Íslandi.

FRIÐARLJÓSIÐ LOGAR Í 
KAMELKLAUSTRINU Í 
HAFNARFIRÐI
Friðarljósið logar stöðugt í Kamel

klaustrinu hér í bæ. Þar logar það á 
luktinni sem kom með logann. Og inni 
í kór kirkjunnar logar kerti með Friðar
ljósinu og skipt er um kerti eftir þörfum 
til þess að ljósið lifi óslitið. Þannig 
verður tvöfalt öryggi á varðveislu Frið
ar logans í Kamelklaustrinu.

Við stutta en hátíðlega athöfn er 
loginn sóttur árlega í klaustrið. Fulltrúar 
skátagildanna komu í klaustrið sl. 
fimmtudagskvöld, hlýddu á fallegan 
tónlistarflutning karmelsystra auk þess 
sem friðarboðskapur var lesinn. Friðar
loginn var færður yfir á luktir skátanna 
sem fara með þær m.a. í kirkjur í sínu 
sveitarfélagi sem tákn um þann friðar
boðskap sem friðarloginn endur speglar.

Að lokinni athöfninni hittust skátarnir 
í skátaheimilinu Hraunbyrgi v/ Víði
staðatún, fengu kakó og kökur og nutu 
góðrar vináttustundar.

Friðarloginn varðveittur í Klaustrinu
Skátar færa friðarljós frá Betlehem í kirkjur bæjarins

Karmelsystur sungu og léku á hljóðfæri.

Friðarloginn færður yfir á kerti skátanna sem dreifa honum svo víða.
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Eldri skátar taka á móti friðarloganum í Karmelklaustrinu.
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9. og 10. desember 20175

Víðavangshlaup – Sögusýning – Fyrirlestur og kvikmyndasýning Dagskrá

Kaldárhlaupið sunnudag kl. 13

Hátíð Hamarskotslækjar var haldin hátíðleg í fyrsta skipti 12. desember 2010 í Hafnarfirði. Hátíðin er haldin 
til heiðurs Jóhannesi J. Reykdal. Þáttaskil urðu í sögu þjóðarinnar þegar Jóhannes J. Reykdal stofnar fyrstu 
almenningsrafveitu á Íslandi sem tók til starfa 12. desember 1904 við Hamarskotslæk í Hafnarfirði. 
Í ár eru 113 ár liðin frá því að Jóhannes J. Reykdal kveikti rafljós í 16 húsum í Hafnarfirði.
Meðal þessara 16 húsa sem fengu raflýsingu, var fyrsta verksmiðjan sem var raflýst, fyrsta skólastofnunin, 
fyrsta samkomuhúsið ásamt heimili frumkvöðulsins Jóhannesar J. Reykdal.

LAUGARDAGUR 9. DESEMBER  í Annríki, Suðurgötu 73:
Kl. 13 Opið hús
 Sögusýning um rafvæðingu í Hafnarfirði. Kynning á íslensku handverki; þjóðbúningum og silfursmíði. 
Kl. 14 Uppbygging skólamannvirkja á vegum Jóhannesar J. Reykdal - fyrirlestur 
Kl. 14.45 Kvikmyndasýning
 Kvikmyndasýning á vegum Halldórs Árna Sveinssonar kvikmyndagerðarmanns, sjá netsamfelag.is. 
Kl. 15 Sigurjón Gunnarsson les upp úr bók sinni Tréskurður, og sýnir handverk sitt

SUNNUDAGUR 10. DESEMBER:
Kl. 13.00  Kaldárhlaupið – Víðavangshlaup 10 km 
 Skráning og nánari upplýsingar á hlaup.is
 Hlaupaleiðin er farvegur Hamarskotslækjar. Rásmark er ofan Kaldársels, hlaupið meðfram og eftir Kaldár sels vegi að 

Lækjarbotnum og síðan eftir göngustíg meðfram Hamarskotslæk. Lokamark við Jólaþorpið, Thors plani. Skráning kl. 12.15 við 
Hafnarfjarðarkirkju og rútuferð þaðan að rásmarki kl. 12.30.

