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Treystu 
mér fyrir 
veislunni!

www.kökulist.is

Finndu okkur á

www.fjardarfrettir.is   öflugur fréttavefur
Sími: 555 7030

www.burgerinn.is

Sími: 555 7030
www.burgerinn.is

Strandgata 75 I 583 6000 I vonmathus.is -stöðin

Hafnfirska 
leigubílastöðin

520 1212

TA X I

Á sjötta tímanum á mánu
dags eftirmiðdag lenti stór 
jeppi á hliðinni fyrir utan veg 
við Lækjargötu eftir að hafa 

ekið niður stóran ljósastaur. 
Að sögn lögreglu slasaðist 
enginn en ekki var hægt að fá 
nánari upplýsingar um að 

drag anda bílveltunnar áður en 
blaðið fór í prentun en svo 
virtist sem bíllinn hafi verið að 
koma um Lækjartorg.

Bíllinn var enn með fullum ljósum en ljósastaurinn var hættur að gera sitt gagn.

Liyuan Chinese Restaurant
Reykjavíkurvegi 68 | 551 8168

Hádegistilboð! 20% afsláttur
af kvöldmatseðli

3 réttir  
1.850 kr.

Coke 
fylgir með!

Opið kl. 11-14 og 16-21 virka daga og kl. 16-21 um helgar.

Hrísgrjón fylgja með
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Ók niður staur á Lækjar
götu og valt á hliðina 

Enginn slasaðist þó illa hafi litið út

Flatahrauni 5a 

Boltinn í beinni og lifandi 
tónlist allar helgar.

Tilvalinn staður fyrir 
samkvæmi stærri og 

smærri hópa.

Flatahrauni 5a, Hafnarfirði 
sími 578 0200

Happy Hour alla daga  
kl. 15 - 19 og fleiri  

flott tilboð á barnum.

http://www.fjardarfrettir.is
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Formaður bæjarráðs og for
maður starfshóps um miðbæjar
skipulag hefur áttað sig á því að 
umræðan hefur snúist í höndum 
á fulltrúum Hafnarfjarðarbæjar. 
Það er leiðinlegt að segja að 
maður hafi sagt það fyrir enda 
höfum við vonandi öll einlægan 
vilja til að gera bæinn okkar enn 

betri. Það er hins vegar miður ef hann vill útiloka 
fyrrum bæjarfulltrúa frá umræðunni og skil ég ekki 
ástæðuna. Af hverju ætti einhver ekki að hafa rétt á 
að segja sína skoðun?

En lykillinn að góðu samstarfi við bæjarbúa er 
auðvitað að upplýsa um það sem er verið að fara að 
gera, gefa bæjarbúum kost á að koma með 
ábendingar á sem flestum stigum og upplýsa jafnt 
og þétt um framgang mála. Upplýsingar og 
auglýsingar eiga ekki að koma vegna þess að lög 
kveða svo á um heldur þarf raunverulegur vilji að 
vera til samstarfs.

Það er ekki raunverulegur vilji þegar íbúar eru 
látnir halda að búið sé að samþykkja rammaskipu
lag. Jafnvel stjórnmálamenn og embættismenn 
vissu ekki betur. En þegar hentar, er það ekki í gildi 
en samt er það notað sem viðmið. Það er sagt að 
deiliskipulagstillaga sé í góðu samræmi við ramma
skipulagið þegar auka á byggingarmagn um 60% 
og hlutfall íbúða á að fara úr 35% í 80%. Hvað er 
eftir sem er líkt?

Skipulag landsvæða snýst ekki um að hámarka 
gróða eigenda viðkomandi svæða. Skipulag snýst 
um að gera sveitarfélagið að góðum og hagkvæmum 
stað til að búa á. Skoðanir íbúa eru ítrekað hunsaðar 
sem ómögulegar og mótrökin eru á tíðum mjög illa 
rökstudd.

Ágætlega var farið af stað með undirbúning að 
gerð nýs skipulags miðbæjarins. Góð áform um 
samstarf við bæjarbúa en þau áformum gleymdust í 
kosningabaráttu og lengi tók að fara af stað á ný.

Starfshópurinn misskildi verksvið sitt svo það er 
fátt annað að gera en að byrja næstum upp á nýtt!

