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Treystu 
mér fyrir 
veislunni!

www.kökulist.is

Finndu okkur á

www.-fjardarfrettir.is   öflugur fréttavefur

BIFREIÐASKOÐUN
Dalshrauni 5

Opið kl. 8-17 virka daga

Sími: 555 7030
www.burgerinn.is

STAÐARBERGI

Stofnuð 1983

Vel skipulögð 2ja herbergja neðri 
hæð í tvíbýli með sérinngangi. 
Verönd, útiskúr. Frábær staðsetning 
og stutt í alla helstu þjónustu.    

Falleg 4ra herb.  endaíbúð á efstu 
hæð.  Björt og rúmgóð stofa. Þetta 
er vel skipulögð eign, fallegt útsýni, 
stutt í grunn- og leikskóla.

Falleg 4ra til 5 herbergja útsýnisíbúð 
á efstu hæð í þríbýlishúsi. Íbúðin 
hefur verið mikið endurnýjuð. Vel 
staðsett. Ræktaður garður

LANGEYRARVEGUR 7

53,6 m² 27,9 millj. kr. 102 m² 39,9 millj. kr. 85,3 m² 39,9 millj. kr.

BÆJARHOLT 5 HRINGBRAUT 37

Framundan er mikil kirkju
hátíð, ein mesta hátíð kristinna 
manna. Kirkjur bæjarins 
bjóða upp á fjölbreytta dag
skrá og menningin mun 

blómstra á næstunni. Sumar
dagurinn fyrsti er í næstu viku 
og menningarhátíðin Bjartir 
dagar hefjast þá sem bæjar
búar eru hvattir til að taka þátt 

í. Dagskrá hátíðarinnar má 
finna í auglýsingu í mið opnu 
blaðsins og enn ítarlegri 
dagskrá má jafnvel finna á 
hafnarfjordur.is

Páskaliljur eru víða að vaxa úr moldu og blómstra vonandi fljótt.

A. Hansen  |  Vesturgötu 4  |  Borðapantanir: ahansen@ahansen.is  565 1130  |  www.ahansen.is 

Matseðil l inn okkar á A. Hansen svíkur engan 
Við bjóðum upp á frábært úrval 
af ljúffengum mat sem kitlar 
bragðlaukana.
Frá og með 1. maí bjóðum við upp á 
spennandi nýja rétti sem að enginn 
ætti að láta framhjá sér fara!

Opnunartími yfir páskana
Skírdagur: kl. 17.30-22
Föstudagurinn langi: kl. 17.30-22
Laugardagur fyrir páska: kl. 17.30-22
Páskadagur  og annar í páskum: Lokað

Bílaverkstæði HÖGNA
Hjólastillingar og allar almennar bílaviðgerðir 

Trönuhrauni 2 • sími  555 2622 (við Hjallahraun)

Alþrif
Bryngljái

Tímapantanir í síma 

565 3232
KAPLAHAUNI 22

Gleðilega páska!
Kirkjur bæjarins opnar í dymbilvikunni
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Karaoke föstudaga eftir kl. 22 
og happy hour á barnum.

http://www.fjardarfrettir.is
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Stígur á palli 
yfir mýri

Verið er að tengja saman gönguleiðir frá Mosahlíð 
að stígnum í Gráhelluhrauni. Stórvirkar vinnuvélar 
hafa verið að leggja göngustíginn og íbúi hafði af því 
verulegar áhyggjur að verið væri að fylla í mýri sem 
þarna væri.

Skv. upplýsingum Helgu Stefánsdóttur, forstöðu
manns framkvæmda og rekstrardeildar hjá 
Hafnarfjarðarbæ mun stígurinn liggja yfir mýrarnar á 
palli svo íbúinn getur verið áhyggjulaus.

Með gerð nýja göngustígarins liggur reiðstígur og 
göngustígur hlið við hlið, göngustígurinn tengist 
reiðstígnum meðfram Elliðavatnsvegi. Viðmælandi 

Páskadagur 21. apríl

Hátíðarguðsþjónusta 
kl. 8, árdegis

Morgunverður á eftir.

Skráning í fermingar 2020
á astjarnarkirkja.is

 www.astjarnarkirkja.is

Útgefandi: Hönnunarhúsið ehf.  kt. 450106-1350
Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Guðni Gíslason
Ritstjórn og auglýsingar: 565 4513, 896 4613
fjardarfrettir@fjardarfrettir.is
Prentun: Ísafoldarprentsmiðja  •  Dreifing: Póstdreifing

ISSN 2298-8858   Vefútgáfa: ISSN 2298-8866

www.fjardarfrettir.is
www.facebook.com/fjardarfrettir.is

Hönnunarhúsið ehf., Bæjarhrauni 2, 220 Hafnarfirði 

Á hverju vori taka bæjarbúar 
sig til og hreinsa garða sína og 
nánasta umhverfi. Þetta er í 
sjálfu sér þegnskylda en einnig 
starf sem gefur mikla ánægju 
enda gott að horfa yfir þar sem 

vel hefur verið hreinsað.
Það sem ætti hins vegar að vekja okkur til 

umhugsunar er það hvaðan allt þetta drasl kemur. 
Auðvitað missir fólk drasl, vindurinn grípur það 
sem ekki átti að fjúka en alltof mikið af drasli fýkur 
um vegna þess að við sjálf höfum hent því á jörðina. 
Hvernig stendur á öllum þessum pappamálum sem 
virðast fjúka alls staðar? Hvaða koma öll þessi 
fjúkandi jólatré? Hvaðan koma allir þessir 
plastpokar og af hverju hendir reykingarfólk alltaf 
sígarettustubbunum á jörðina? Af hverju hendir 
fólk tyggjói á götuna og af hverju henda 
hundaeigendur hundaskít í plastpokum jafnvel inn í 
næsta garð? Við þurfum öll að líta í eigin barm. Ég 
man sem 14 ára þegar ég fór til Noregs að ég tók 
eftir því að hvergi var drasl að sjá? Af hverju?

– Páskahátíðin er helgasta hátíð kristinna manna. 
Á skírdag átti Jesús síðustu máltíðina með læri
sveinum sínum þar sem hann sagði við þá að einn 
af þeim myndi svíkja sig. Það var svo Júdas sem 
sveik hann fyrir 30 silfurpeninga og Jesús var 
krossfestur á Golgatahæð á föstudeginum langa þar 
sem hann dó á krossinum. Um kvöldið var hann 
svo lagður í gröf sem höggvin var í klett og stórum 
steini velt fyrir opið. Vitað var að Jesús hafði sagt 
að hann risi upp frá dauðum á þriðja degi og því var 
grafarinnar vel gætt.

Á sunnudeginum, páskadag, er María Magdalena 
og María móðir Jakobs komu snemma dags að 
gröfinni var búið að velta steininum frá og inni sat 
ungur maður sem sagði þeim að vera óhræddar því 
Jesús væri risinn upp frá dauðum.

Megin inntak í kristinni trú er að Jesús hafi tekið 
á sig allar syndir mannanna og dáið fyrir þá á 
krossinum sem í eðli sínu er tákn um óendanlega 
fyrirgefningu.

Kristnir söfnuðir bæjarins minnast þessarar 
hátíðar með ýmsum hætti í kirkjum sínum og 
helgihaldið sjaldan meira en um páskana. Bæjarbúar 
eru hvattir til að heimsækja kirkjur bæjarins, þó 
ekki til annars en að minnast kærleikans og fyrir
gefningar innar.

Guðni Gíslason ritstjóri. 

leiðarinn

Víðistaðakirkja 
Skírdagur 18. apríl

Fermingarmessa  
kl. 10:30

Kór Víðistaðasóknar syngur undir stjórn  
Helgu Þórdísar Guðmundsdóttur.
Prestur: Sr. Bragi J. Ingibergsson.

Föstudagurinn langi 19. apríl

Guðsþjónusta kl. 11
Jóhann Schram Reed og Emily Reed 

syngja.
Organisti: Helga Þórdís Guðmundsdóttir.

Prestur: Sr. Bragi J. Ingibergsson.

Páskadagsmorgunn 21. apríl

Hátíðarmessa kl. 10
Kór Víðistaðasóknar syngur undir stjórn  

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

Páskaeggjaleit fyrir börnin!
Boðið verður upp á heitt súkkulaði  

og meðlæti í safnaðarheimilinu  
að messu lokinni.

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

Skírdagur 18. apríl

Fermingarmessa kl. 11
Föstudagurinn langi 19. apríl

Kvöldstund  
við krossinn kl. 21

Ath. breyttan tíma

Páskadagur 21. apríl

Páskadagsmessa kl. 8
Kaffihlaðborð á eftir í safnaðarheimilinu.

Sumardagurinn fyrsti, 25. apríl

Fermingarmessur  
kl. 10, 12 og 14
Sunnudagur 28. apríl

Sunnudagaskóli kl. 11
 Nánar á www.frikirkja.is og á Facebook 

Fjarðarfrétta taldi Garðbæinga vera að leggja 
reiðstíginn við Elliðavatnsveg af og muni reiðleið á 
milli Garðabæjar og Hafnarfjarðar liggja um línuveg 
Hnoðraholtslínu úr Heiðmörk að Gráhelluhrauni. 
Verði af því eru þessi framkvæmd í Lækjarbotnum að 
mestu óþörf. Helgu var ekki kunnugt um að leggja 
ætti reiðstíginn af og aðalskipulag Garðabæjar 2016
2030 gerir ekki ráð fyrir því.
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Skírdagur 18. apríl
Fermingarmessa kl. 11

Passíusálmar sungnir kl. 17-19
Sönghópurinn Lux aeterna syngur passíusálmana með gömlu 

lögunum, bæði einradda og í fjórum röddum. Fólk getur komið og 
farið að vild.

Heilög kvöldmáltíð kl. 18
Prestur sr. Jón Helgi Þórarinsson

Föstudagurinn langi, 19. apríl
Kyrrðarstund kl. 11

Magnea Tómasdóttir syngur úr passíusálmunum. Lesið úr 
píslarsögunni.  Prestur sr. Þorvaldur Karl Helgason. Organisti 

Þorvaldur Örn Davíðsson.