Kl. 14 Verðlaunaafhending í Jólaþorpinu. Fyrstu verðlaun í boði Tilverunnar, Útdráttarverðlaun í boði Gullsmiðjunnar, Skipt í miðju, 
Stoðtækni, Gömlu matarbúðarinnar, Icewear og Símans. Frítt er í Suðurbæjarlaug í boði Hafnarfjarðarbæjar fyrir keppendur að 
hlaupi loknu.

Hátíð
Hamarskotslækjar
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HEILSUBÆRINN
Hafnar�örður

Skráning á www.hlaup.is
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Kvennakór Hafnarfjarðar hélt tón
leika í Víðistaðakirkju á degi íslenskrar 
tungu þann 16. nóvember. Gestir tón
leikanna voru börn úr Kór Öldu túns
skóla ásamt stjórnanda kórsins, 
Brynhildi Auðbjargardóttur.

Tónleikarnir voru helgaðir íslenskri 
tungu og allir textar sem kórarnir fluttu 
voru á íslensku. Í tilefni dagsins 
skörtuðu nokkrar konur og börn 
íslenskum búningi. Nutu konurnar 
góðrar aðstoðar Guðrúnar Hildar hjá 

Annríki við að setja upp skotthúfurnar. 
Fjölmenni var á tónleikunum og voru 
kirkjubekkir þétt setnir.

Kór Öldutúnsskóla var stofnaður árið 
1965 og hefur gegnt mikilvægu 
hlutverki í tónlistaruppeldi barna í 
Hafnarfirði. Flestir kannast við ljósbláa 
kórbúninginn  sem kórinn hefur klæðst 
í áratugi. Nú er svo komið að brýnt er 
að endurnýja búning kórsins og hefur 
verið settur á fót sérstakur búningasjóður 
í þeim tilgangi. Ekki hefur verið 
ákveðið hvernig búningarnir verða en 
þó er vilji til að hafa ásýnd þeirra 
svipaða og verið hefur.

Í lok tónleikanna afhenti Hulda 
Björns dóttir, formaður Kvennakórs 
Hafnarfjarðar, Brynhildi Auðbjargar
dóttur peningagjöf fyrir hönd kvenna
kórsins til styrktar búninga sjóðnum.

Þeir sem hafa áhuga á að styðja Kór 
Öldutúnsskóla með frjálsum fram
lögum í búningasjóð geta lagt inn á 
reikning 54514406004, kt. 671277
0159. 

Á aðventunni tóku báðir kórarnir 
taka þátt í söngdagskrá á Syngjandi 
jólum í Hafnarborg og munu syngja í 
Jólaþorpinu.

TOPPLYKLASETT BORVÉL M12 VERKFÆRASKÁPUR
3/8” 12stk BPD-202c 2x2Ah 7 skúffu

Toppar: 10, 12, 13, 14, 15, 
17, 18 og 19mm.

Nett borvél, tveggja hraða 
með höggi.

Sterkur verkfæraskápur með 
góðum brautum.

MW 48229001 MW 4933441940 TJ TBR3007B-X

7.900 kr. 25.900 kr. 39.900 kr.

Verkfærasalan
Síðumúli 11 - 108 Reykjavík | Dalshraun 13 - 220 Hafnarfjörður

560-8888   •   www.vfs.is

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og áskilinn er réttur til breytinga. Tilboð gildir til 30.nóv - 24.des 2017.

Kór Öldutúns skóla 
fær nýja búninga
Kvennakórinn styrkti kórinn til búningakaupa

Kvennakórinn og Kór Öldutúnsskóla syngja saman í Víðistaðakirkju.

Í íslenskum þjóðbúningi á degi 
íslenskrar tungu.
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Dansað við bálið
Skátar fögnuðu jólahátíðinni við Hvaleyrarvatn

Eldri skátar og fjölskyldur þeirra 
fögn uðu komu jólanna með hátíð í 
Skátalundi á fyrsta sunnudegi í aðventu. 
Jólasaga var lesin, sungið og ilmur af 
kakói og kökum var í skátaskálanum. 
Að venju var tendrað bál og dansað í 
kringum bálið og ekki leið á löngu áður 

en tveir jólasveinar birtust af fjöllum. 
Þeir voru hinir glaðlegustu og tóku þátt 
í dansinum. Gleðin var mikil hjá börn
unum er jólasveinninn opnaði poka 
sinn og dró upp sælgætispoka handa 
hverjum og einum.
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Hafnfirðingurinn Róbert Ísak Jóns
son varð á mánu dagskvöld heims
meistari í 200 m fjórsundi (S14, 
þroskahamlaðir) á Heimsmeistaramóti 
fatlaðra í sundi sem nú stendur yfir í 
Francisco Marquel Ólympíu sundhöll
inni í Mexíkó.