Guðni Gíslason ritstjóri. 

leiðarinn

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

ISSN 2298-8858   Vefútgáfa: ISSN 2298-8866

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

Hönnunarhúsið ehf., Bæjarhrauni 2, 220 Hafnarfirði 

Sunnudagur 13. október

Messa og 
sunnudagaskóli kl. 11

Sameiginlegt upphaf.   
Forsöngvari: Þórunn Vala 

Valdimarsdóttir.  Organisti: Þorvaldur 
Örn Davíðsson. Prestur: Þórhildur Ólafs. 

Leiðtogi í sunnudagaskólanum:  
Bylgja Dís Gunnarsdóttir.  

Hressing í Ljósbroti Strandbergs  
eftir messu. 

Fjölmennum.

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

Sunnudagurinn 13. október:

Sunnudagaskóli kl. 11
Kvöldmessa kl. 20

 Nánar á www.frikirkja.is og á Facebook 

Víðistaðakirkja 
Sunnudagur 13. október

Bleik messa kl. 20
Delia Howser flytur hugleiðingu og 

Kór Víðistaðasóknar syngur.
Kaffi og bleikar kökur á eftir. 

Kyrrðarstund 
 á miðvikudögum kl. 12:10.

Súpa og brauð í safnaðarsal á eftir.
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

Þær stóðu í röðum konurnar í verslunarmiðstöðinni 
Firði þegar konukvöld hófst þar sl. fimmtudag. Tilboð 
voru í verslunum, léttar veitingar og gjafaleikur en að 
sjálfsögðu drógu 100 gjafapokar að en fyrstu 100 
gestirnir fengu gjafapoka.

Einn af hápunktunum var tískusýning en Eyþór Ingi 
söng fyrir gesti og Sigga Dögg skemmti konunum 
með uppstandi.

Gleði á konukvöldi í Firði

Sigga Dögg vakti kátínu með uppistandi sínu.

Tískusýningin teygði sig um ganga 
verslunarmiðstöðvarinnar.  
Nóg var að gera í verslunum og Ásgeir í Úr og 
gull hafði í nógu að snúast.
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Þriðjudaginn 1. október var 137 ára 
afmæli Flensborgarskólans fagnað en 
þann dag árið 1882 var skólinn settur í 
fyrsta sinn.

Á hverju ári er blásið til einhverskonar 
ráðstefnu þar sem fjallað hefur verið 
um mikilvæg málefni eins og flótta
menn, jafnréttismál og margt fleira. 

Í ár var blásið til umhverfismessu og 
á annan tug gesta kom og fjallaði um 
margvíslegar hliðar umhverfismála. 
Hver fyrirlesari hélt sína kynningu 
tvívegis þannig að nemendur gátu tekið 
þátt í tveimur málstofum hver en alls 
voru málstofurnar 12.

Hópur útskriftarefna hlýddi á fyrir
lestrana og fluttu síðan á sal stutta 
samantekt um það sem þeir upplifðu.

Fyrirlesarar komu m.a. frá Umhvefis
stofnun, Ungum umhverfissinnum, 
Extraloppunni, Bíllausum lífsstíl, 
Ísorku og Landvernd. 

FORSÆTISRÁÐHERRA 
MÆTTI
Í tilefni dagsins mætti Katrín 

Jakobsdóttir forsætisráðherra, nýkomin 
af loftslagsráðstefnu í New York og 
sagði frá aðgerðum í umhverfismálum 
og hugleiðingum sínum. 

Stofnun umhverfisnefndar nemenda
félagsins var kynnt og sýndar myndir 
frá verkefnum sem skólinn hefur unnið 
á í tæp 20 ár og árangur þeirra.

Valdimar gladdi svo viðstadda með 
fallegum söng sínum við gítarundirleik.

Umhverfismessa og afmæli
Umhverfismál voru í brennidepli á fjölmörgum málstofum í Flensborgarskóla

Haustsópun í Hafnarfirði er hafin. Sópun 
gatna hófst 7. október og er ráðgert að 
henni ljúki 25. október.  

Í haustsópun er farið yfir allar götur bæjarins, þær sópaðar 
og reynt að ná sem stærstum hluta af laufmassanum sem 
hefur fallið síðustu daga og vikur. Haustsópun er skipt í 
fjórtán hverfi. Úthverfi Hafnarfjarðar eru sópuð fyrst og 
endað í miðbæ Hafnarfjarðar. Miðbærinn verður  sópaður 
vikulega á sunnudagsmorgnum fram að vetri. 

Njótum haustsins!

Nánari upplýsingar á hafnarfjordur.is  

HAUSTSÓPUN ER HAFIN!

hafnarfjordur.is585 5500

Nemendur og starfsfólk hlýddu af áhuga á forsætisráðherra.

