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Víkingahátíðin sem svo 
lengi hefur verið við Fjöru
krána verður nú á Víðistaða
túni en Víkingafélagið 
Rimmu  gýgur hefur tekið við 
rekstri hátíðarinnar. Hátíðin 
hefst í dag kl. 13 og stendur 
fram á sunnudag. Frítt verður 
inn og margt í boði eins og sjá 
má nánar hér í blaðinu.

Fjölmargt er í boði næstu 
daga en landsleikur Íslands og 
Argentínu á HM í Rússlandi 
verður sýndur á risaskjá á 
Thorsplani á laugardag og 
þjóðhátíðardeginum verður 

fagnað með skrúðgöngu og 
mik illi miðbæjarhátíð á 
sunnu  daginn. Það ætti engum 

bæjarbúa að leiðast næstu 
daga, hátíð fyrir fólk á öllum 
aldri.
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Finndu okkur á

www.fjardarfrettir.is   öflugur fréttavefur

Sími: 555 7030
www.burgerinn.is

-stöðin

Hafnfirska 
leigubílastöðin

520 1212

TA X I

Víkingaskóli barnanna er alltaf vinsæll.

Víkingahátíð hefst  
í dag á Víðistaðatúni

Frítt en margt í boði. Opið fram á þjóðhátíðardag.

STAÐARBERGI

Skoðaðu tertuúrvalið
á kokulist.is

Kökulist verslunarmiðstöðinni Firði Hafnar�rði
Kökulist Hólagötu 17 Reykjanesbæ
Kökulist Iðnbúð 2 Garðabæ
Kokulist@kokulist.is · 555 66 55

Stofnuð 1983

Nýlegt fallegt einbýlishús, vel stað sett miðsvæðis í Hfj. Húsið er 266,9 m², 
þar af er bílskúrinn 60,3 m². Húsið var byggt árið 2002 og allar innréttingar 
sérsmíðaðar. Sérlega gott aðgengi.  Falleg ræktuð lóð með veröndum, 
gróðri og skjól  girð ingu. Nánari upplýsingar veitir Hlynur Halldórsson lg. f.s. 
698 2603 eða hlynur@hraunhamar.is

MÁVAHRAUN 21 VÖRÐUBERG 24

266.9 m²   97,9  millj. kr. 168,6 m² 71,9 millj. kr.  
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RAFGEYMASALAN
Rafgeymar eru okkar fagRafgeymasalan ehf.  |  Dalshrauni 17  |  sími 565 4060  |  sala@rafgeymar.is  |  www.rafgeymar.is

Þjónusta í fyrirrúmi!
Rafgeymasalan sérhæfir sig í sölu og þjónustu 
á rafgeymum fyrir allar tegundir faratækja 
og ferðavagna. Einnig rafgeyma fyrir 
gólfþvottavélar, golfkerrur, vinnulyftur o.fl.

Rafgeymasalan er stærsti innflytjandi á 
þunnum sellum sem límast á þök og toppa á 
fellihýsum, hjólhýsum og húsbílum.

Afar fallegt og vandað tvílyft 
endaraðhús með innbyggðum 
bílskúr samtals 168,6 m². Glæsilegur 
garður og næg bílastæði.
Góð staðsetning í Setbergslandinu.

http://www.fjardarfrettir.is
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Oft er kvartað yfir því að það 
vanti líf í bæinn, vanti lifandi 
miðbæ. En hvernig verður lif
andi bær til? Lifandi bær verð ur 
ekki til vegna þess að bæjar
yfirvöld standi fyrir við burð um 

og hátíðum. Bærinn verður lifandi af því íbúarnir 
sýna frumkvæði, heilsa nágrönnum sýnum, ganga 
um eigin hverfi og kaupa vörur og þjónustu í 
nærsamfélaginu. Bærinn verður lifandi vegna þess 
að fólk tekur höndum saman og heldur hverfishátíð, 
hvetur og styður börnin til að nýta nærumhverfið 
til leikja í stað þess að hafa of miklar áhyggjur af 
hættulegum klettum eða hávaða frá leikjum 
barnanna. Bærinn verður lifandi vegna þess að 
fólk sýnir áhuga á nærsamfélaginu, mætir á 
kynningarfundi og tekur þátt í umræðunni um 
uppbyggingu í bænum. Fæstir vita hvar þeir búa 
eftir 10 eða 20 ár og því skipta öll hverfi bæjarins 
okkur máli. Bærinn verður lifandi vegna þess að 
fólk kemur í miðbæinn, tekur þátt í hátíðum og 
ekki síst tekur þátt í þeirri samfélagslegu ábyrgð 
sem stjórnun bæjarins er. Minnsta sem fólk getur 
gert er að kynna sér á fjögurra ára fresti hvað 
flokkarnir bjóða upp á og taka þátt í kosningum. 
Því miður hefur þátttaka í kosningum í Hafnarfirði 
hrakað hratt sem ber vott um lítinn áhuga fólk á 
eigin samfélagi.