Róbert, sem er aðeins 16 ára, synti á 
2:19.34 mín. og hafði þar betur í 
baráttunni gegn SuðurKóreumannin

um Cho Wonsang sem var með 
forystuna eftir flug, bak og bringu en 
Róbert náði honum á síðasta snúning 
og stakk svo af á skrið sunds kaflanum 
og vann glæsilegan sigur.

SILFUR Í 100 M 
BRINGUSUNDI
Róbert Ísak vann til silfurverðlauna á 

Heimsmeistaramótinu sl. laugardag í 
100 metra bringusundi. Hann synti á 
1:13,65 mín. en Íslandsmetið á Jón 
Margeir Sverrisson, 1:10.84 mín. Í 
fyrsta sæti varð Adam Ismael frá 
Noregi á tímanum 1:09,29.

Hann synti í 100 m baksundi í gær 
eftir að blaðið fór í prentun og keppir í 
dag í 100 m flugsundi. Þá er 200 m 
skriðsund á dagskrá hans þessa daga.

GLÆSILEGUR 
SUNDMAÐUR
Róbert Ísak hefur náð glæsilegum 

árangri þrátt fyrir ungan aldur og 
hampaði hann m.a. Sjómannabikarnum 
í ár, annað árið í röð en bikarinn er 
veittur fyrir besta afrekið á nýárs
sundmóti fatlaðra. 

Róbert Ísak syndir fyrir Íþróttafélagið 
Fjörð en hefur einnig synt undir 
merkjum SH.

Það verður spennandi að fylgjast með 
þessum glæsilega sundmanni í fram
tíðinni. 

Heimsmeistari í sundi fatlaðra
Róbert Ísak Jónsson fékk silfur í 100 m bringusundi og varð heimsmeistari í 200 m fjórsundi

FJÖRÐUR

„Minn metnaður er heiðarleiki, vönduð 
vinnubrögð og persónuleg þjónusta“

Lækjargötu 34d, Hafnarfirði, sími 519 5900

Ertu í fasteignahugleiðingum? 
Vantar allar gerðir eigna á skrá!  Frítt söluverðmat

Páll B. Guðmundsson 
löggiltur fasteignasali

Ársæll Steinmóðsson 
aðst.m. í lögg.námi

Ársæll Steinmóðsson 
aðstoðarmaður fasteignasala  

sími 896 6076 
as@remax.is

Róbert Ísak með silfurverðlaunin.
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Róbert Ísak í flugsundi á sundmóti í Ásvallalaug.
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SKIPULAGSLÝSING

Á fundi Bæjarstjórnar Hafnar�arðar þann 8. nóvember sl. 
var samþykkt að breyta aðalskipulagi Hafnar�arðar á þann 
hátt að í stað tveggja tengibrauta sunnan núverandi byggðar 
við Ásvelli 3 verði ein braut.  

Á fundi skipulags- og byggingarráðs sem haldinn var þann 28. 
nóvember sl.  var lögð fram lýsing verkefnisins og hún samþykkt. 

Þegar vinna við gerð aðalskipulagstillögu hefst skal sveitarstjórn 
taka saman lýsingu á skipulagsverkefninu þar sem fram kemur 
hvaða áherslur sveitarstjórn hafi við aðalskipulagsgerðina og 
upplýsingar um forsendur og fyrirliggjandi stefnu og fyrirhugað 
skipulagsferli, svo sem um kynningu og samráð við 
skipulagsgerðina gagnvart íbúum sveitarfélagsins og öðrum 
hagsmunaaðilum.

Lýsinguna er hægt að nálgast á vef Hafnafjarðarbæjar og skulu 
skriflegar ábendingar við skipulagslýsinguna skila á netfangið: 
berglindg@hafnar�ordur.is eigi síðar en 27. desember 2017. 