Passíusálmar sungnir kl. 17-19
Sönghópurinn Lux aeterna syngur passíusálmana með gömlu 

lögunum, bæði einradda og í fjórum röddum. Fólk getur komið og 
farið að vild.

Páskadagur 21. apríl
Hátíðarmessa kl. 8 árdegis

Sr. Þorvaldur Karl Helgason predikar og þjónar ásamt sr. Jóni Helga 
Þórarinssyni. Organisti Hilmar Örn Agnarsson. Barbörukórinn syngur.  

Morgunverður í Hásölum eftir messuna.

Hátíðarmessa á Sólvangi kl. 15
Prestur sr. Jón Helgi Þórarinsson. Organisti Hilmar Örn Agnarsson. 

Félagar í Barbörukórnum syngja.

Á döfinni:
Sunnudagurinn 28. apríl kl. 11

Tónlistarmessa. Söngfélagið, einsöngur, hljóðfæraleikur.

Sunnudagurinn 5. maí kl. 11
Vorhátíð barna- og unglingastarfs Hafnarfjarðarkirkju. 

Sunnudagurinn 12. maí kl. 11
Fermingarafmælishátíð 50, 60 og 70 ára fermingarbarna

Helgihald í dymbilviku og um páska

Sjá nánar á www.hafnarfjardarkirkja.is  
www.facebook.com/hafnarfjardarkirkja 
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Gaflarakórinn – kór eldri borgara  
í Hafnarfirði fagnar 25 ára afmæli í ár. 
Upphaf kórsins má rekja til þess að 
Ragnhildur Guðmundsdóttir, formaður 
Félags eldri borgara stóð fyrir stofnun 
sönghóps innan félagsins á haustdögum 
1994. Níu félag ar voru í hópnum og 
fékk Ragnhildur Hörð Bragason til að 
æfa og stjórna þeim. Fljótlega bættust 
fleiri við og á aðalfundi 1996 hefur 
kórinn fengið nafn og heitir Gaflara
kórinn.

Árið 1995 tók Guðrún Ásbjörnsdóttir 
við kórnum og stýrði hún honum þar til 
hún féll frá árið 2005. Þá um vorið hafði 
Kristjana Þórdís Ásgeirsdóttir kom ið til 
starfa með kórnum sem undir leikari og 
hafði m.a. annars farið í vorferð með 
kórnum til Vestmannaeyja og leikið 
undir með kórnum á kóramóti á Selfossi. 
Hún hefur stjórnað kórnum síðan þá.

MEÐ HAGYRÐINGUM
Kórinn hefur ávallt sungið fjórradda 

en stundum hafa karlaraddirnar fengið 
að njóta sín einar. Kórinn hefur verið 
svo heppinn í gegnum tíðina að hafa á 
að skipa kórfélögum sem bæði eru 
hagyrðingar og lagaskáld. Má þar nefna 
Hörð Zóphaníasson, Jón Val Tryggva
son, Ólaf Pálsson, Árna Gunnlaugsson, 
Reyni Guðsteinsson og Þóreyju Val
geirsdóttur.

Í upphafi var Einar Sveinsson for
maður kórsins og arftakar hans hafa 
verið Hildigunnur Sigvaldadóttir (í 
veikindum Einars), Ragna Pálsdóttir, 

Óskar Jónsson og núverandi formaður 
er Kristbjörg Jónsdóttir

HEFUR KOMIÐ VÍÐA FRAM
Kórinn hefur sungið á fjölmörgum 

stöðum og reglulega er sungið tvisvar á 
ári á Hrafnistu í Hafnarfirði, í Drafnar
húsinu og á Sólvangi, Höfn og undan
farin tvö ár einnig í Ísafold í Garðabæ. 
Frá byrjun Syngjandi jóla í Hafnarfirði 
á aðventu hefur kórinn komið fram í 
Hafnarborg.

Ýmislegt hefur á daga kórsins drifið 
og má lesa nánar um sögu kórsins frá 
upphafi til 2007 í bókinni Dýrmæt ár – 
fjörutíu ára saga Félags eldri borgara í 
Hafnarfirði. Oft er stefnan tekin í önnur 
sveitarfélög og hjúkrunarheimili eða 

dvalarheimili aldraðra þá heimsótt. 
Fyrir tveimur árum var m.a. stefnan 
tekin austur fyrir fjall og eftir viðkomu 
í Vík í Mýrdal, þar sem Syngjandi, kór 
eldri borgara þar tók á móti hópnum 
með rjúkandi heitri súpu, var ferðinni 
heitið á Kirkjubæjarklaustur þar sem 
haldnir voru tónleikar ásamt 
Gleðigjöfum, kór eldri borgara á Höfn í 
Hornafirði og kórnum úr Vík. Síðan var 
slegið upp veislu um kvöldið.

Félagsstarf innan kórsins er 
mikilvægt og hefur verið farið í nokkrar 
vor eða haustferðir og þá sungið á 
þeim stöðum sem farið er til og endað 
með gleðskap. 

Félagar í kórnum nú eru 43 og hafa 
margir nýir félagar bæst í hópinn á 
þessu starfsári og ber að fagna því.

KÓRAMÓT Í HAFNARFIRÐI
Á hverju ári síðan 1997 í Keflavík 

hefur kórinn tekið þátt í kóramóti fimm 
kóra af suðvesturhorninu. Þetta eru, 
Eldey í Reykjanesbæ, Gaflarakórinn úr 
Hafnarfirði, Hljómkórinn frá Akranesi, 
Hörpukórinn úr Árborg og Vorboðar úr 
Mosfellsbæ. Mótið er haldið í maí og 
sér hver kór fimmta hvert ár um mót. 
Að þessu sinni er það einmitt Gaflara
kórinn sem sér um mótið og verður það 
haldið í Víðistaðakirkju laugar daginn 
18. maí næstkomandi. Tónleikar kór
anna hefjast kl. 16 og eru allir ve  l
komnir.

AFMÆLISTÓNLEIKAR 
FIMMTUDAGINN 2. MAÍ
Afmælistónleikar verða haldnir 

fimmtudaginn 2. maí kl. 20 í Víðistaða
kirkju. Þar mun kórinn syngja lög úr 
ýmsum áttum, bæði gömul og ný. 
Yfirskrift tónleikanna er Varpaðu frá 
þér vetrarkvíða. Garðakórinn úr 
Garðabæ mun syngja nokkur lög en 
hann hefur margoft komið fram með 
kórnum í gegnum árin. Stjórnandi hans 
er Jóhann Baldvinsson. 

Með Gaflarakórnum munu spila í 
nokkrum lögum þeir Örn Arnarson og 
Guðmundur Pálsson. Meðleikari 
kórsins til fjölda ára er Arngerður María 
Árnadóttir. 

Eru bæjarbúar hjartanlega boðnir 
velkomnir á tónleikana í sumarbyrjun.

Gaflarakórinn – kór eldri borgara  
í Hafnarfirði 25 ára í ár

Gleði og ánægja einkennir kórinn sem er samt metnaðarfullur í flutningi sínum.

Gaflarkórinn á kóramóti í Langholtskirkju á síðasta ári.

Slegið á létta strengi – stór liður í félagsstarfinu.

Vinkonurnar og kórstjórarnir 
Kristjana Þórdís Ásgeirsdóttir og 
Guðrún Ásbjörnsdóttir sem lést 2005.
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AUGLÝSINGAR
Náðu til Hafnfirðinga

sími 565 3066 - 896 4613 
gudni@fjardarfrettir.is
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DOMINO’S APP

MEÐ APPINU EÐA Á NETINU!
Þú getur flýtt fyrir og einfaldað pöntunarferlið 
með því að nota appið og vefinn. Þar getur þú 
pantað, greitt fyrirfram og fylgst með pöntuninni. 

DOMINOS.IS
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OPNUNARTÍMI UM PÁSKANA 
 
Skírdagur 7:00-17:00 
Föstudagurinn langi lokað 
Laugardagur opið 7:00-16:00  
Páskadagur lokað 
Annar í páskum 7:00-17:00  

G L E Ð I L E G A  PÁ S K A   

Núgildandi deiliskipulag miðbæjarins 
er frá 2001 og frá þeim tíma hafa átt sér 
stað miklar samfélagslegar 
breytingar. Nú hefur um 
nokkra hríð staðið yfir vinna 
við að endurskoða það deili
skipulag. Verkefnið er yfir
grips mikið og vandmeðfarið 
því afar mikilvægt er að 
varðveita þá bæjarmynd sem 
fyrir er á svæðinu og ekki síst 
núverandi ásýnd byggðarinnar 
og samspil hennar við hafnar
svæðið. En vinnan hefur enn sem 
komið er eingöngu verið á borði em 
bættismanna og pólitíkusa.

TILLÖGUR SEM EKKI HAFA 
KOMIÐ FYRIR 
ALMENNINGSSJÓNIR
Í fyrra voru unnar þrjár hugmyndir 

um mögulega þróun miðbæjarins af 
hendi þriggja arkitektastofa. Ákvörðun 
um að leita til þessara þriggja hönnunar
teyma var tekin í upphafi árs 2018 og 
tillögurnar voru kynntar fyrir skipulags 

og byggingarráði þann 6. mars 2018. Í 
minnisblaði skipulagsfulltrúa sem lagt 

var fyrir fund skipulags og 
bygg ingarráðs á þessum tíma 
og samþykkt var að vinna 
eftir er talað um nokkra þætti 
sem mikilvægir eru til að 
fylgja málinu eftir. Þar er talað 
um að eftir kynningu í ráðum 
verði haldnir almennir kynn
ingarfundir fyrir bæjarbúa um 
hugmyndavinnuna og hún 
verði kynnt í bæjarblöðunum. 

En nú rúmu ári síðar bólar ekkert á því 
að þessar hugmyndir komi fyrir 
almenningssjónir.