Í dag hefst fjögurra daga hátíð í Hafnarfirði með 
glæsilegri víkingahátíð á Víðistaðatúni sem 
stendur fram á sunnudag. Á laugardaginn er þeim 
sem áhuga hafa á góðri stemmningu bent á að 
mæta á Thorsplan og sjá landsleik Íslands gegn 
Argentínu á risaskjá. Engin krafa er gerð til áhuga 
á fótbolta. Þetta snýst ekki um það heldur samstöðu 
sem samfélag. Á sunnudag er svo þjóðhátíðardagur 
okkur, dagurinn sem við flöggum stolt íslenska 
fánanum, stolt sem íslensk þjóð í samfélagi þjóð
anna. Þar geta menn upplifað framtak íbúa, íbú
anna á Austurgötunni sem hafa að eigin frumkvæði 
skapað einstaka stemmningu í einni af fallegri 
götum bæjarins. Ekki sitja heima og kvarta yfir því 
að það vanta líf í bæinn. Þú getur skapað þetta líf.

Nú ætti ný bæjarstjórn af hafa komið saman ef 
farið væri eftir sveitarstjórnarlögum og sam
þykktum um stjórn Hafnarfjarðarkaupstaðar. Nýr 
meirihluti kaus að hundsa þessar reglur og fyrsti 
fundur bæjarstjórnar verður ekki fyrr en 20. júní!

Guðni Gíslason ritstjóri. 

leiðarinn

Sunnudagur 17. júní

Hátíðarhelgistund í 
Hafnarfjarðarkirkju kl. 11
Fullveldi og sjálfstæði þjóðar og einstaklinga 

Tryggvi Gíslason fyrrverandi skólameistari 
flytur hátíðarræðu. 

Gissur Páll Gissurarson syngur einsöng.
Douglas A Bortchie leikur á orgel.  

Sr. Jón Helgi Þórarinsson leiðir stundina.
Kaffisopi.  Allir velkomnir.

Sjá nánar á www.hafnarfjardarkirkja.is  
www.facebook.com/hafnarfjardarkirkja 

Víðistaðakirkja 
Þjóðhátíðardagurinn 17. júní

Helgistund á 
sumarkvöldi kl. 20

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

Kristín IngólfsdóttirSverrir Einarsson Margrét Á. Guðjónsd. Hannes Ó. Sampsted

HM í knattspyrnu karla

Ísland-Argentína 
á Thorsplani

Fyrsti leikur Íslands á HM í knattspyrnu karla 
verður sýndur á risaskjá á Thorsplani á laugardaginn. 
Dagskrá hefst kl. 12 en leikurinn sjálfur hefst kl 13. 
Keppt er í Moskvu í Rússlandi.

Ísland mætir Argentínu og geta Hafnfirðingar 
sameinast á Thorplani og fylgst með þessum tíma
mótum og áhugaverðum knattspyrnuleik. 

Stefnt er að fjölskyldustemningu á torginu. Skipu
leggjendur hvetja fólk til að mæta snemma til að hita 
upp fyrir leikin. Þá er fólk hvatt til að taka með 
útilegu stóla.
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Fjárhúsin rifin
Síðustu fjárhúsin í byggð

Á afgreiðslufundi skipulags og byggingarfulltrúa 
þann 6. júní sl. var samþykkt heimild til rífa niður allar 
byggingar á lóðinni á mótum Kaldárselsvegar og 
Flóttamannavegar (Elliðavatnsvegar). Þar eru síðustu 
gripahúsin í byggð í Hafnarfirði, fjárhús, hlaða og 
geymsla en fjárhúsið er skráð byggt árið 1968.

Ástæða niðurrifsins eru ný gatna mót Kaldársels
vegar og Ásvallabrautar en nýtt skipulag vegna 
þeirrar brautar hefur ekki verið samþykkt, var frestað 
fram yfir kosningar.