Umhverfis- og skipulagsþjónusta Hafnarfjarðar

585 5500
hafnarfjordur.is

Breytingar á aðalskipulagi Hafnar�arðar vegna legu 
Ásvallabrautar og tengingu við Kaldárselsveg

Firði | www.bodyzone.is | sími 7702436

Fatnaður og 
fæðubótarefni

Prótein 
Vítamín
Amínósýrur

14.900,-

15.900,-

Úlpur 
Húfur 

Leggins
Bolir

Allt fyrir ræktina

7.900,-

12.900,-

Í námsefni 10. bekkjar er gert ráð 
fyrir umhverfisfræðslu. Fræðslan tekur 
á ýmsum þáttum sem standa okkur nær 
og skiptir það máli að allir séu 
meðvitaðir um stöðu umhverfismála 
hér á landi og á heimsvísu. Í tilraun til 
að fræða aðra og koma upplýsingum 
áfram um málefni sem skipta okkur öll 
máli, unnu nemendur í Öldutúnsskóla 
verkefni sem snýr að fræðslu yngri 
einstaklinga. 

Útkoman voru barnabækur sniðnar 
að nemendum í 1.3. bekk grunnskóla. 
Bækurnar eru settar upp í formi lestrar
hefta og voru þær unnar út frá sex 
yfirþáttum en hver og einn hafði sköp
unarleyfi innan þess þáttar sem valinn 
var. 

Yfirþættirnir voru: gróðurhúsaáhrif, 
ósonlag, loftmengun, eitur og úrgangur, 
sorp og neysla. 

Hver bók er 810 bls. og innihalda 
mis margar setningar á hverri blaðsíðu. 
Því má finna bækur sem henta flestum.

Fulltrúar nemenda kynntu bækurnar 
fyrir yngri nemendum Öldutúnsskóla 
við mikinn fögnuð þeirra.

Einnig tók sami hópur sig til og hann
aði borðspil tengd umhverfis mál efnum. 
Útkoman þar voru skemmtileg og 
fræðandi spil ætluð nemendum í 5.  10. 
bekk grunnskóla.

Segir Brynja Stefánsdóttir grunn
skóla kennari verkefnið vel heppnað 
seg ir það von allra í Öldutúnsskóla að 
það fái að njóta sín á sem flestum svið
um.

Ungir bókahöfundar
Útbjuggu bækur um umhverfismál fyrir 5.-10. bekk

Fræðsluefnið kynnt fyrir yngri bekkingum í Öldutúnsskóla.

Nemendur starfsbrautar Tækni
skólans í Hafnarfirði eru með sölu sýn
ingu á húsgögnum sem þau hafa gert 
upp og kertastjökum gerðum úr stólum 

og náttborðum. Úrvalið er fjölbreytt og 
vel þess virði að kíkja við í anddyri 
Tækniskólans við Flatahrauni 12 en 
sýningin er opin á skólatíma.

Sölusýning á upp-
gerðum húsgögnum

Nemendur starfsbrautar með flottar vörur
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EDDA BJÖRGVINS

Dásamleg …
ekki hægt að
leggja frá sér.“

FERÐIN TIL MARS EFTIR EYRÚNU ÓSK JÓNSDÓTTUR OG HELGA SVERRISSON

HAFNFIRÐINGAR
FARA Á KOSTUM!
BIEBER OG BOTNRASSA EFTIR HARALD F. GÍSLASON

UNGLINGA-BÓKIN Í ÁR!

Stórskemmtileg og
hörkuspennandi!

„

HLUSTAÐU Á

LAGIÐ

NATALÍA MARÍA Á 
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Veðrið lék við bæjarbúa þegar 
tendrað var á jólatrénu á Thorsplani sl. 
föstudagskvöld. Tréð er glæsilegt og 
einstaklega fallegt þegar búið var að 
tendra ljósin. Það var sjálfur Laddi sem 
tendraði ljósin eftir að hafa rifjað upp 
minningar frá æskuárunum í miðbæ 
Hafnarfjarðar. Söngur ómaði á sviðinu 
og fólkið í jólahúsunum kepptist við að 

bjóða fram varning. Fjölmennt var á 
Thorsplani á meðan dagskrá var í gangi 
en síðar hægði á en fjör færðist yfir í 
Firði þar sem einnig var boðið upp á 
skemmtiatriði.