AF HVERJU ERU 
TILLÖGURNAR 
LEYNDARMÁL?
Mér er það hulin ráðgáta hvaða 

ástæður eru fyrir því að þessar tillögur 
hafa enn ekki komið fyrir almenn
ingssjónir. Eru virkilega einhver rök 
sem mæla gegn því? Þola tillögurnar 
ekki dagsins ljós? Það er mikilvægt að 

öll vinna sem tengist skipulagsmálum 
sé unnin með þeim hætti að allt sé uppi 
á borðum og að almenningi gefist kost
ur á að koma að málum frá fyrstu stig
um þess. Að mínu mati eru þessar 
keyptu tillögur opinber gögn sem ber 
að hafa aðgengileg öllum bæjarbúum 
frá þeirri stundu sem þær eru lagðar 
fram.  

VONANDI ER FERLIÐ 
LOKSINS AÐ OPNAST 
Nú hefur loksins verið skipaður 

starfs hópur um skipulag miðbæjarins 
sem tók formlega til starfa nýverið. Ég 
vona að nú taki við opið ferli með 
aðkomu bæjarbúa, því svona mál verða 
ekki unnin án aðkomu þeirra. Og að 
það verði fyrsta verk nýs starfshóps að 
leyfa þessum tillögum sem hafa nú 
þegar verið unnar fyrir bæjarfélagið að 
koma fyrir almenningssjónir. Því það er 
réttur bæjarbúa.

Höfundur er bæjarfulltrúi.

Friðþjófur Helgi 
Karlsson

Leynd yfir tillögum að nýju 
skipulagi miðbæjarins 

Um síðustu helgi fóru félagar úr 
Björgunarsveit Hafnarfjarðar í 
heimsókn til Björgunarsveitar Lífs
bjargar í Snæfellsbæ.

Farið var í gönguferð og hellaskoðun 
ásamt því að kíkja á Snæfellsjökul eins 
og björgunarsveitarfólk á Snæfellsnesi 
orðaði svo skemmtilega. 

„Kíktu“ á Snæfellsjökul með Lífsbjörg

Segja fulltrúar Lífsbjargar svona 
sambönd og sameiginlegar ferðir 
styrkja samstarf milli björgunarsveita 
til muna. Er þetta einn liður í um 
fangsmikilli þjálfun björgunar sveit ar
fólks.

Var mikil ánægja með heimsóknina 
hjá báðum sveitum.

Lj
ós

m
.: 

Lí
fs

bj
ör

g

St. Jó. 
Hollvina-
samtök

Aðalfundur Hollvinasamtaka St.
Jósefsspítala verður haldinn 7. maí. n.k. 
kl. 17 í Vonarhöfn Hafnarfjarðarkirkju, 
gengið inn frá Suðurgötu.

Auk venjulegra aðalfundarstarfa 
mun Eva Rún Michelsen verkefnastjóri 
Lífsgæðaseturs St.Jó. segja frá 
stöðunni. Næstu skref Hollvinasamtaka 
St. Jó. verða svo rædd.

Hilmar Örn 
kastaði  

72,21 metra
Hilmar Örn Jónsson FH stundar nám 

og keppir í sleggjukasti fyrir University 
of Virginia. Hann byrjaði tímabilið 
frábærlega og kastaði sleggjunni 72,21 
metra. Það er lengra en hann kastaði allt 
árið 2018 og rétt frá hans besta árangri 
frá árinu 2017 sem er 72,38 metrar. 
Þetta kast er það þriðja lengsta í banda
rískum háskólum á þessu ári.

Hilmar Örn Jónsson, FH.
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Hafnfirðingurinn Jón Thor Gíslason, 
sem býr og starfar í Düsseldorf í 
Þýskalandi, opnaði sýninguna Ljósbrot 
þann 11. apríl sl. í hinu fræga kaffihúsi 
Mokka við Skólavörðustíg. 

Árið 1994 lauk Jón Thor einskonar 
mastersnámi við Staatliche Akademie 
der Bildendnen Künste í Stuttgart og 
ílengdist þar í landi eftir námið og hefur 
síðustu 22 ár búið og unnið að list sinni 
í Düsseldorf og haldið fjölda sýninga 
víða um heim.

Í Mokka sýnir hann bæði akrýl
málverk og kola og blýants teikningar 
og eru öll verkin til sölu. Stendur 
sýningin til 5. júní.

Jón Thor hélt síðast sýningu á Íslandi 
í janúar í fyrra í SÍM salnum í 
Hafnarstræti í Reykjavík. Síðasta 
sýning Jón Thors í Hafnarfirði var í 
Hafnarborg árið 2002.

Sjá nánar á www.jonthorgislason.de

Ljósbrot Jóns Thors á Mokka
Jón Thor Gíslason sýnir á hinu fræga kaffihúsa Mokka við Skólavörðustíg

Jón Thor Gíslason

Halldór Árni Sveinsson tók upp 
viðtalsþátt við Jón Þór á Mokka.

Frímúr ar a reglan á Íslandi fagnar í ár 
100 ára afmæli fullgilds frímúr ara starfs 
á Íslandi. Af því tilefni hafa stúkurnar  
opin hús um land og var það fyrsta í 
mars og hið síðasta verður í september.

OPIÐ Í HAFNARFIRÐI
Stúkurnar Hamar og Njörður í 

Hafnarfirði verða með opið hús í 
Ljósutröð föstu daginn 26. apríl, kl. 
1721 í tengslum við Bjarta daga.

Bæklingur frá Reglunni liggur 
frammi og veggspjöld lýsa sögunni.

Kl. 18 skemmta Grétar Örvarsson og 
Grímur Sigurðsson með léttri tónlist.

Kl. 20 syngur karlakórinn Þrestir.
Boðið er upp á kaffiveitingar og 

skjámyndasýning verður í gangi.

Allir geta þá lagt leið sína í 
Frímúrararhúsið, hitt meðlimi Frímúr
ar a regl unnar og fræðst um tilgang og 
starfsemi hennar hér á landi.

Hundrað ára afmæli frímúrarastarfs á 
Íslandi var minnst með hátíðarfundi 

Frímúrarareglunnar í Eldborgarsal 
Hörpu 7. apríl sl. Var þetta hin 
glæsilegasta hátíð með fjölbreyttum 
tónlistaratriðum. Flutt voru ávörp, 
heimildarmynd um sögu og starf 
Frímúrarareglunnar á Íslandi sýnd, sem 

gerð hafði verið af þessu tilefni af Jóni 
Þór Hannessyni, Rúnari Hreinssyni og 
Rafni Rafnssyni. Flutt var gamanmál.

Þá var mikið um að vera hjá 
hafnfirsku stúkunni Hamri en í tilefni af 
55 ára afmæli stúkunnar fóru á annað 
hundrað fírmúrar með eiginkonum til 
Ísrales, Palestínu og Jórdaníu í vikuferð. 

Opið hús hjá frímúrurum á 100 ára afmæli
Opið hús hjá Hamri og Nirði í Frímúrarahúsinu við Ljósutröð

Frímúrarahúsið við Ljósutröð.
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Miðvikudagurinn 24. apríl
Kl. 10 Þriðjubekkingar syngja inn sumarið á Thorsplani
Þriðjubekkingar og Leikfélag Flensborgarskólans syngja inn Bjarta daga.

Kl. 14:30 Er völlur grær í Hraunseli, Flatahrauni 3
Stefán Helgi Stefánsson tenór og Ingibjörg Aldís Ólafsdóttir sópran flytja 
dagskrá um söngvarana Óðinn Valdimarsson, Helenu Eyjólfsdóttur, 
Vilhjálm Vilhjálmsson og Ingibjörgu G. Guðmundsdóttur við undirleik 
Ólafs B. Ólafssonar. Dagskráin verður einnig flutt á Hrafnistu og Sólvangi.

Kl. 15-17 Bærinn okkar - ljósmyndasýning í Húsinu, Suðurgötu 14
Vinaskjól, Kletturinn og Geitungarnir standa fyrir ljósmyndasýningu.

Kl. 17:30 Geðveikar húsmæður í Bókasafni Hafnar�arðar
Harpa Rún Kristjánsdóttir, bókmenntafræðingur, fjallar um sturlun kvenna 
og sveitasamfélag í skáldsögunum Dalalífi og Ljósu.

Kl. 18-20 Opið hús hjá Hróa hetti í íþróttahúsi Hraunvallaskóla
Kl. 19 Rafíþrótta- og leiktækjamót í Nýja-Vitanum
Keppni í Fifa, Rocket League, Tetris, borðtennis, Foosball o.fl. fyrir 
unglinga í 8.-10. bekk í félagsmiðstöðvum grunnskólanna.

Kl. 20 Kveðjum vetur og fögnum sumri í Hraunseli, Flatahrauni 3
Kvöldstund með Stórsveit Íslands og Hjördísi Geirs. Léttar veitingar.

Kl. 20-23 HEIMA, tónlistarhátíð í heimahúsum
Einstök tónlistarhátíð þar sem boðið er upp á öðruvísi upplifun og meiri 
nánd en tónleikagestir sem og listamenn eiga að venjast. Miðasala á tix.is

Fimmtudagurinn 25. apríl
Kl. 10-16 Opið hús hjá Brettafélagi Hafnar�arðar, Flatahrauni 14
Frítt inn og frí afnot af búnaði ef þarf.

Kl. 11 Víðavangshlaup Hafnar�arðar á Víðistaðatúni
Keppt er í sex aldursflokkum í umsjón Frjálsíþróttadeildar FH. Allir 
keppendur fá  verðlaunapeninga. Sigurvegarar í flokkum fá bikara.

Kl. 11 Menningarganga um Setbergið
Gengið verður um Setbergið undir leiðsögn Friðþjófs Einarssonar.  Lagt verður 
af stað af planinu við Iceland. Opið í Pakkhúsi Byggðasafnsins 11-17.

Kl. 12 Hádegistónleikar í Hafnarborg
Alda Ingibergsdóttir, sópran, og Antonía Hevesi, píanóleikari, flytja vel valdar 
sumarperlur á sérstökum auka hádegistónleikum. Aðgangur ókeypis.

Kl. 13-18 Opið hús hjá Siglingaklúbbnum Þyt, Strandgötu 88
Byrjendum og vönum siglingamönnum er boðið að sigla ef veður leyfir.