Í umsókn forstöðumanns framkvæmda og 
rekstrardeildar umhverfis og skipulagsþjónustu 
Hafnarfjarðar frá 31. maí sl. segir að þetta séu 
mannvirki sem þurfi að rífa vegna skipulags en 
framkvæmdir við gatnagerð séu að hefjast.

Það vekur athygli að leyfið sé veitt áður en 
skipulagið hefur verið samþykkt auk þess sem enginn 
kjörinn fulltrúi komi að samþykktinni. Kjörnir 
fulltrúar hafa þó verið meðvitaðir um að húsin þurfi 
að víkja vegna nýs hringtorgs sem þarna á að koma.

Miklar breytingar hafa orðið á þessu svæði síðan 
1974 er Landmælingar Íslands létu taka loftmyndina 
hér að neðan, fjölmörg hesthús, fjárhús og kartöflu
kofar þar sem nú er þétt byggð.

Klaustrið
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GleÐilega þjóÐhátíÐ í HafnarfirÐi

Göngum í bæinn
Göngum í bæinn, tökum Strætó
eða leggjum löglega nærri miðbænum

Bílastæði nærri miðbænum
Fjölmörg bílastæði við Lækjarskóla, Tækni-
skólann, Flensborg eða Íþróttahúsið Strandgötu.
Bílastæði fatlaðra eru við Linnetstíg 1

Engin bílaumferð
Miðbærinn verður lokaður
fyrir bílaumferð á meðan
hátíðarhöldum stendur

Skiljum hundana eftir heima
Ekki er leyfilegt að vera með hunda á
viðburðasvæðunum - hvorki lausa né í taumi

• 8:00 Fánar dregnir að húni og fánahylling á 
Hamrinum. Skátafélagið Hraunbúar flaggar
fánum víðsvegar um bæinn.

• 11:00 Þjóðbúningasamkoma í Flensborg
Annríki - Þjóðbúningar og skart veitir aðstoð við að 
klæðast þjóðbúningum og hvetur Hafnfirðinga til 
að taka fram þjóðbúninga allra landa. 

• 13:00 Skrúðganga frá Flensborgarskóla
Gengið niður Hringbraut, eftir Lækjargötu og inn 
Strandgötu að Thorsplani. Lúðrasveit Hafnarfjarðar 
og skátafélagið Hraunbúar leiða skrúðgönguna.

• Kl. 13:30-17:00 Hátíðarhöld á Thorsplani
• Karlakórinn Þrestir, ávarp fjallkonu Eva Rut Bernhöft 

Reynisdóttir, setning Guðbjörg Oddný Jónasdóttir, 
ávarp nýstúdents Ásta Sól Bjarkadóttir.

• 14:00 Salka Sól sem Ronja Ræningjadóttir
• 14:20 Daði Freyr
• 14:50 Pitch perfect
• 15:00 Listdansskóli Hafnarfjarðar
• 15:05 Víkingabardagi – Rimmugýgur
• 15:25 Dansíþróttafélag Hafnarfjarðar
• 15:30 Svala Björgvins
• 16:00 Wizardmansclique
• Kynnar eru Arnór Björnsson og Kolbeinn Sveinsson.

 Dagskrá á Strandgötu, stræti og torg
• Á Standgötunni verða sölubásar, leiktæki, 

skotbakkar, borðtennis, bogfimi, tónlist, 
þrautabraut og bubbleboltar. 

• Skapandi sumarstörf og listahópur Vinnuskóla 
Hafnarfjarðar verða á ferðinni

 Opið í Hafnarborg frá kl. 12-17 Ókeypis 
aðgangur

• 35/30 afmæli Hafnarborgar. Í tilefni þessa er 
sérstök afmælissýning valinna verka úr safneign.

• Þjóðbúningasýning þar sem sérstök áhersla er 
lögð á þjóðbúninga kvenna og þróun þeirra.

• Kvartmíluklúbburinn sýnir bíla.
 Við Hafnarborg 
• 14:00 Unglingabönd úr Músik og Mótor:

A waste of good name, Aaru, Darri og 
Guðmundur og Inzeros.