Jólaþorpið er opið allar helgar milli 
kl. 12 og 17 og er opið til kl. 22 á 
Þorláksmessu.

Fjölmennt er tendrað var á jóltrénu
Bæjarbúar voru í jólaskapi – Jólaþorpið opið um helgar til jól

Glæsilegir hestarnir sem drógu jólavagninn um miðbæinn.

Jólaþorpið er löngu landsþekkt og breytist lítt ár frá ári.

Jólatréð er hafnfirskt og einkar glæsilegt í ár.

Gaflarinn Þórhallur Sigurðsson, Laddi, rifjaði upp bernskuna í miðbænum.

Börnin fengu að syngja með Þröstunum og foreldrarnir fylgdust stoltir með.

Ekki amalegt að fá að vera í hásæti og fylgjast með.

Lj
ós

m
.: 

G
uð

ni
 G

ís
la

so
n

Lj
ós

m
.: 

G
uð

ni
 G

ís
la

so
n

Lj
ós

m
.: 

G
uð

ni
 G

ís
la

so
n

Lj
ós

m
.: 

G
uð

ni
 G

ís
la

so
n

Lj
ós

m
.: 

G
uð

ni
 G

ís
la

so
n

Lj
ós

m
.: 

G
uð

ni
 G

ís
la

so
n



www.fjardarfrettir.is     11FJARÐARFRÉTTIR   |   FIMMTUDAGUR 7. DESEMBER 2017  

Dagskrá var fjölbreytt í Jólaþorpinu, 
Jón Jósep Snæbjörnsson  lék og söng, 
sömuleiðis Jóhanna Guðrún og Davíð, 
Lúðraveitin lék og Jón Jónsson söng.

Strandgatan er vistgata og aðeins 
opin fyrir gangandi umferð á meðan 
Jólaþorpið er opið og bæjarbúar hvattir 
til að njóta þess að ganga um Strand
götuna, kíkja í búðir, hitta mann og 
annan og að sjálfsögðu að heimsækja 
Jólaþorpið.
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Bæjarhrauni 10 
220 Hafnarfirði 
Sími 565 2189 
bokhaldsstofan.is  

skattframtöl   ársreikningar   umsjón húsfélaga
bókhald   launaumsjón   virðisaukaskattsuppgjör

Getum bætt við okkur nýjum viðskiptavinum

Magnús Waage
viðurkenndur bókari, 
framkvæmdastjóri
GSM 863 2275 

BÆJARHRAUNI 10, HAFNARFIRÐI 

Opnar vinnustofur
Myndlistarmenn í Lyngási 7 Garðabæ 
verða með opnar vinnustofur á 
sunnu dag kl. 14-17. Allir velkomnir.

Jólaþorpið
Oðið laugardag og sunnudag kl. 
13-17.

Jólaævintýrið í Hellis-
gerði
Kl. 19 á laugardag. Leitin að jólakett-
inum.

Jólaball Fríkirkjunnar
á Thorsplani á sunnudag kl. 11.

Hafnarborg
 „Japönsk nútímahönnun 100“, í 
aðalsal Hafnarborgar og sýningin 
„Með augum Minksins“ – hönnun, 
ferli, framleiðsla í Sverrissal. 

Sendið tilkynningar um viðburði á 
fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

Á DÖFINNI

Íbúar við Hvannavelli hafa mótmælt 
því að biðskýli hafi verið komið fyrir á 
miðri gangstétt á móts við Hvannavelli 
28 og mótmæla sumir því að strætó aki 
þarna um á næturna.

Eðvarð Ingi Björgvinsson hefur 
ritað Hafnarfjarðarbæ bréf þar sem 
hann óskar eftir því að biðskýlið verði 
fjarlægt þar sem það rúmist ekki innan 
deiliskipulags. Segir hann biðskýlið 
hafa verið sett upp á meðan 
deiliskipulag með greinargerð og 
deiliskipu lags skilmálum hafi verið í 
gildi en eftir kvörtun hans hafi verið 
kynnt breyting á greinargerð og 
deiliskipulags skil mál um Valla 6. Segir 

hann það ekki gott fordæmi að 
Hafnarfjarðarbær fram kvæmi fyrst og 
breyti svo deiliskipulag á eftir.