Söngur Valdimars féll vel í kramið.

Fyrirlestrarnir kölluðu á fjölmargar spurningar viðstaddra.

Þétt var setið í stofunum tólf.

Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra
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Efnt var til hugmyndasamkeppni 
hönnunardeildar Iðnskólans í Hafnar
firði, nú Tækniskólans, árið 2013 um 
tillögu að bekk og komu fram margar 
áhuga verðar tillögur. Bekkurinn Vörður 
var svo valinn vorið 2015 og loks núna, 
fjórum árum síðar var bekknum komið 
fyrir á Hleinum á Langeyrarmölum.

Hönnuðir bekkjarins eru þau Ásdís 
Ýr Einarsdóttir, Erla Rún Ingólfsdóttir 
og Reynir Reynisson frumgerð hans 
var unnin af nemendum skólans undir 
handleiðslu kennara.

Hildur Ingvarsdóttir, skólameistari 
Tækniskólans, afhenti bekkinn og 
fagn aði Rósa Guðbjartsdóttir bæjar
stjóri framtakinu.

Bekkurinn er hluti af samfélags
verkefninu Brúkum bekki sem hrundið 
var af stað að frumkvæði Félags sjúkra

þjálfara. Var leitað til fyrirtækja og 
félagasamtaka um þátttöku í verkefninu 
og voru viðtökur mjög góðar. Hafa yfir 
50 fyrirtæki og félagasamtök komið að 
verkefninu auk Hafnarfjarðarbæjar en 
markmiðið er að ávallt sé stutt í næsta 
bekk á helstu gönguleiðum í bænum.

Áætlað er að gera fleiri eintök af 
bekknum Verði og hafa fyrirtæki og 
samtök lýst áhuga á að koma að 
framleiðslu á bekknum.

Verðlaunaður bekkur á Hleinum
Fékk verðlaun í samkeppni meðal nemenda hönnunardeildar Iðnskólans í Hafnarfirði

lokið hafa sínu hlutverki hjá núverandi 
eigendum. 

verða sett upp á fyrirfram ákveðna staði í nóvember. Trén 

hæð og að vaxtarlag þeirra sé gott.

Hafðu samband
Áhugasamir eru beðnir um að hafa samband við 

585-5674 eða á netfangið: 

Nánari upplýsingar á   

ÁTT ÞÚ GRENITRÉ SEM 
GÆTI ORÐIÐ GLEÐIGJAFI?

585 5500

TIL LEIGU  
bjart og gott skrifstofuhúsnæði við Reykjavíkurveg

Stærðir: 97 m² og 141,9 m²
Gott auglýsingagildi! 

Upplýsingar veitir:  
Gyða Gerðarsdóttir, lögg. fasteignasali & leigumiðlari í s. 695 1095

Hönnuðurnir þrír, bæjarstjóri, fulltrúar Tækniskólans og verkefnisins Brúkum bekki á bekknum góða.

Verðlaunatillagan til vinstri og 
lokaútfærslan til hægri.
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Vinna við nýtt miðbæjarskipulag 
hófst er þrjár arkitektastofur voru 
fengnar til að vinna hugmyndir að nýju 
miðbæjarskipulag en þá var í bígerð að 
auglýsa opna arkitektasamkeppni um 
skipulagið.

Allar unnur þær hugmyndir, þó á 
nokkuð ólíkan hátt en sem hægt var að 
nota sem fyrsta umræðugrundvöll. 
Með því að setja fram mótaðar hugm
yndir mátti kalla fram viðbrögð á fyrstu 
stigum og hefði sennilega farið vel ef 
allar tillögurnar hefðu verið kynntar á 
þeim forsendum sem þær voru gerðar.

Fjórða stofan var fengin til að meta 
tillögurnar og komst hún að þeirri 
niður stöður að þær væru mjög álíka. 
Meginniðurstaða TEIKN arkitekta
þjónustu í mati á tillögunum þremur er 
eftirfarandi:

MEGINNIÐURSTAÐA 
ENDURSKOÐUNAR

Samkeppni eða deiliskipulags breyt
ing?
• Óvíst er að betri tillögur en þær sem 

liggja fyrir komi út úr samkeppni.
• Samkeppni er tímafrekt ferli.
• Meginstef tillagna Tripólí og 

KRADS, Sei og T.ark er áþekkt.
• Allar tillögurnar eru til þess fallnar 

að vinna áfram til deiliskipu lags
breytingar.