• 15:00 Þjóðbúningamyndataka
• 15:10 Línudans eldri borgara
• 15:20 Listdansskóli Hafnarfjarðar
• 15:30 Fimleikafélagið Björk
• 15:40 Söngur unglinga félagsmiðstöðva

Skemmtidagskrá 
við Hafnarborg

 Opið í sex húsum Byggðasafnsins frá kl. 
11-17 auk ljósmyndasýningar á Strandstíg - 
Ókeypis aðgangur

 Við Pakkhúsið
• 14:00 Lúðrasveit Hafnarfjarðar
• 14:30 Listdansskóli Hafnarfjarðar
• 14:40 Línudans eldri borgara
• 15:00 Dansíþróttafélag Hafnarfjarðar
• 15:20 Fimleikafélagið Björk

Skemmtidagskrá 
við Byggðasafnið

 Bílastæði við bókasafnið
• Leiktæki, borðtennisdeild 

BH og bogfimi.
 Gamli Lækjarskóli
• Siglingaklúbburinn Þytur 

verður með báta og kajaka á 
Læknum

• Teymt undir börnum á 
hestum frá Hestamanna-
félaginu Sörla 

 Austurgötuhátíð
• Hin stórskemmtilega 

Austurgötuhátíð verður 
haldin í áttunda sinn.

• Íbúar Austurgötu bjóða 
Hafnfirðinga og 
nærsveitarmenn velkomna.

 Víkingahátíð Rimmugýgjar
• Víkingahátíð á Víðistaðatúni  

frá kl. 13:00-19:00. 
Aðgangur ókeypis.

 Sjúkrastofnanir
• Margrét Arnardóttir og 

Kristín Inga Jónsdóttir 
heimsækja sjúkrastofnanir 
og flytja íslenskar perlur

Hátíðarhöld um
allan bæ

Hátíðardagskrá

Nánari upplýsingar á hafnar�ordur.is
og á Facebook síðu Hafnar�arðarbæjar
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Austurveri  •  Flatahrauni  •  Glæsibæ  •  Húsgagnahöllinni  •  Mjódd  •  Smáratorgi  •  Suðurveri

Komdu við í Bakarameistaranum 
og gerðu HM e� betra!

A�ir kleinuhringir
 á tilboði 195 kr.

Aspa�tykki og gos
990 kr.

Ö� brauð á 
495 kr.

Gri�uð samloka og gos
590 kr.

HM boltakaka
1390 kr.

Ka� 295 kr.

Rúnstykki 95 kr.

Um síðustu helgi stóð Hunda ræktar
félag Íslands fyrir hundasýningu á 
Víðistaðatúni í Hafnafirði. Þar öttu um 
1400 hundar af rúmlega 100 mismun
andi tegundum kappi yfir þriggja daga 
sýningarhelgi.  Sýningin hófst á hvolpa
keppni þar sem  102 hvolpar á aldrinum 
39 mánaða kepptu um að verða bestu 
hvolpar sýningarinnar. 

Fyrsta norræna hundasýningin hér á 
landi var svo á Víðistaðatúni en hún er 
samstarfsverkefni hundaræktarfélaga 
Norðurlandanna (Nordic Kennel 
Union).  Alþjóðleg keppni var svo hald
 in á sunnudeginum þar sem 618 hundar 
sýndu og kepptu. 

Hundarnir sýndu sitt besta eðli og 
spenntir eigendur og sýnendur glöddust 
og grétu eftir árangri hundanna. 

Aðstandendur voru ánægðir með vel 
heppnaða sýningu í fallegu umhverfi.

1.400 hundar og stoltir eigendur  
á Víðistaðatúni

Stoltir eigendur sýndu hunda sína sem reyndu eftir megni að hlýðast eigendum sínum.
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Goði ung nauta
hamborgarar

 4x90 gr. m/brauði

Firði | Hafnafirði

Virka daga
08:00 – 22:00

Laugardaga
08:00 – 18:00

AFGREIÐSLUTÍMAR
Sunnudaga

10:00 – 17:00

MÖGNUÐ JÚNÍTILBOÐ

Hnetuvínarbrauð  og 
Flórídana heilsusafi

Thai Choice Cup núðlur
Beef, Chicken 
og Tom Yum

Góa HraunbitarSS Vínarpylsur 5 stk

Doritos og 
Santa Maria ostasósa

Pick Nick vefja
Tikka masala

GÓÐ 
TVENNA

959
KR

398
KR/PK

299
KR

159
KR/STK

539
KR598

KR

GOTT
KOMBO

298
KR
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Knattspyrna: 
14. júní kl. 19.15, Kaplakriki 

FH - Víkingur R., úrvalsdeild  karla

15. júní kl. 19.30, Ásvellir 
Haukar - Fylkir,  1. deild  kvenna

19. júní kl. 19,15, Kópavogsvöllur 
Breiðablik - FH  úrvalsdeild kvenna

20. júní kl. 19.15, Ásvellir 
Haukar - ÍR,  1. deild kvenna

20. júní kl. 20, Hlíðarendi 
Valur - FH  úrvalsdeild karla

ÚRSLIT KVENNA:
Hamrarnir  Haukar: (frestað) 