Segir hann skipulagið hafi ekki gert 
ráð fyrir biðstöð á þessum stað og það 
muni hafa mikil áhrif að almenn ings
vagnar stöðvi reglulega fyrir utan hús 
sitt með tilheyrandi sjón, hljóð og 
útblástursmengun. Þá telja aðrir íbúar 
að ástandið muni aðeins versna ef 
vagnar á þessari leið fari að aka til 01 
og 4.30 að nóttu um helgar.

Telja þeir einnig að staðsetning 
skýlisins á miðri gangstétt geti valdið 
slysahættu enda þarna umferð hjólandi 
fólks og gangandi.

Mótmæla biðstöð
Biðskýli sett á miðja gangstéttina við Hvannavelli

Biðskýlið á miðri gangstéttinni við Hvannavelli.

Sl. mánudag var haldin vinnustofa 
um barnaverndarmál þar sem braut
ryðjendur frá Danmörku kynntu 
tímamótaverkefni í þjónustu við börn í 
vanda. Stinne Højer Mathiasen, stjórn
málafræðingur og  verkefnastjóri hjá 
Herning Kommune og Trine Nanfeldt, 
félagsráðgjafi og hjúkrunarfræðingur 
og verkefnastjóri hjá Herning Kom
mune kynntu nýja nálgun og breytta 
hugmyndafræði í þjónustu við börn og 
fjölskyldur sem reynst hefur vel í 
Danmörku, hið svokallaða Herning 
Módel. 

„Herning módelið er í raun nýtt 
verklag og snemmtæk íhlutun felur í sér 
áherslu á stuðning og þjónustu við börn 
með fjölþættan vanda og fjölskyldur 
þeirra. Starfsmenn sem ráðnir verða 
samkvæmt þessari nýju nálgun koma 
að málum inn í skólum og leikskólum 
og vinna að því að styðja og auka 
þjónustu við börn á fyrri stigum. 
Markmiðið er að koma í veg fyrir að 
mál barna og ungmenna þróist þannig 
að erfitt og jafnvel ómögulegt sé að 
takast á við vandann. Með nýju verklagi 
skapast sterk tenging og virkt samstarf 
milli fjölskyldu og fræðslu og 
frístundaþjónustu. Hafnarfjarðarbær 
auglýsti um helgina eftir brautryðjanda 
til starfa hjá bænum til að vinna að 
innleiðingu á þessum nýjum áherslum. 

Unnið verður náið með 
skólastjórnendum, námsráðgjöfum og 
kennurum og öðru starfsfólki skólanna 
og leitað lausna á fyrri stigum í 
samvinnu við foreldra, kennara og aðra 
þá sem koma að málum barnsins,“ 
segir í tilkynningu frá Hafnarfjarðarbæ.

HERNING-MÓDELIÐ
Málefni barna með fjölþættan vanda 

eru leyst með öflugri og virkari þátttöku 
starfsmanna við vinnslu mála frá 
upphafi, fjölbreyttum úrræðum beitt í 
samstarfi við foreldra, skóla, heil

brigðisþjónustu og eftir atvikum aðra 
þjónustuveitendur.

Málin eru unnin eins nálægt barninu 
og fjölskyldunni og mögulegt er og 
stuðningur í meira mæli veittur heim.

Í einhverjum tilvikum nauðsynlegt 
að vista börn utan heimilis, en það var 
fyrst og fremst hugsað sem tímabundin 
ráðstöfun og stefnan ávallt sú að börnin 
snúi aftur heim við fyrsta tækifæri.

Einkunnarorð vistheimilanna er fyrsti 
dagurinn í vistun er fyrsti dagurinn á 
leiðinni heim.

VILJA TAKA UPP 
AÐFERÐINA
Markmið Hafnarfjarðarbæjar með 

því að skoða módelið og vinna út frá 
því eru að bæta þjónustu við börn og 

Vilja taka upp 
„Herning módelið“

Markvissari þjónusta við börn í vanda

ungmenni með fjölþættan vanda í 
Hafnarfirði. Að efla enn frekar forvarnir 
og snemmtæka íhlutun í málefnum 
fjölskyldna barna sem búa við fjöl
þættan vanda. Að auðvelda samræm
ingu vinnubragða og styðja við vinnslu 
verkefna þvert á málaflokka. Að 
endurskilgreina störf starfsmanna í 
málefnum fatlaðra barna og í barna
vernd, vinna þannig að aukinni 
samhæfingu með fjölskylduna í for
grunni.