• Hugsanlega má útdeila svæðum á 
milli þessara þriggja til nánari 
útfærslu.

• Hugsanlega má taka út SMÆRRI 
reiti innan deiliskipulagssvæðisins 
og setja þá í samkeppni, s.s. tengingu 
Suðurgötu að Fjarðargötu og 
Flensborgarhöfn:

 Kirkjureitur  framlenging 
Suður götu og tenging við nýja 
byggð vestan kirkjunnar.
 Íþróttahússreitur  endurskoðun 
íþróttamannvirkja og ný byggð 
vestan þeirra.

• Mikilvægt er að heildarbragur svæð
is sé tryggður.

• Mikilvægt er að kvarði austurhluta 
miðbæjar sé smágerður og taki mið 
af nærliggjandi íbúðabyggð.

• Mikilvægt er að sjónlínur haldist í 
gegnum reitinn.

• Mikilvægt er að tengsl við hafnar
svæðið verði bætt og það sögulega 
spor styrkt.

• Mikilvægt er að skoða tengingu 
miðbæjar að útivistarsvæðum Læk
inn og Hamarinn.

• Til að tryggja heildaryfirbragð svæð
isins er mikilvægt að skipa 
þverfaglegan hóp

 skipulagshönnuða
 umferðarhönnuða
 landslagsarkitekta
 lóðarhafa
 annarra hagsmunaaðila
 kjörinna fulltrúa 
auk embættis skipulagsfulltrúa sem 
komi strax virkt að ferlinu.

• Taka þarf afstöðu til ónýttra heimilda 
ef þær heimildir eru metnar of rúmar 
s.s.

 á horni Suðurgötu og Linnettstígs.
 á lóð Fjarðargötu 7.

Allar tillögurnar voru birtar á síðu 
bæjarins eftir að Fjarðarfréttir hafði 
kært neitun um afhendingu þeirra til 
kærunefndar upplýsingamála.

Tillögurnar sem enginn mátti sjá
Aðeins voru kynntar tillögur einnar arkitektastofu af þremur og mat fjórðu stofunnar ekki birt

BORGARLÍNA
Hafnarfjörður: Nýtt Samhengi

Götumynd úr hugmyndum Sei arkitekta sem sýna nýtt rými Fjarðargötu þar sem ný hús hafa verið sett sjávarmegin.

26.02.2018

Loftmynd úr suð-
austri

Hugmyndir T.ark gekk út á að 
áfangaskipta ferlinu. Fyrstu eyjar 
kæmu í öðrum áfanga sem væri 
a.m.k. eftir 10 ár og syðstu tvær 
eyjarnar kæmu eftir 20 ár.

HUGMYNDAVINNA, EKKI 
ENDANLEGAR TILLÖGUR
Mikilvægt er að taka tillit til þess að 

tillögur arkitektastofanna eru hug
myndavinna og þegar þær fengu verk
efnið var gert ráð fyrir opinni arkitekta
samkeppni.

Það var svo starfshópurinn um 
miðbæjarskipulag sem valdi hugmyndir 
einnar stofunnar úr og vildi að sú stofa 
myndi vinna að nýju skipulagi á grunni 
þeirrar vinnu sem stofan skilaði inn og 
að forskrift starfshópsins.

Það var sennilega það sem skapaði 
hinn mikla óróa í bænum.
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Fært á stafrænt form
Tek að mér að færa vídeó, slide, ljósmyndir  

yfir á DVD diska eða flakkara.  
Heimasíða fesbook/heima var best 

sími 8637265  siggil@simnet.is                      
Sigurður Þorleifsson.