Sumardagurinn fyrsti
Kl. 13 Skátamessa í Víðistaðakirkju
Kl. 13:45 Skrúðganga frá Víðistaðakirkju að Thorsplani
Kl. 14-16 Fjölskyldudagskrá á Thorsplani
Fram koma Svala Björgvins, trúðurinn Wally sýnir sirkusbrögð, 
Dansíþróttafélag Hafnarfjarðar sýnir dans, leikfélag Flensborgarskólans 
sýnir brot úr Systra akt, brot úr rokksöngleiknum Vorið vaknar sem sýndur 
verður í Gaflaraleikhúsinu, kassaklifur, andlitsmálun, hoppukastalar, popp 
og ýmsir skátaleikir í umsjón skátafélagsins Hraunbúa.

Kl. 14-17 Opið hús á vinnustofum listamanna, Fornubúðum 8
Opið á vinnustofu Soffíu Sæmundsdóttur og hægt að skyggnast inn í vinnu-
ferlið. Boðið verður upp á Sólskinsköku, Góu karamellur, kaffi og trópí. Þá 
verður einnig opið í Gára Handverk sem er vinnustofa sjö leirlistakvenna.

Föstudagurinn 26. apríl
Stofutónleikar á Sólvangi og Hrafnistu
Lýra og söngur munu hljóma á Sólvangi og Hrafnistu á Björtum dögum. 
Inga Björk Ingadóttir tónlistarkona færir íbúum tónlistina heim og allir fá 
tækifæri til að upplifa notalegan og nálægan tónlistarflutning.

Kl. 11-17 Spilað, litað og lesið á Bókasafni Hafnar�arðar
Í boði verður að spila og lita á barna- og unglingadeild. Fullt af 
skemmtilegum spilum í boði.

Kl. 17 Ungmennahúsið Hamarinn, Suðurgötu 14
Opnun á listasýningunni "Út fyrir kassann", afurð 6 vikna námskeiðis þar 
sem markmiðið var að víkka sjóndeildarhring ungmenna í list. 

Kl. 17:30-19:30 Suðrænt sundlaugarpartý í Suðurbæjarlaug
Aqua Zumba með Síkátu Zumbínunum og söngkonunni Soffíu 
Karlsdóttur. Aqua Zumba, skvett og salsatónar í bland við stuðlög og 
ljúfan söng Soffíu Karls. Boðið verður upp á frískandi drykki í pottinn.

Kl. 20 Vorið vaknar í Ga�araleikhúsinu
Söngleikjadeild Söngskóla Sigurðar Demetz í samvinnu við 
Gaflaraleikhúsið frumsýnir rokksöngleikinn Vorið vaknar, rokksöngleik um 
ungt fólk í skóla á 19. öld í Þýskalandi. Miðasala á tix.is.

Kl. 20:30 Þuríður Sigurðardóttir í Bæjarbíói
Ein ástsælasta söngkona þjóðarinnar og tengdadóttir Hafnarfjarðar stígur á 
svið og fagnar stórafmælum í lífi og söng með tónleikum. Miðasala á miði.is

Kl. 21 Tónleikar í Fríkirkjunni
Saxafón og píanó dúett: Ragnar Már Jónsson og Þór Sverrisson kanna 
mörk rytmískrar og klassískrar tónlistar. Ókeypis aðgangur.

Kl. 18-21 Gakktu í bæinn
Vinnustofur listamanna, söfn og verslanir opnar fram á kvöld
Gallerý Múkki, Fornubúðum 8
Aðalheiður Skarphéðinsdóttir sýnir verk sín og býður afslátt af eldri verkum.

Gára handverk, Fornubúðum 8
Fallegir handmótaðir leirmunir átta leirlistakvenna.

So�ía Sæmundsdóttir, Fornubúðum 8
Opið verður á báðum hæðum á vinnustofu listamanns og hægt að skyggnast 
inn í vinnuferlið. Skemmtilegur gestur kemur í heimsókn með fuglinn sinn 
sem elskar að fara á sýningar og boðið verður upp á trópí og suðræna 
niðurskorna ávexti. Klukkan 21 verða sungnir nokkrir suðrænir slagarar.

Íshús Hafnar�arðar, Strandgata 90
Íshúsið samanstendur af yfir 30 vinnurýmum og starfsemin er afar 
fjölbreytt. Meðal annars er í húsinu stunduð keramikhönnun, myndlist, 
trésmíði, skartgripahönnun og ritsmíðar. Allir krókar og kimar gamla 
Íshússins verða opnir á þessu skemmtilega kvöldi.

Annríki - Þjóðbúningar og skart, Suðurgötu 73
Komdu og skoðaðu ævintýraveröld þar sem gestum er boðið að kynnast 
300 ára sögu og þróun íslenskra búninga. Leiðsögn um búningasafn, 
spjall og kaffi í boði Hildar og Ása í Annríki.

Ungmennahúsið Hamarinn, Suðurgötu 14 kl. 20
Ungmennaráð Hafnarfjarðar stendur fyrir tónleikum og kynningu á 
Hamrinum – ungmennahúsi Hafnarfjarðar fyrir nemendur í 10. bekk.

Frímúrarahúsið Ljósatröð frá kl. 17-21
Frímurarbræður taka á móti gestum. Kl. 18 flytja Grétar Örvarsson og 
Grímur Sigurðsson létta tónlist. Kl. 20 syngur karlakórinn Þrestir.

Rimmugýgur, Staðarbergi 6
Félagar sýna handverk og vopn.

Litla Hönnunar Búðin, Strandgötu 19
Listamanna POPPup. Listamenn, tónlist og léttar veitingar.

Kvöldopnun í Hafnarborg kl. 18-21
Hamingjustund í samvinnu við Krydd og sumardjass í umsjón Ragnars Más.

Pakkhús Byggðasafnsins opið kl. 18-21
Ratleikur fyrir börn um sýninguna.

Laugardagurinn 27. apríl
Kl. 10-14 Nýhestamót Sörla
Bráðskemmtilegt mót þar sem nýir hestar koma fram á sjónarsviðið á 
keppnisbrautinni hjá hestamannafélaginu Sörla. Allir velkomnir að horfa á.

Kl. 11-17 Pakkhús Byggðasafnsins opið
Ratleikur fyrir börn um sýninguna.

Kl. 11-15 Bókasafn Hafnar�arðar 
Föndur fyrir alla fjölskylduna á barnadeild.

Kl. 11-13 Ástandsskoðun hjóla hjá Dr. Bæk við Bókasafnið
Hvetjum alla hjólaeigendur að koma með hjólhesta sína í fría 
ástandsskoðun hjá doktornum í upphafi sumarsins.

Kl. 12-17 Opið í Hafnarborg
Ratleikur fyrir gesti safnsins, unga sem aldna, í boði yfir helgina. 
Aðgangur ókeypis.

Kl. 13 Upplestur á Bókasafninu, Nærbuxnaverksmiðjan
Arndís Þórarinsdóttir les upp úr bók sinni Nærbuxnaverksmiðjan.

Kl. 13-16 Fjölskylduhátíð í Hraunkoti golfæ§ngasvæði Keilis
Ókeypis golfkennsla fyrir byrjendur á öllum aldri. Kylfur á staðnum. Leikir 
og þrautir fyrir unga sem aldna. SNAG golfleikir fyrir þau allra yngstu. 
Hoppukastali, grillaðar pylsur og candyfloss.

Kl. 17 Vortónleikar Karlakórsins Þrasta í Víðistaðakirkju
Flutt verða þekkt karlakóralög ásamt íslenskum dægurperlum. Kórstjóri 
er Árni Heiðar Karlsson. Miðaverð 3.000 kr.

Kl. 20:30 Hundur í óskilum í Bæjarbíói
Hinn ástkæri hafnfirski dúett Hundur í óskilum heldur tónleika. Á 
efnisskránni eru mörg lög í ýmsum tóntegundum. Miðasala á midi.is

Sunnudagurinn 28. apríl
Kl. 10 og 11 Barnaharpan - tónlistarstund fyrir 3 - 6 ára
Hljóma býður 3-6 ára börnum í einstaka tónlistarstund til að kynnast 
barnahörpunni og hljómheim hennar á hreyfandi og skapandi máta. 
Tekið er á móti skráningum á netfanginu: inga.bjork.inga@gmail.com.

kl. 10-16 Stóri Plokkdagurinn
Allir geta plokkað og allir geta tekið þátt í að taka til hendinni í kringum 
Reykjanesbrautina sem er heimreið höfuðborgarsvæðisins frá útlöndum 
og hana aka mörg þúsund erlendra gesta og Íslendinga alla daga ársins.

Kl. 11 Tónlistarmessa í Hafnar�arðarkirkju
Söngfjelagið flytur fjölbreytta kórtónlist. Stjórnandi Hilmar Örn 
Agnarsson. Björg Þórhallsdóttir syngur einsöng. Sr Þorvaldur Karl 
Helgason leiðir stundina. Kaffisopi á eftir.

Kl. 13 Fjölskylduganga á Helgafell
Hefðbundin leið gengin frá bílastæði við Kaldárselsveg og upp á 
Helgafell. Þægileg 2-3 klst. ganga með fararstjórn frá Ferðafélagi 
Íslands. Þátttaka er ókeypis og allir velkomnir. Muna eftir góðum skóm og 
nesti. Göngufólk er hvatt til þess að sameinast í bíla.

Kl. 14 Sýningarspjall í Hafnarborg
Kristín Garðarsdóttir, leirlistamaður og hönnuður, og Brynhildur Pálsdóttir, 
sýningarstjóri, fjalla um sýninguna Teikningar/skissur í leir og textíl, þar 
sem sjá má afrakstur vinnu Kristínar í European Ceramic Workcenter 
(EKWC) og TextielLab í Hollandi.