ÚRSLIT KARLA:
Fram  Haukar: 31

KR  FH: 22
Haukar  Selfoss: 53

sport@fjardarfrettir.is

þjónusta

Bílaþrif. Kem og sæki. Þvottur og bón 
verndar bílinn. Úrvals efni. Djúphreinsun. 
Hagstætt verð. Uppl. í síma 845 21 00. 

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.

Garðsláttur í einum grænum. 
Tek að mér garðslátt í smærri og stærri 

görðum. Hagstætt verð. Geri tilboð.  
Uppl. í s. 845 21 00. 

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

www.fjardarfrettir.is 

SMÁAUGLÝSINGAR

ÍÞRÓTTIR

Hvaleyrarskóla hlaut við ur  kenningu 
fræðsluráðs Hafnarfjarðar árið 2018 
fyrir nemendaferðir fyrir elstu nem
endur skólans. 

Í sex skólaár hefur skólinn staðið fyr
ir nemendaferðum til Danmerkur í 
sam starfi við foreldra og nemendur í 
elstu bekkjum skólans og er verkefninu 
stýrt af kennurum í unglingadeild.

Til að gera þessar ferðir mögulegar 
hafa allir lagt á sig í mikla vinnu við að 
skipu leggja, undirbúa, standa fyrir 
fjáröflunum og tryggja að allir nem
endur geti farið með óháð efnahag og 
félagsstöðu. Hluti verkefnisins er svo 
að tengjast dönskum jafnöldrum og 
eiga í margvíslegum samskiptum við 
þá.

Þetta eru gagnkvæmar heimsóknir 
þar sem nemendur gista heima hjá hvor 
öðrum í ferðunum. Þetta verkefni hefur 
reynst góður endir á grunnskólagöngu 
nemenda, verið þroskandi og gefandi 
og færir mörgum nemandanum já 
kvæð     ari lok á grunnskólagöngu sinni 
en ella hefði orðið.

Var fulltrúum skólans færður viður
kenningarskjöldur og starfsfólki skól
ans var boðið í kaffisamsæti rétt fyrir 
lok skólaársins.

Verkefnið hefur að hluta til verið 
styrkt af Nordplus menntaáætlun Nor
ræna ráðherraráðsins.

Hvaleyrarskóli hlaut viðurkenn ingu 
fræðsluráðs fyrir nemendaferðir

Það er Víkingafélagið Rimmugýgur 
sem hefur tekið yfir rekstur 
Víkingahátíðarinnar sem verið hefur 
við Fjörukrána til fjölda ára. Hún verður 
nú á Víðistaðatúni, þar sem fyrsta 
Víkingahátíðin var haldin. Hátt í tvö 
hundrað víkingar mæta til leiks, bjóða 
upp á fjölbreytta skemmtan og fróðleik 
að hætti víkinga en reikna má að reykur 
stígi upp frá Víðistaðatúni dagana sem 
hátíðin er haldin. Víkinga koma víða 
að, frá víkingafélögum hér á landi en 
einnig verða fjölmargir erlendir gestir, 
sem margir hverjir eru orðnir 
bæjarbúum kunnugir.

Á svæðinu verður hægt að kaupa 
bæði skart og ýmsa víkingamuni en 
veitingasala verður einnig á svæðinu. 
Víkingarnir sýna handverk sitt og á 
milli þess sem þeir smíða skart og 
sauma klæði, berjast þeir á banaspjótum 

öðrum til skemmtunar og keppa í 
fjölbreyttum leikjum.

Hinn vinsæli Víkingaskóli barnanna 
verður alla daga kl. 13:30 en dagskrá 
hefst alla daga kl. 13 og stendur til kl. 
19. Sögumenn segja frá, víkingatónlist 
hljómar, bogfimi er æfð sem og 
axarköst en víkingamarkaðurinn verður 
viðamikill og margt í boði.

Frítt er inn en víkingarnir hvetja gesti 
til að hafa með sér peninga sem þeir 
vilja plata út úr þeim fyrir veitingar, 
glingur og fallegt handbragð.