Auglýsingar
sími 565 3066  896 4613

gudni@fjardarfrettir.is

HANDBOLTI: 
9. okt. kl. 20, Ásvellir 

Haukar  FH, úrvalsdeild karla

10. okt. kl. 19, Fylkishöll 
Fylkir - FH, 1. deild kvenna

11. okt. kl. 20.30, KA heimilið 
KA U - FH U, 1. deild karla

12. okt. kl. 17, Ásvellir 
Haukar  KA/Þór, úrvalsdeild kvenna

12. okt. kl. 19, Noregur 
OIF Arandal - FH, EHF keppni karla

12. okt. kl. 20.15, Hlíðarendi 
Valur  - Haukar, úrvalsdeild karla

13. okt. kl. 17.15, Hlíðarendi 
Valur U  - Haukar U, 1. deild karla

ÚRSLIT KONUR:
FH  Víkingur: 3523
Haukar  Valur: 1833

ÚRSLIT KARLAR:
FH U  Valur U: 3426

FH  OIF Arandal Elite: 2530
Haukar U  Fjölnir U: 3319

KÖRFUBOLTI: 
9. okt. kl. 18.30, Ásvellir 

Haukar  Keflavík, úrvalsdeild kvenna

10. okt. kl. 19.15, Frostaskjól 
KR - Haukar, úrvalsdeild karla

ÚRSLIT KONUR:
Skallagrímur  Haukar: 6672

ÚRSLIT KARLAR:
Haukar  Þór Ak.: 10584

ÍÞRÓTTIR Eymundur 
til Hafnar

fjarðar bæjar
Eymundur Björnsson hefur verið 

ráðinn sem deildarstjóri þróunar og 
tölvudeildar Hafnarfjarðarbæjar. Ey 
mundur hefur áralanga reynslu af 
stjórnun upplýsingatækniverkefna m.a. 
frá Kaupþingi, Íslandsbanka, Össuri og 
nú síðast hjá Advania þar sem hann var 
tæknistjóri. 

Í störfum sínum hjá Advania var 
Eymundur m.a. ábyrgðaraðili og tengi
liður við Hafnarfjarðarbæ og þekkir 
starfsumhverfi sveitarfélagins vel. 
Ey mundur er með BA próf í sál fræði 
frá Háskóla Íslands, í kerfisfræði frá 
Háskólanum í Reykjavík og MSc í 
fjármálum fyrirtækja frá sama skóla.

Alls bárust 38 umsóknir um starf 
deildarstjóra. Eymundur hefur þegar 
hafið störf hjá sveitarfélaginu.

Barbörukórinn flytur ný kórverk eftir 
Auði Guðjohnsen á tónleikum í 
Hafnarborg 17. október nk. kl. 20. Öll 
verkin verða í frumflutningi fyrir utan 
eitt sem frumflutt var sl. vor á tónleikum 
kórsins. 

Sjaldséð er að svo mörg ný kórverk 
séu frumflutt á einu bretti eftir núlifandi 
tónskáld. Efnisskráin er afar fjölbreytt, 
allt frá trúarlegum verkum til rómantík
ur og dægurlaga. Fluttt verða frumsamin 
lög og textar eftir Auði og útsetningar 
af þekktum lögum. Öll verkin eru sam
in og útsett fyrir blandaðan kór til söngs 
án undirleiks. 

Tvö verkanna eru úr nýútkominni 
söng bók Auðar fyrir börn, Tónlistin er 
þín, en er núna sérstaklega útsett fyrir 
Barbörukórinn. „Tónmálið er aðgengi
legt og spennandi og ætti því að höfða 
til breiðs hóps tónlistarunnenda,“ segir í 
tilkynningu frá kórnum.

Auður lauk framhaldsnámi í söng frá 
Royal Conservatoire of Scotland í 
Glasgow 2003, LRSM söngkennara
prófi frá Söngskólanum í Reykjavík 
2005 og M.Ed. í listkennslu frá LHÍ 
2017.

Auður er félagi í Barbörukórnum og 
Schola cantorum og stofnaði hún 

sönghópinn Elfi fyrir nokkrum árum 
ásamt starfssystrum.

Heyra má úrval af barnalögum Auðar 
á vefsíðunni www.tonafondur.com í 
flutningi kórbarna á tónleikum 
Kórskóla Langholtskirkju. Auður 
starfar við söng og tónlistarkennslu, 
kórstjórn og tónsmíðar á Íslandi. 

Stjórnandi Barbörukórsins er Guð
mundur Sigurðsson organisti Hafnar
fjarðarkirkju.

Ný kórverk Auðar á tónleikum
Barbörukórinn frumflytur kórverk á tónleikum í Hafnarborg 17. október

Auður Gudjohnsen.

Barbörukórinn ásamt stjórnanda sínum. Guðmundi Sigurðssyni.
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Gámaþjónustan, Gámaþjónusta 
Norð ur lands, Efnamóttakan og Hafnar
bakki fengu sl. mánudag nýtt nafn og 
heita nú Terra.

„Terra er latneskt heiti jarðargyðjunnar 
og eitt af nöfnum plánetunnar sem er 
heimkynni okkar allra og á vel við, 
enda snýr allt okkar starf að bættri 
umgengni við jörðina.,“ segir í 
tilkynningu frá fyrirtækinu.