Kl. 15 Leirlistasmiðja í Hafnarborg
Skapandi leirlistasmiðja fyrir alla fjölskylduna í tengslum við hönnun sem 
nú er til sýnis í Hafnarborg. Hámark 20 þátttakendur. Forskráning á 
hafnarborg@hafnarfjordur.is

Kl. 20 Hljóðön – Rapsódía í Hafnarborg
Síðari tónleikar Stirnis Ensemble . Efnisskrá tónleikanna er rapsódísk, þar 
sem flakkað verður frjálslega á milli ólíkra hljóð- og hugmyndaheima. 
Aðgöngumiðar seldir á staðnum. Almennt miðaverð kr. 2.500, verð fyrir 
eldri borgara og námsmenn kr. 1.500.

GUNNAR JÚL ART

Framundan eru Bjartir dagar í Hafnar�rði pakkaðir af 
ölbreyttum 
viðburðum. Nú er tilvalið tækifæri fyrir Hafn�rðinga að bjóða vinum 
og vandamönnnum að koma HEIM í Hafnar
örð!
Leikskólabörn taka virkan þátt í Björtum dögum og skreyta fyrirtæki, verslanir 
og stofnanir í Hafnarfirði með list sinni. Sjá staðsetningar á hafnarfjordur.is

Kynntu þér heildardagskrá Bjartra daga á hafnar
ordur.is og Facebook

24.-28.apríl



www.fjardarfrettir.is     9FJARÐARFRÉTTIR   |   FIMMTUDAGUR 18. APRÍL 2019 

Miðvikudagurinn 24. apríl
Kl. 10 Þriðjubekkingar syngja inn sumarið á Thorsplani
Þriðjubekkingar og Leikfélag Flensborgarskólans syngja inn Bjarta daga.

Kl. 14:30 Er völlur grær í Hraunseli, Flatahrauni 3
Stefán Helgi Stefánsson tenór og Ingibjörg Aldís Ólafsdóttir sópran flytja 
dagskrá um söngvarana Óðinn Valdimarsson, Helenu Eyjólfsdóttur, 
Vilhjálm Vilhjálmsson og Ingibjörgu G. Guðmundsdóttur við undirleik 
Ólafs B. Ólafssonar. Dagskráin verður einnig flutt á Hrafnistu og Sólvangi.

Kl. 15-17 Bærinn okkar - ljósmyndasýning í Húsinu, Suðurgötu 14
Vinaskjól, Kletturinn og Geitungarnir standa fyrir ljósmyndasýningu.

Kl. 17:30 Geðveikar húsmæður í Bókasafni Hafnar�arðar
Harpa Rún Kristjánsdóttir, bókmenntafræðingur, fjallar um sturlun kvenna 
og sveitasamfélag í skáldsögunum Dalalífi og Ljósu.

Kl. 18-20 Opið hús hjá Hróa hetti í íþróttahúsi Hraunvallaskóla
Kl. 19 Rafíþrótta- og leiktækjamót í Nýja-Vitanum
Keppni í Fifa, Rocket League, Tetris, borðtennis, Foosball o.fl. fyrir 
unglinga í 8.-10. bekk í félagsmiðstöðvum grunnskólanna.

Kl. 20 Kveðjum vetur og fögnum sumri í Hraunseli, Flatahrauni 3
Kvöldstund með Stórsveit Íslands og Hjördísi Geirs. Léttar veitingar.

Kl. 20-23 HEIMA, tónlistarhátíð í heimahúsum
Einstök tónlistarhátíð þar sem boðið er upp á öðruvísi upplifun og meiri 
nánd en tónleikagestir sem og listamenn eiga að venjast. Miðasala á tix.is

Fimmtudagurinn 25. apríl
Kl. 10-16 Opið hús hjá Brettafélagi Hafnar�arðar, Flatahrauni 14
Frítt inn og frí afnot af búnaði ef þarf.

Kl. 11 Víðavangshlaup Hafnar�arðar á Víðistaðatúni
Keppt er í sex aldursflokkum í umsjón Frjálsíþróttadeildar FH. Allir 
keppendur fá  verðlaunapeninga. Sigurvegarar í flokkum fá bikara.

Kl. 11 Menningarganga um Setbergið
Gengið verður um Setbergið undir leiðsögn Friðþjófs Einarssonar.  Lagt verður 
af stað af planinu við Iceland. Opið í Pakkhúsi Byggðasafnsins 11-17.

Kl. 12 Hádegistónleikar í Hafnarborg
Alda Ingibergsdóttir, sópran, og Antonía Hevesi, píanóleikari, flytja vel valdar 
sumarperlur á sérstökum auka hádegistónleikum. Aðgangur ókeypis.

Kl. 13-18 Opið hús hjá Siglingaklúbbnum Þyt, Strandgötu 88
Byrjendum og vönum siglingamönnum er boðið að sigla ef veður leyfir.

Sumardagurinn fyrsti
Kl. 13 Skátamessa í Víðistaðakirkju
Kl. 13:45 Skrúðganga frá Víðistaðakirkju að Thorsplani
Kl. 14-16 Fjölskyldudagskrá á Thorsplani
Fram koma Svala Björgvins, trúðurinn Wally sýnir sirkusbrögð, 
Dansíþróttafélag Hafnarfjarðar sýnir dans, leikfélag Flensborgarskólans 
sýnir brot úr Systra akt, brot úr rokksöngleiknum Vorið vaknar sem sýndur 
verður í Gaflaraleikhúsinu, kassaklifur, andlitsmálun, hoppukastalar, popp 
og ýmsir skátaleikir í umsjón skátafélagsins Hraunbúa.

Kl. 14-17 Opið hús á vinnustofum listamanna, Fornubúðum 8
Opið á vinnustofu Soffíu Sæmundsdóttur og hægt að skyggnast inn í vinnu-
ferlið. Boðið verður upp á Sólskinsköku, Góu karamellur, kaffi og trópí. Þá 
verður einnig opið í Gára Handverk sem er vinnustofa sjö leirlistakvenna.

Föstudagurinn 26. apríl
Stofutónleikar á Sólvangi og Hrafnistu
Lýra og söngur munu hljóma á Sólvangi og Hrafnistu á Björtum dögum. 
Inga Björk Ingadóttir tónlistarkona færir íbúum tónlistina heim og allir fá 
tækifæri til að upplifa notalegan og nálægan tónlistarflutning.

Kl. 11-17 Spilað, litað og lesið á Bókasafni Hafnar�arðar
Í boði verður að spila og lita á barna- og unglingadeild. Fullt af 
skemmtilegum spilum í boði.

Kl. 17 Ungmennahúsið Hamarinn, Suðurgötu 14
Opnun á listasýningunni "Út fyrir kassann", afurð 6 vikna námskeiðis þar 
sem markmiðið var að víkka sjóndeildarhring ungmenna í list. 

Kl. 17:30-19:30 Suðrænt sundlaugarpartý í Suðurbæjarlaug
Aqua Zumba með Síkátu Zumbínunum og söngkonunni Soffíu 
Karlsdóttur. Aqua Zumba, skvett og salsatónar í bland við stuðlög og 
ljúfan söng Soffíu Karls. Boðið verður upp á frískandi drykki í pottinn.

Kl. 20 Vorið vaknar í Ga�araleikhúsinu
Söngleikjadeild Söngskóla Sigurðar Demetz í samvinnu við 
Gaflaraleikhúsið frumsýnir rokksöngleikinn Vorið vaknar, rokksöngleik um 
ungt fólk í skóla á 19. öld í Þýskalandi. Miðasala á tix.is.

Kl. 20:30 Þuríður Sigurðardóttir í Bæjarbíói
Ein ástsælasta söngkona þjóðarinnar og tengdadóttir Hafnarfjarðar stígur á 
svið og fagnar stórafmælum í lífi og söng með tónleikum. Miðasala á miði.is

Kl. 21 Tónleikar í Fríkirkjunni
Saxafón og píanó dúett: Ragnar Már Jónsson og Þór Sverrisson kanna 
mörk rytmískrar og klassískrar tónlistar. Ókeypis aðgangur.

Kl. 18-21 Gakktu í bæinn
Vinnustofur listamanna, söfn og verslanir opnar fram á kvöld
Gallerý Múkki, Fornubúðum 8
Aðalheiður Skarphéðinsdóttir sýnir verk sín og býður afslátt af eldri verkum.

Gára handverk, Fornubúðum 8
Fallegir handmótaðir leirmunir átta leirlistakvenna.

So�ía Sæmundsdóttir, Fornubúðum 8
Opið verður á báðum hæðum á vinnustofu listamanns og hægt að skyggnast 
inn í vinnuferlið. Skemmtilegur gestur kemur í heimsókn með fuglinn sinn 
sem elskar að fara á sýningar og boðið verður upp á trópí og suðræna 
niðurskorna ávexti. Klukkan 21 verða sungnir nokkrir suðrænir slagarar.

Íshús Hafnar�arðar, Strandgata 90
Íshúsið samanstendur af yfir 30 vinnurýmum og starfsemin er afar 
fjölbreytt. Meðal annars er í húsinu stunduð keramikhönnun, myndlist, 
trésmíði, skartgripahönnun og ritsmíðar. Allir krókar og kimar gamla 
Íshússins verða opnir á þessu skemmtilega kvöldi.

Annríki - Þjóðbúningar og skart, Suðurgötu 73
Komdu og skoðaðu ævintýraveröld þar sem gestum er boðið að kynnast 
300 ára sögu og þróun íslenskra búninga. Leiðsögn um búningasafn, 
spjall og kaffi í boði Hildar og Ása í Annríki.

Ungmennahúsið Hamarinn, Suðurgötu 14 kl. 20
Ungmennaráð Hafnarfjarðar stendur fyrir tónleikum og kynningu á 
Hamrinum – ungmennahúsi Hafnarfjarðar fyrir nemendur í 10. bekk.

Frímúrarahúsið Ljósatröð frá kl. 17-21
Frímurarbræður taka á móti gestum. Kl. 18 flytja Grétar Örvarsson og 
Grímur Sigurðsson létta tónlist. Kl. 20 syngur karlakórinn Þrestir.

Rimmugýgur, Staðarbergi 6
Félagar sýna handverk og vopn.

Litla Hönnunar Búðin, Strandgötu 19
Listamanna POPPup. Listamenn, tónlist og léttar veitingar.