Frá vinnustofunni í Hásölum.
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postur.is/jol

Komdu jólapökkunum til okkar og við komum
þeim í réttar hendur hratt og örugglega.
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þjónusta

Tek að mér að færa yfir á (vídeó, slide, 
ljósmyndir) DVD diska eða flakkara. 
Sýnishorn á siggileifa.123.is sími 8637265 

siggil@simnet.is, Sigurður Þorleifsson.

smáauglýsingar 
fjardarfrett ir@fjardarfrett ir. is  

s ími 565 3066

Verð 1.200 kr. m.v. hver 200 slög. 
Myndbirting 1.200 kr. 

Tapað-fundið og Gefins: FRÍTT

SMÁAUGLÝSINGAR

Smelltu á 
LIKE  

og skoðaðu myndir 
á Facebook síðu 

Fjarðarfrétta

FRÉTTASKOT
Sendu fréttaskot á 

fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

Handbolti: 
9. des. kl. 13.30, Mýrin 

Stjarnan - Haukar, úrvalsdeild kvenna

9. des. kl. 13.45, KA heimili 
KA/Þór - FH, 1. deild kvenna

10. des. kl. 15, Vestmannaeyjar 
ÍBV - Haukar, úrvalsdeild karla

11. des. kl. 19.30, Varmá 
Afturelding - FH, úrvalsdeild karla

12. des. kl. 19.30, Ásvellir 
Haukar - Fjölnir,  úrvalsdeild kvenna.

ÚRSLIT VENNA:
Haukar  Grótta: 2319

ÚRSLIT KARLA:
FH  Tatran Prešov: 2623

ÍR  Haukar: 2423
FH  Fram: 3926

Körfubolti: 
7. des. kl. 18, Ásvellir 

Haukar - Breiðablik,  úrvalsd. 
kvenna

7. des. kl. 20.15, Ásgarður 
Haukar - ÍR,  úrvalsdeild karla

10. des. kl. 16, Keflavík 
Keflavík - Haukar,  bikarkeppni karla

13. des. kl. 19.15, Keflavík 
Keflavík - Haukar,  úrvalsdeild kvenna

ÚRSLIT KVENNA:
Valur  Haukar: 7868

Haukar  Snæfell: 6877

ÚRSLIT KARLA:
Stjarnan  Haukar: 8396

ÍÞRÓTTIR
FH hafði betur gegn Tatran Prešov í 

Evrópukeppninni í handbolta. Leik
urinn var í Kaplakrika á laugar daginn 
fyrir framan 1.300 manns og lauk 
honum 2623. 

Einvíginu lauk með 4747 jafntefli. 
Tatran Prešov vann fyrri leik liðanna í 
Slóvakíu 2421 og unnu því einvígið 
með fleiri mörkum skoruðum á útivelli. 

Mikil stemmning var fyrir leiknum 
enda töldu FHingar sig hafa raunhæfa 
möguleika á að komast áfram. Í hálfleik 
leit ekki út fyrir að ætlunarverkið 
myndi náðst en spennan var gríðarleg 
síðustu mínúturnar og vonbrigðin því 
mun meiri þegar ætlunarverkið tókst 
ekki þrátt fyrir þriggja marka sigur.

Engu að síður mjög góð frammistaða 
hjá FH sem nú getur einbeitt sér að 
Íslandsmótinu þar sem liðið trónir á 
toppi úrvalsdeildar.

FHingar byrjuðu af krafti og skoruðu 
fyrstu tvö mörk leiksins. Gestirnir 
komust síðan yfir í stöðunni 67 um 
miðjan fyrri hálfleik og fóru þeir með 
tveggja marka forystu inn í seinni 
hálfleikinn, 1113.