Víkingahátíðin hefst í dag
Stendur til loka þjóðhátíðardags

Nokkrir aðstandenda Víkingahátíðarinnar, Jón Gestur Björgvinsson, 
Hafsteinn Kúld Pétursson formaður Rimmugýgs, Úlfar Daníelsson,  
Sigurbogi  Grétarsson og Jökull Tandri Ámundason.
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FJÖRÐUR

„Minn metnaður er 
heiðarleiki, vönduð 

vinnubrögð og 
persónuleg þjónusta“

Viltu selja?  Hringdu í  896 6076

Ársæll Steinmóðsson 
LÖGGILTUR  FASTEIGNASALI 
sími 896 6076 • as@remax.is

Lækjargötu 34d, Hafnarfirði

Frítt söluverðmat
Sanngjörn söluþóknun

11. júní – 21. júní

26. júní – 6. júlí

9. júlí – 20. júlí

23. júlí – 3. ágúst

Stóran krana og kunnáttumenn þurfti til að fella um 
60 ára gamalt grenitré við Brekkugötu 12. Að sögn 
eigenda var tréð búið að gegna hlutverki sínu, orðið 
mjög illa farið af lús og skyggði það mikið á allt í 
kringum sig.  

Trjáfellingin vakti nokkra athygli enda ekki á hverjum 
degi sem svona stór tré eru felld. Bolurinn var verklegur 
enda hefur tréð lifað tímana tvenna í Hafnarfirði. Þá 
bjuggu um 6.600 manns í Hafnarfirði, hús hituð með 
olíu eða rafmagni og alls staðar malargötur. 

Stundum þurfa gömul tré að víkja
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Verklegt tréð lá í valnum en verður vonandi nýtt til smíða.
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Smelltu á 
LIKE  

og skoðaðu myndir 
á Facebooksíðu 

Fjarðarfrétta

FRÉTTASKOT
Sendu fréttaskot á 

fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

fjardarfrettir.is

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

Menn ing ar - 
og heilsu-

göngur
Í sumar verður boðið upp á 

menningar og heilsugöngur 
öll fimmtudagskvöld kl. 20.

Flestar göngur taka um 
klukkustund og hefjast kl. 20 
nema annað sé tekið fram. 
Þátttaka er ókeypis og allir 
velkomnir.

GAMLI HAFNAR
FJÖRÐUR Í KVÖLD
Björn Pétursson bæjarminja

vörður leiðir aðra gönguna í 
kvöld, fimmtudag, og verður 
gengið um gamla Hafnarfjörð. 
Segir hann frá merkilegri og 
skemmtilegri sögu gömlu 
byggð arinnar í bænum. Geng
ið verður frá Pakkhúsinu.

Í næstu viku verður gengið 
frá Hafnarborg um virkjunar
staði Jóhannesar Reykdal.

Göngurnar eru sam starfs
verkefni Hafnarborgar, og 
Byggðasafnsins.

Á Grímunni, verðlaunahátið Sviðs
listasambands Íslands fyrir skömmu fékk 
„Í skugga Sveins“ eftir Karl Ágúst Úlfsson 
Grímuna sem barna sýning ársins en 
leikritið var sett upp í Gaflaraleikhúsinu.

„Það er Gaflaraleikhúsinu mikill heiður 
að hljóta Grímuna að þessu sinni en 
leikhúsið hefur verið tilnefnt margoft til 

Grímunnar fyrir barna og ung menna
sýningar sínar,“ segir Lárus Vilhjálmsson 
leikhússtjóri.

Segir hann Gaflaraleikhúsið hafi fundið 
fyrir miklum velvilja hjá bæjar búum og 
íbúum nágranna sveitar félaganna en á 
hverju ári koma um 10 þúsund gestir í 
húsið.

„Þessi mikla viðurkenning festir 
leikhúsið í sessi sem eitt fremsta barna og 
ungmennaleikhús landsins og styrkir 
ætlun forsvarsmanna leikhússins að halda 
áfram þeirri öflugu uppbyggingu barna 
og ungmennaleikhússtarfsemi sem hefur 
einkennt starfið til þessa. Leikhúsið hefur 
fengið góðan stuðning frá bæjaryfirvöldum 
frá upphafi og hlakkar til samstarfs við 
nýja bæjar stjórn.“

Á næsta leikári eru ætlunin að setja upp 
amk. tvö barna og ungmennaverk með 
færustu listamönnum landsins.

Fékk Grímuna
fyrir leikritið Í skugga Sveins

http://www.facebook.com/fjardarfrettir