Kvöldopnun í Hafnarborg kl. 18-21
Hamingjustund í samvinnu við Krydd og sumardjass í umsjón Ragnars Más.

Pakkhús Byggðasafnsins opið kl. 18-21
Ratleikur fyrir börn um sýninguna.

Laugardagurinn 27. apríl
Kl. 10-14 Nýhestamót Sörla
Bráðskemmtilegt mót þar sem nýir hestar koma fram á sjónarsviðið á 
keppnisbrautinni hjá hestamannafélaginu Sörla. Allir velkomnir að horfa á.

Kl. 11-17 Pakkhús Byggðasafnsins opið
Ratleikur fyrir börn um sýninguna.

Kl. 11-15 Bókasafn Hafnar�arðar 
Föndur fyrir alla fjölskylduna á barnadeild.

Kl. 11-13 Ástandsskoðun hjóla hjá Dr. Bæk við Bókasafnið
Hvetjum alla hjólaeigendur að koma með hjólhesta sína í fría 
ástandsskoðun hjá doktornum í upphafi sumarsins.

Kl. 12-17 Opið í Hafnarborg
Ratleikur fyrir gesti safnsins, unga sem aldna, í boði yfir helgina. 
Aðgangur ókeypis.

Kl. 13 Upplestur á Bókasafninu, Nærbuxnaverksmiðjan
Arndís Þórarinsdóttir les upp úr bók sinni Nærbuxnaverksmiðjan.

Kl. 13-16 Fjölskylduhátíð í Hraunkoti golfæ§ngasvæði Keilis
Ókeypis golfkennsla fyrir byrjendur á öllum aldri. Kylfur á staðnum. Leikir 
og þrautir fyrir unga sem aldna. SNAG golfleikir fyrir þau allra yngstu. 
Hoppukastali, grillaðar pylsur og candyfloss.

Kl. 17 Vortónleikar Karlakórsins Þrasta í Víðistaðakirkju
Flutt verða þekkt karlakóralög ásamt íslenskum dægurperlum. Kórstjóri 
er Árni Heiðar Karlsson. Miðaverð 3.000 kr.

Kl. 20:30 Hundur í óskilum í Bæjarbíói
Hinn ástkæri hafnfirski dúett Hundur í óskilum heldur tónleika. Á 
efnisskránni eru mörg lög í ýmsum tóntegundum. Miðasala á midi.is

Sunnudagurinn 28. apríl
Kl. 10 og 11 Barnaharpan - tónlistarstund fyrir 3 - 6 ára
Hljóma býður 3-6 ára börnum í einstaka tónlistarstund til að kynnast 
barnahörpunni og hljómheim hennar á hreyfandi og skapandi máta. 
Tekið er á móti skráningum á netfanginu: inga.bjork.inga@gmail.com.

kl. 10-16 Stóri Plokkdagurinn
Allir geta plokkað og allir geta tekið þátt í að taka til hendinni í kringum 
Reykjanesbrautina sem er heimreið höfuðborgarsvæðisins frá útlöndum 
og hana aka mörg þúsund erlendra gesta og Íslendinga alla daga ársins.

Kl. 11 Tónlistarmessa í Hafnar�arðarkirkju
Söngfjelagið flytur fjölbreytta kórtónlist. Stjórnandi Hilmar Örn 
Agnarsson. Björg Þórhallsdóttir syngur einsöng. Sr Þorvaldur Karl 
Helgason leiðir stundina. Kaffisopi á eftir.

Kl. 13 Fjölskylduganga á Helgafell
Hefðbundin leið gengin frá bílastæði við Kaldárselsveg og upp á 
Helgafell. Þægileg 2-3 klst. ganga með fararstjórn frá Ferðafélagi 
Íslands. Þátttaka er ókeypis og allir velkomnir. Muna eftir góðum skóm og 
nesti. Göngufólk er hvatt til þess að sameinast í bíla.

Kl. 14 Sýningarspjall í Hafnarborg
Kristín Garðarsdóttir, leirlistamaður og hönnuður, og Brynhildur Pálsdóttir, 
sýningarstjóri, fjalla um sýninguna Teikningar/skissur í leir og textíl, þar 
sem sjá má afrakstur vinnu Kristínar í European Ceramic Workcenter 
(EKWC) og TextielLab í Hollandi.

Kl. 15 Leirlistasmiðja í Hafnarborg
Skapandi leirlistasmiðja fyrir alla fjölskylduna í tengslum við hönnun sem 
nú er til sýnis í Hafnarborg. Hámark 20 þátttakendur. Forskráning á 
hafnarborg@hafnarfjordur.is

Kl. 20 Hljóðön – Rapsódía í Hafnarborg
Síðari tónleikar Stirnis Ensemble . Efnisskrá tónleikanna er rapsódísk, þar 
sem flakkað verður frjálslega á milli ólíkra hljóð- og hugmyndaheima. 
Aðgöngumiðar seldir á staðnum. Almennt miðaverð kr. 2.500, verð fyrir 
eldri borgara og námsmenn kr. 1.500.

GUNNAR JÚL ART

Framundan eru Bjartir dagar í Hafnar�rði pakkaðir af 
ölbreyttum 
viðburðum. Nú er tilvalið tækifæri fyrir Hafn�rðinga að bjóða vinum 
og vandamönnnum að koma HEIM í Hafnar
örð!
Leikskólabörn taka virkan þátt í Björtum dögum og skreyta fyrirtæki, verslanir 
og stofnanir í Hafnarfirði með list sinni. Sjá staðsetningar á hafnarfjordur.is

Kynntu þér heildardagskrá Bjartra daga á hafnar
ordur.is og Facebook

24.-28.apríl
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Dagana 11. apríl  20. maí standa yfir 
hreinsunardagar í Hafnarfirði undir 
yfirskriftinni Hreinsum Hafnarfjörð. 

Íbúar í öllum hverfum Hafnarfjarðar 
eru hvattir til að taka virkan þátt í 
hreinsun í sínu nærumhverfi og 
bæjarbúar hvattir til að taka höndum 
saman og bjóða upp á skemmtilega 
samveru. 

VORSÓPUN Á GÖTUM OG 
GANGSTÍGUM
Vorsópun hófst 9. apríl og er bænum 

skipt upp í 15 hverfi. Sett eru upp skilti 

degi fyrir sópun með tilkynningu um 
fyrirhugaða sópun. Eru fjölskyldur og 
fyrirtæki hvött til að sópa í kring hjá sér 
áður en sóparinn mætir á svæðið. 

VEXTI TRJÁA HALDIÐ 
INNAN LÓÐARMARKA 
Núna er rétti tíminn fyrir trjá og 

runnaklippingar. Meðan hreinsunar
dagar standa yfir er tilvalið að taka til 
hendinni í garðinum. Vakin er sérstök 
athygli á því að lóðarhöfum er skylt að 
halda vexti trjáa og runna á lóðinni 
innan lóðarmarka. Trjágróðurinn getur 
skapað óþægindi og jafnvel hættu fyrir 
gangandi og akandi vegfarendur.

GARÐÚRGANGUR SÓTTUR 
HEIM
Garðúrgangur verður sóttur heim 

dagana 6.  20. maí. Í Norður og 
Vesturbæ, Hraunum og miðbæ 6. maí. Í 
Setbergi, Kinnum og Hvömmum 13. 
maí og í Áslandi, Völlum og Holti 20. 
maí. Allur úrgangur þarf að vera í 
hæfilega þungum pokum.

Vortónleikar Gaflarakórsins 
í Víðistaðakirkju fimmtudaginn 2. maí kl. 20

Stjórnandi: Kristjana Þórdís Ásgeirsdóttir  |  Undirleikari: Arngerður María Árnadóttir

Garðakórinn í Garðabæ mun syngja nokkur lög

Kaffi í hléi - Frítt inn!

„Varpaðu frá þér vetrarkvíða“
25 ára afmælistónleikar

Hreinsunardagar  
í Hafnarfirði

Bæjarbúar hvattir til að hreinsa umhverfi sitt
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Lokanir 
vegna 

malbikunar
Vegna malbikunarframkvæmda við 

Kaldárselsveg á tímabilinu frá 22. apríl 
til 6. maí verður röskun á umferð um 
svæðið. Röskun á umferð vegna lokana 
verður um eftirtaldar götur en þó á 
mismunandi tímum: Kaldárselsveg, 
Elliðavatnsveg, Brekkuás og Klettahlíð.
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FYRIR BYRJENDUR
Miðvikudaginn 24. apríl kl.17.30  að Ásvöllum

HLAUPANÁMSKEIÐ

Frábær hrey�ng
                                     Góður félagsskapur

ÆFINGATÍMAR
mánudagar        kl. 17.30
miðvikudagar     kl. 17.30
laugardagar       kl.    9.00

Hentar öllum getustigum.
Verð 15.000 kr. með aðild út árið. 8 

V
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U
R

Nánari upplýsingar haukarskokk@gmail.com
og facebook: Skokkhópur Hauka - Nýliðar 2019

SKOKKHÓPUR HAUKA
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Það var stór stund þegar nýtt listgallerí 
var opnað í Hafnarfirði sl. föstudag að 
Lækjargötu 34C. Hafn firskir listamenn 
og aðrir sem vilja sýna í Hafnarfirði 
hafa ekki haft marga möguleika og því 
kærkomið að fá nýtt listagallerí í bæinn.

Um 200 manns komu á opnun 
gallerísins „Gallerí Gafl  Listhús við 
Lækinn“ en opnunarsýningin var 
sýning á listaverkum eigandans, 
Kristjáns Árna Baldvinssonar.

Kristján Árni hefur greinilega lagt 
mikið í nýja húsnæðið, marmari í 
stórum flekum er á gólfum og 
sérhönnuð vönduð lýsing. 