Gestirnir byrjuðu manni færri í seinni 
hálfleik eftir að þjálfari þeirra ataðist 
eitthvað í leikmanni FH. Tatran Prešov 
byrjaði þó betur og þegar þeir náðu 
fjögurra marka forystu, 1216, kviknaði 
á FHingunum og náðu þeir þriggja 
marka forystu, 1916. Skoruðu gestirnir 
ekki í 11 mínútur. Gestirnir náðu að 
minnka forskotið niður í eitt mark 
þegar níu mínútur voru til leiksloka. FH 
náði þá þriggja marka forskoti þegar 
tæpar þrjár mínútur voru eftir, 2623. 
FHingar fengu síðan tækifæri til þess 
að vinna einvígið en markmaður Tatran 
Prešov varði skot Óðins Þórs Rík
harðssonar, annars markahæta manns 

FH, ú erfiðri stöðu úr horninu. Leik
menn Tatran Prešov fórus sér svo í 
engu óðslega síðustu mínútuna og 
héldu boltanum þar til leiktíminn rann 
út.

FH hefði verið fyrsta íslenska liðið til 
að taka þátt í riðlakeppni Evrópu keppn
innar hefðu þeir unnið einvígið.

Mörk FH: Óðinn Þór Ríkharðsson, 6, 
Ásbjörn Friðriksson, 6, Ísak Rafns son, 
4, Jóhann Karl Reynisson, 3, Gísli 
Þorgeir Kristjánsson, 2, Einar Rafn 
Eiðsson, 3 og Ágúst Birgisson, 1.

Ágúst Elí Björgvinsson varði 14 skot 
þar af tvö vítaskot og var hann með 
tæplega 38% skot varin.

Dominic Krok var markahæstur í liði 
Tatran Prešov með 8 mörk.

Igor Chupryna varði 8 skot, Mario 
Cvitkovic varði 4 og Vadym Brazhnyk 
varði 1.

Ágúst Birgisson skoraði eitt mark af línunni.

FH grátlega nálægt því að 
komast í sögubækurnar

Sigraði Tatran Prešov 26-23 en tapaði á færri mörkum skoruðum á útivelli

Ásbjörn Friðriksson skoraði 6 mörk.
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Fleiri myndir á  
www.fjardarfrettir.is

Opið hús hjá  
mynd listar mönnum
Myndlistarmenn í Lyngási 7 í Garðabæ opna vinnustofur sínar á 

sunnudag kl. 1317 fyrir gesti. Húsnæðið er á vegum Sambands íslenskra 
myndlistarmanna og eru nokkrir Hafnfirðingar með aðstöðu þar, meðal 
annars listamenn sem misstu aðstöðu sína þegar Dvergur var rifinn.

Allir velkomnir.

http://www.facebook.com/fjardarfrettir
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Við höfum góða reynslu af jólunum
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Flatahrauni 5a 
Boltinn í beinni og lifandi 

tónlist allar helgar.

Tilvalinn staður fyrir 
einkasamkvæmi stærri  

og smærri hópa.

Happy Hour alla daga  
frá kl. 16 til 19 og fleiri  
flott tilboð á barnum.

Flatahrauni 5a, Hafnarfirði 
sími 578 0200

Sími: 555 7030
www.burgerinn.is

LÆKJARGATA 34 c • HAFNARFJÖRÐUR • facebook.com/Gullsmidjan

Hún hring minn ber

Fyrir marga markar það 
upphaf jólahalds að hlýða á 
kóra bæjarins á Syngjandi 
jólum. Þar var að minnsta kosti 
hægt að komast í jólaskap enda 

mátti hlýða á fjölmarga fallega 
jólasöngva. Kórfélagarnir voru 
á öllum aldri, frá leikskóla
börnum til aldraðra söngvara.

Fagur söngur kóranna
Fjórtán kórar sungu á Syngjandi jólum í Hafnarborg

Smelltu á 
LIKE  

og skoðaðu myndir 
á Facebook síðu 

Fjarðarfrétta

virka daga kl. 13-21.30
um helgar  kl. 10-21.30

frá 11. des.

Björgunarsveitar Hafnarfjarðar
verður í Hvalshúsinu, 
Reykjavíkurvegi 48

Björgunarsveitar Hafnarfjarðar
verður í Hvalshúsinu, 
Reykjavíkurvegi 48

JólatrjáasalaJólatrjáasala

OpiðOpið
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http://www.facebook.com/fjardarfrettir