 Nýtt merki félagsins byggir á 
hringformi sem vísar til jarðarinnar, en 
einnig birtist í merkinu spírað fræ, tákn 
sjálfbærni og endurnýjunar til framtíðar.

Terra skilgreinir sig sem fyrirtæki í 
umhverfisþjónustu, býður upp á lausnir 
til söfnunar og flokkunar á úrgangi og 
endurvinnsluefnum, og sér um að koma 
þessum efnum í réttan farveg. Terra 
starfar um land allt.

Terra vinnur að því með viðskipta
vinum félagsins að flokka sem mest og 

hvetur jafnframt til minni notkunar á 
umbúðum og efnum sem þarfnast 
sérstakrar meðhöndlunar. Markmið 
Terra er að skilja ekkert eftir.

Gámaþjónustan hf. var stofnuð árið 
1983 af Benóný Ólafssyni og hóf fyrir
tækið starfsemi árið 1984. Núverandi 
eigendur eru GÞ Holding og í stjórn 
fyrirtækisins sitja Jón Sigurðsson, 
Petrea I. Guðmundsdóttir, Einar Örn 
Ólafsson formaður og Trausti  Jónsson. 
Gunnar Bragason er forstjóri Terra.

Terra hefur verið í fararbroddi í 
flokkun og endurvinnslu úrgangs frá 
því hún hóf starfsemi árið 1984. Til að 
annast krefjandi verkefni á ábyrgan hátt 
rekur Terra við Berghellu í Hafnarfirði 
móttöku og flokkunarstöð ásamt 
endurvinnslustöð. Lóðin þar er níu 
hektarar og húsakostur ca. 4000 m².

Höfuðstöðvar Terru eru að Berghellu 
1 í Hafnarfirði.

Sameinast undir 
merkinu Terra

Gámaþjónustan, Efnamóttakan og Hafnarbakki

Skoraði 15 
mörk með 

ungmenna
liði FH

Benedikt Elvar Skarphéðinsson, 19 
ára leikmaður ungmennaliðs FH, 
skoraði 15 mörk með liði sínu gegn 
ungmennaliði Vals í 1. deildinni í 
handbolta á mánudagskvöld. Samtals 
skorðu liðsmenn FH 34 mörk en Gísli 
Jörgen Gíslason var næst markahæstur 
með 7 mörk. 

FH U sigraði Val U 3426 eftir að 
staðan var 169 í hálfleik. Hefur FH 
unnið 2 af 3 leiki sína, eins og Haukar U.
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GUITARAMA 2019
í Bæjarbíói

2. nóvember kl. 20.30

Bjössi Thor og hljómsveit
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Ástjarnarkirkja, Bessa staða
kirkja, Hafnarfjarðarkirkja, 
Vída líns kirkja og Víðistaða
kirkja sameinuðu krafta sína í 
mikilli fjölskylduhátíð í 
Víðistaðakirkju og í íþróttahúsi 
Víðistaðaskóla sl. sunnudag.

Þétt var setið í kirkjunni og 
yfir 100 barna kór leiddi söng
inn af mikilli gleði.

Sr. Jóna Hrönn Bolladóttir 
stýrði fjölskylduhátíðinni 
styrkri hendi í í kirkjunni og 
kórstjórarnir skiptust á að 
stjórna þessum stóra sam
eiginlega kór. Ástvaldur 
Trausta   son lék á flygilinn, 
Arngrímur Bragi Stein ars son,  
sló á trommu og Þórarinn Kr. 
Ólafs son, sr. Hans Guðberg 
Alfreðs son og Davíð Sigur
geirs son léku á gítara.

Kærleikurinn og umhyggja 
fyrir náunganum var kjarninn í 
boðskap textanna. Þemað var 
líka náungakærleikurinn eins 
og hann kemur fram í sögunni 
af miskunnsama Sam verjanum 
en þrjú ungmenni léku þá 
sögu.

Eftir hressilega guðsþjónustu 
var haldið í íþróttahús Víði
staðaskóla þar sem allir fengu 
pylsu og krakkarnir fengu að 
leika sér í hoppuköstulum auk 
þess sem fleira var gert til 
skemmtunar.

Greinilega vel heppnuð 
hátíð og fjölsótt.

Gleðisöngur ómaði í kirkjunni
Sameiginleg fjöskylduhátíð þjóðkirkjusókna í Hafnarfirði og Garðablæ

Þessi ungi drengur fylgdist vel með söngnum af svölum Víðistaðakirkju.
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