,,Það var stór stund að opna eigið 
gallerí og sýningu um leið en þetta 
hefur verið nokkuð langur aðdragandi.  
Ég keypti húsnæðið 2014 og stóðu 
breytingar á húsnæðinu yfir í um tvö ár, 
en ég hef verið að vinna að þessari 
sýningu meira og minna síðan.  Þetta 
húsnæði er um leið vinnustofa mín, en 
er samt sérstaklega hannað með 
sýningar í huga. Það var mjög ánægju
legt að fá svo marga góða gesti og ég er 
afar ánægður með hvernig til tókst. Það 
sem komið hefur hvað mest á óvart er 
hversu margir myndlistarmenn hafa 

komið að máli við mig sem hafa áhuga 
á að halda sýningar í þessu húsnæði.,“ 
segir listamaðurinn sem á langan feril 
að baki í myndlist. 

 Hann segist ekki hafa endanlega 
ákveðið hvernig fyrirkomulag á 

rekstrinum verður en reiknar með að 
leigja listamönnum salinn til sýningar 
auk þess sem mögulega geti verið settar 
upp aðrar sýningar þar.

,,Það er svolítið merkilegt að ég skuli 
muna nákvæmlega hvenær myndlistar

áhugi minn vaknaði, en það var 20. 
nóvember 1973 ég þá nýorðinn 
tvítugur. Ég var á gangi í Hafnarstrætinu 
í Reykjavík og varð litið inn um 

búðarglugga þar sem ég sá málverk 
sem heillaði mig það mikið að ég fór 
inn og spurðist fyrir um þetta málverk. 
Mér var tjáð að Kristján Davíðsson 
væri með myndlistarsýningu í búðinni. 
Sama dag keypti ég mér striga, olíuliti 
og pensla og byrjaði að mála. Síðan eru 
liðin 45 ár og ég verið að mála allan 
tímann síðan, með hléum þó. Ég hef 
alla tíð verið heillaður af óhlutbundinni 
list. Ég velti aldrei fyrir mér hvað ég 
sjái út úr málverkinu heldur hvaða áhrif 
það hefur á mig,“ segir Kristján.

Sýning Kristján verður opin klukkan 
1618 virka daga og klukkan 1417 um 
helgar.

Nýtt glæsilegt listgallerí opnað á 
Lækjargötu með sýningu eigandans

Kristján Árni Baldvinsson hefur opnað listgalleríið Gallerí Gafl - Listhús við Lækinn

Kristján Árni Baldvinsson kampakátur við opnunina.
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Glæsilegur sýningarsalurinn er jafnframt vinnustofa Kristjáns.

Bjarni Sigurðsson aðstoðaði Kristján 
við sýninguna. 
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Þemadögum í Hvaleyrarskóla lauk á 
föstudag með opnu húsi þar sem 
foreldrar og gestir fjölmenntu til að líta 
augum afrakstur þemadaganna. 
Nemendur höfðu nýtt vel dagana tvo, 
umbreytt skólastofum í skapandi 
smiðjur þar sem nemendurnir með 
dyggri aðstoð kennara sinna bjuggu til 

listaverk sem voru skilaboð um að við 
ættum öll að huga vel að umhverfi 
okkar.

Verkin voru fjölbreytt, sum beinskeytt 
skilaboð um að fara betur með jörðina 
og önnur glæsileg listaverk þar sem 
nýtt var draslið sem fellur til í daglegu 
lífi okkar.

„Jörðin okkar“ var yfirskrift  
þemadaga í Hvaleyrarskóla

Listrænir hæfileikar nemenda blómstruðu og nemendurnir sýnda að þeim er annt um jörðina okkar

Stoltir sátu þessir nemendur í stólum sem búnir voru til úr pappahólkum.

Kristinn skólastjóri við hvalinn sem gleypt hefur heilmikið plast í sjónum.

Glæsilegt listaverk gert úr flöskutöppum, plastlokum og fl.

Góð og mikil samvinna var um gerð listaverkanna og útkoman var glæsileg. 
Ísbjörn búinn til úr tímaritastrimlum, heimsmynd úr flokkuðum afrifum úr 
blöðum og listaverk úr blaðsíðum úr gömlum bókum eru dæmi um listaverkin.
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Langar þig að reima á þig hlaupaskóna 
og hreyfa þig úti í sumar?

Þá gefst þér tækifæri til að vera hluti af frábær um hlaupahóp en 
Hlaupahópur FH fer af stað með 8 vikna byrjendanámskeið  

þriðjudaginn 23. apríl, kl. 17.30 í anddyri Kaplakrika 
Sérstök æfingaáætlun er í boði og stefnt er að því að allir í hópnum geti hlaupið 5 km samfellt í lok námskeiðs. 

Æfingar verða á eftirfarandi tímum:
Þriðjudaga kl. 17.30   – frá Kaplakrika
Fimmtudaga kl. 17.30   – frá Kaplakrika
Laugardaga kl. 9   – frá Suðurbæjarlaug

Verð: 12.000 kr.  
Innifalið er félagsgjald til 1. okt. 2019.

Nánari upplýsingar veitir:  
annasigga74@gmail.com

www.hhfh.is

Hlaupahópur FH

hlauphopurfh

Firði, verslunarmiðstöð, 
5. hæð (norðurturn)  

Hafnarfirði 
www.domus.is

Ársæll Steinmóðsson
löggiltur fasteignasali

as@domus.is | gsm 896 6076

„Minn metnaður er  
heiðarleiki, vönduð vinnubrögð  

og persónuleg þjónusta“

frítt söluverðmat 
sanngjörn söluþóknun  

fagljósmyndari

Ljóns-
hjörtu í 
páska-

eggja leit
Samtökin Ljónshjarta stóðu fyrir 

páskaeggjaleit fyrir Ljónshjartabörn í 
Hellisgerði laugardaginn 13. apríl. 

Veðurspáin lofaði ekki góðu, en 
börnin og fjölskyldur þeirra létu það 
ekki stoppa sig og klæddu sig vel og 
tóku þátt í leitinni. 

Falin voru um 200 skrautpáskaegg 
og hlaupu um 30 börn um Hellisgerði 
að safna eggjunum og fengu að launum 
Góu páskaegg. Allir fóru heim glaðir.

Ljónshjarta eru samtök til stuðnings  
fólki sem misst hefur maka og börnum 
þeirra. Þau voru stofnuð 28. nóvember 
2013.

Nafn samtakanna vísar í bók Astridar 
Lindgren, Bróðir minn Ljónshjarta, og 
þykir eiga einstaklega vel við. Hugrekki 
bræðranna Jónatans og Kalla, sam
heldni og kraftur leiðir til þess að þeir 
hljóta eftirnafnið Ljónshjarta.

Þeir sem missa og verða að kveðja 
ástvin þurfa að sýna hugrekki, kraft og 
samheldni til að halda áfram.

Glæsilegur hópurinn í fallegu umhverfi í Hellisgerði.
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Dagana 8.11. apríl voru menningar
dagar í Áslandsskóla. Þá var skólastarfið 
brotið upp á margvíslegan hátt en gamli 
tíminn var þema menningardaganna. 
Nemendum var skipt í hópa og unnið 
var með gamla tímann á fjölbreyttan 
hátt og var afraksturinn og vinna 
nemenda í vetur sýnd á opnu húsi sl. 
fimmtudag.

Hið sívinsæla kaffihús á vegum 10. 
bekkja var starfrækt á efri hæðinni og í 
ár hét það Bláa skeifan og var í anda 
villta vestursins. Ilmur af nýbökuðum 
vöfflum og kryddbrauði lá um skólann 
svo enginn varð ósnortinn og gest
kvæmt var á kaffihúsinu.

TÍMAFLAKK Í SÖNGLEIK  
3. BEKKINGA
Á sal fluttu nemendur í 3. bekk 

söngleik þar sem ferðast var um hin 
ýmsu tímabil síðustu aldar. Söngleikinn 
samdi Erla María Hilmarsdóttir sviðs
listakennari. Hún varð frá að hverfa 
stuttu fyrir sýningu vegna barnseignar 

en mætti þó hress til að fylgjast með. 
Umsjónarkennarar ásamt list og 

verkgreinakennurum unnu saman að 
uppsetningu söngleiksins í samvinnu 

við nemendur sem stóðu sig afbragðs 
vel.

Söguþráðurinn var sá að sex hlutir úr 
fortíðinni höfðu birst á skólalóðinni eða 
í nágrenni hennar. Þessa hluti fundu 
nemendur og þurftu að nota Google til 
að finna út hvað þessir hlutir voru og frá 
hvaða tímabili þeir voru. Þá gátu þeir 
snúið tímaklukkunni og farið með 
hlutinn á rétt tímabil. Þar var þessum 
týnda hlut fagnað enda ómissandi á 
þeim tíma og nemendur sungu lag frá 
þeim tíma, dönsuðu og voru klæddir í 
stíl.

Var þetta hinn glæsilegasti söng leikur 
og það voru gríðarlega stoltir foreldrar 
sem fylgdust með í salnum.

Fleiri myndir má finna á:
www.fjardarfrettir.is

Gamli tíminn var þema á 
menningardögum í Áslandsskóla

Nemendur 3. bekkjar settu upp glæsilegan söngleik þar sem nemendur fóru í tímaflakk

Glæsilegur leikhópurinn.
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Úrvalsdeild karla, Pepsi Max deildin 
hefst með einum leik 26. apríl en 27. 
apríl leikur FH sinn fyrsta leik sem er 
heimaleikur gegn nýliðum HK úr 
Kópavogi. 

FH endaði í 5. sæti í deildinni í fyrra 
með 37 stig, 9 stigum á eftir Val sem 
varð Íslandsmeistari. Tólf lið leika í 
úrvalsdeildinni, Breiðablik, FH, Fylkir, 
Grindavík, HK, ÍA, ÍBV, KA, KR, 
Stjarnan, Valur og Víkingur Reykjavík.

Leiknar eru tvær umferðir og leikur 
hvert félag því 22 leiki.

Í markaðskönnun sem KSÍ lét gera 
með það að markmiði að vinna grein
ingu á aðsókn og umgjörð leikja kom 
eftirfarandi m.a. fram um karladeildina: 
11% þjóð ar innar fór á leik sl. sumar (7 
leiki að meðaltali). 

22% þjóðarinnar hefur áhuga og 
fylgdist með deildinni þótt þau hafi 
ekki farið á leik sl. sumar.

42% þjóðarinnar á sér uppáhaldslið.
79% þeirra sem fóru á leiki sl. sumar 

segja að upplifun þeirra af umgjörðinni 
hafi verið mjög góð eða frekar góð. 

Leikur FH og HK hefst kl. 16 laugar
daginn 27. apríl.

HANDBOLTI: 
20. apríl kl. 14, Ásvellir 

Haukar - Stjarnan,  úrslit karla

20. apríl kl. 16, Kaplakriki 
FH - ÍBV,  úrslit karla

22. apríl kl. 15, Mýrin 
Stjarnan - Haukar,  úrslit karla

22. apríl kl. 17, Vestmannaeyjar 
ÍBV - FH,  úrslit karla

24. apríl kl. 19.30, Ásvellir 
Haukar - Stjarnan,  úrslit karla

24. apríl kl. 19.30, Kaplakriki 
FH - ÍBV,  úrslit karla

ÚRSLIT KVENNA:
FH  HK: 1927

Valur  Haukar: 2522
HK  FH: 2724

KNATTSPYRNA: 
18. apríl kl. 14, Reykjaneshöllin 

Keflavík - Haukar,  mjólkurbikar karla

26. apríl kl. 20, KR-völlur 
KR - FH,  lengjubikar kvenna b-deild

27. apríl kl. 16, Kaplakriki 
FH - HK,  úrvalsdeild karla

ÚRSLIT KVENNA:
HK/Víkingur  FH: 12
Haukar  Augnablik: 50

ÚRSLIT KARLA:
Haukar  KFS: 52

sport@fjardarfrettir.is

ÍÞRÓTTIR

Viltu æfa þríþraut?

5 vikna byrjendanámskeið 3SH
Hefst miðvikudaginn 24. apríl

Kynningarfundur 23.apríl í Ásvallarlaug kl 18:30
Fólk af öllum getustigum velkomið! 
Alhliða hreyfing: Sund ‐ Hjól – Hlaup 

Þrjár til fjórar æfingar í viku (mið/fös/sun)

Verð: 12.000 kr 
Innifalið: Aðgangur að sundlaug á æfingum, þjálfari á 

öllum æfingum, þátttökugjald  
fyrir sprettþraut 26. maí.

Farið yfir grundvallaratriði í þríþraut

Upplýsingar og skráning hjá Stefanie Gregersen steffiotto@hotmail.com

Nýlega gáfu Samtök iðnaðarins (SI) 
út nýjustu talningu sína á íbúðum í 
byggingu sem sýnir mikil umsvif á 
höfuðborgarsvæðinu. Í Kópavogi, sem 
er það sveitafélag á Íslandi sem er líkast 
Hafnarfirði að íbúðarfjölda, eru 1.081 
íbúð í byggingu. Garðabæingar byggja 
637 íbúðir og í Mosfellsbæ teljast 510 
íbúðir vera í byggingu. Í Reykjavík 
telja Samtök Iðnaðarins svo 2.600 
íbúðir í byggingu. 

Íbúðarhúsnæði sprettur upp um allt 
höfuðborgarsvæðið. 

Stærsta undantekningin frá þessu er í 
Hafn arfirði þar sem SI gat einungis fund
ið 93 íbúðir í byggingu í póstnúmer 221 
og heilar ellefu íbúðir í póstnúmeri 220!

Hafnfirðingar geta gleymt því að 
teljast hálfdrættingar á við Kópa vogs
búa, við náum ekki tíund af þeirra 
uppbyggingu. 

Hafnarfjarðarbær stóð hreyfingarlaus 
yfir vaxtaskeiðið 20142019 á meðan 
önnur sveitafélög tóku risaskref til þess 

að skapa ný búsetutækifæri fyrir 
landsmenn. 

Skipulagsvinna er tímafrek og þær 
íbúðir sem verið er að byggja í dag eru 
uppskera þolinmæðisvinnu í skipulagi 
undanfarinna ára. Núverandi uppskeru
brestur Hafnarfjarðar er bein afleiðing 
þeirrar pólitísku stefnu sem meirihlutinn 
hefur fylgt undanfarin ár og sett sínar 
áherslur, fjármagn og tíma starfsmanna 
í. Þetta er ekki óheppni eða tilviljun 
heldur slæmar ákvarðanir sem hafa 
slæmar afleiðingar. 

Í byrjun árs 2016 var gefin út frábær 
skýrsla faghóps er fjallaði um tækifæri 
til þéttingar byggðar innan bæjarins og 
kosti þess að leggja áherslu á þétta, 
skemmtilega blandaða byggð á kostnað 
útþenslu byggðar. Þar eru tilgreindir 
marg ir áhugaverðir þróunarreitir innan 
bæjarins sem gætu skapað frábæra 
búsetu kosti í næsta nágrenni við þjón
ustu og verslun og vel tengda við 
almenningssamgöngur. 

Því miður var skýrslunni fylgt eftir 
með hangandi hendi og áhugaleysi með 
ofangreindum afleiðingum. Hefðu 
stjórnvöld í Hafnarfirði haft meiri 
Viðreisn í sér væru hér kranar á hverju 
strái eins og hjá nágrönnum okkur að 
byggja nýja þétta hafnfirska byggð. 

Það skiptir nefnilega máli hver 
stjórnar. 

Óli Örn er varaáheyrnarfulltrúi Við
reisn ar í skipulags og byggingarráði.
Jón Ingi er oddviti Viðreisnar í 
bæjarstjórn.

Jón Ingi 
Hákonarson

Óli Örn  
Eiríksson

Falleinkunn Hafnarfjarðar  
í húsnæðismálum

Starfsmenn kaffihússins Bláu skeifunnar.
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Knattspyrnuvertíðin að hefjast
FH fær HK í heimsókn í úrvalsdeild karla í fyrsta leik
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Atli Guðnason, einn besti leikmaður 
FH í langan tíma.
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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

AUGLÝSINGAR
Náðu til Hafnfirðinga

sími 565 3066 - 896 4613 
gudni@fjardarfrettir.is

Alið BH varð Íslands
meistari í 1. deild karla í borð
tennis og Víkingur í 1. deild 
kvenna eftir úrslitaleiki í Raf
lands deildinni, sem fram fóru í 
Íþróttahúsinu við Strandgötu 
sl. laugardag.

Þetta var í fyrsta skipti sem 
BH verður Íslandsmeistari í 1. 
deild karla í borðtennis en Vík
ings konur unnu síðast í 1. deild 
kvenna fyrir fimm árum síðan.

Í karlaleiknum mættust liðin, 
sem urðu í efstu tveimur sæt
unum í deildinni en sömu lið 
mættust í úrslitakeppninni í 
fyrra. Í fyrsta leik sigraði 
Magnús Gauti Úlfarsson, BH 
Magnús K. Magnússon, Vík
ingi 117 í oddalotu. Magnús 
Jóhann Hjartarson, Víkingi 
sigraði svo Birgir Ívarsson, BH 
í 2. leik 118 í oddalotu og 
staðan í leiknum því jöfn, 11. 

Í tvíliðaleiknum léku Birgir 
og Jóhannes Bjarki Urbancic 

Tómasson fyrir BH en Magnús 
Jóhann og Ingi Darvis 

Rodriguez fyrir Víking. BH 
vann nokkuð öruggan 30 
sigur og staðan orðin 21 fyrir 
BH. Þá léku Magnús Gauti og 
Ingi og enn fór leikurinn í 

oddalotu. Þar sigraði Magnús 
Gauti 116 og tryggði BH 

Íslandsmeistaratitilinn í fyrsta 
skipti. Sig urlið BH var skipað 
Magnúsi Gauta Úlfars syni, 
Birgi Ívars syni og bræðrun um 
Pétri Marteini og Jó hann esi 
Bjarka Ur bancic Tóm as son
um. Þjálfari þeirra er Tómas 
Shelton.

Magnús Gauti er uppalinn í 
BH og er ríkjandi Íslands
meistari í einliðaleik. Varð 
hann fyrstur BHinga til að 
vinna þann titil. Bræðurnir 
Pétur og Jóhannes léku áður 
með KR sem og Tómas 
þjálfari þeirra.

Um 70 manns æfa borðtennis 
hjá BH en félagið er með 
gríðarlega sterk unglingalið.

VÍKINGUR SIGRAÐI Í 
KVENNAFLOKKI
Í úr slita leik kvenna  vann 

Vík ing ur sig ur á Bliði KR, 
30, en það síðar nefnda komst 
óvænt í úr slit in með því að 
sigra Alið KR. Var eft ir tekt ar
vert hversu ung liðin voru í 
úr slit un um en í sig urliði Vík
inga var m.a. Agnes Brynj ars
dótt ir 12 ára sem hampaði 
Íslands meist ar a titli í meist ara
flokki fyrr í vet ur.

GLÆSILEG 
UMGJÖRÐ
Umgjörðin um úrslitaleikina 

var einstaklega glæsileg í 
íþróttahúsinu við Strandgötu.

Aðeins einn völlur var í 
miðjum salnum, vel upplýstur 
og á nýjum mottum BH. 
Leikirnir voru sýndir beint á 
vefnum þar sem þeim var lýst. 
Er slóðin á útsendingarnar á 
fésbókarsíðu BTÍ. Tveir lands
dómarar voru á hverjum leik. 
Þá var áhorfendum boðið upp 
á veitingar.

Badm int on fé lag Hafn ar fjarðar 
Íslands meist ari fé lagsliða karla

KR og Víkingur hafa einokað þennan borðtennistitil í 43 ár

Jóhannes Bjarki Urbancic Tómasson, Birgir Ívarsson, Magnús Gauti Úlfarsson, Pétur 
Marteinn Urbancic Tomasson og Tómas Shelton þjálfari þeirra.

Birgir Ívarsson BH í spennandi leik.

Ingimar Ingimarsson BHingur og formaður Borðtennissambandsins með sigurliðinu.

Næsta 
blað

Næsta tölublað kemur út 1. 
maí en ekkert blað kemur út í 
næstu viku vegna frídaga.


