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Finndu okkur á

Leikfangaland
Ein stærsta leikfangaverslun landsins er í Firði

Það hefur verið líflegt í Firði og 
kaupmenn ánægðir með að jóla versl
unin hafi farið snemma af stað. Að sögn 
Guðmundar Bjarna, framkvæmdastjóra 
í Firði eru öll rými í verslunarmiðstöð
inni í notkun. Segir hann að framundan 
séu spennandi tímar með byggingu við 

Strandgötuna sem tengist Firði og geri 
miðbæinn enn betri. Segir hann að 
samningur um að bókasafnið komi í 
húsið skipta miklu máli og geri Fjörð 
að enn meiri almenningsrými. 

Hvetur hann fólk að leggja leið sína í 
Fjörð og miðbæinn. Úrval verslana er 

mikið og auðvelt að finna spennandi 
jólagjafir fyrir þessi jól.

Fólk er að sjálfsögðu hvatt til að gæta 
að sóttvörnum, vera með andlitsgrímu 
og þvo og spritta hendur reglulega.

Eigendur Leikfangalands, hjónin Ólafur Magnússon og Lilja Sigmundsdóttir.

Guðmundur Bjarni Harðarson.

Eina stærstu leikfangaverslun lands
ins er að finna á jarðhæðinni í Firði. Þau 
Ólafur Magnússon og Lilja Sigmunds
dóttir ásamt starfsfólki sínu hafa haft í 
nógu að snúast við að bera inn nýjar 
vörur því viðskiptin hafa verið blómleg 
bæði í búðinni og í vefversluninni 
leikfangaland.is sem rækilega hefur 
slegið í gegn undanfarið. Þarna, í yfir 
400 m² versluninni, er að finna 
gríðarlegt úrval leikfanga svo ekki ætti 

að vera erfitt að finna jólagjafir. Lilja 
bendir sérstaklega á Baby Born 
greiðsluhöfuð sem undanfarið hefur 
notið mikilla vinsælda. Með því má 
æfa sig í að greiða dúkkunni og fylgja 
ýmsir fylgihlutir. Þá bendir Ólafur 
sérstaklega á gott úrval af sleðum og 
snjóþotum sem alltaf njóta mikilla 
vinsælda og býður fólki að koma við í 
versluninni eða skoða uppfærða 
vefverslunina á leikfangaland.is

Jólagjafir og fjölbreytt þjónusta í FirðiJólagjafir og fjölbreytt þjónusta í Firði
Lífleg verslun í Firði sem stendur á tímamótum og stækkun framundan
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JÓLABLAÐ
HAFNFIRÐINGA

JÓLAOPNUN
opið til 21
opið til 21
opið til 23
opið 10 - 13

21. des - mánudagur
22. des - þriðjudagur
23. des - miðvikudagur
24. des - �mmtudagur

Vinalega Verslunarmiðstöðin - í hjarta Hafnarfjarðar



2    www.fjardarfrettir.is FJARÐARFRÉTTIR   |   MÁNUDAGUR 21. DESEMBER 2020  

Glæsileg 
skartgripaverslun

Úr og gull er ein elsta verslunin í Firði

Vandaður 
kvenfatnaður

Tískuföt og fleira
Snyrtivörur og fylgihlutir í Forever Fashion

Skór á alla 
fjölskylduna

Skóhöllin er gróið fjölskyldurekið fyrirtæki

Hin glæsilega verslun Úr og gull er 
ein af elstu verslununum í Firði. Þar er 
að finna skart frá flestu þekktu 
merkjunum, bæði íslenskt og erlent. 
Hún Elísabet Böðvarsdóttir hefur 
staðið vaktina þarna í áraraðir og hún 

ásamt öðru starfsfólki er mjög 
hjálpsöm við að ráðleggja með réttu 
vörurnar. Þarna má finna glæsilegar 
vörur bæði fyrir karla og konur og 
krakka að sjálfsögðu líka.

Glæsilegur kvenfatnaður einkennir 
verslunina Kona þar sem Laufey 
Vilhjálmsdóttir ræður ríkjum. Laufey 
býður upp á vandaðar vörur m.a. frá 
Créton, MusMosh og Denim Hunter. 
Núna fyrir jólin leggur hún áherslu á 
glæsilega kjóla og dragtir, fallegar 
peysur og silkitoppa sem hafa verið 

vinsælar gjafir. Þá býður verslunin upp 
á glæsilegt skart frá Óskaböndum en 
það hafa verið mjög vinsælt til gjafa að 
sögn að sögn Laufeyjar. Laufey hefur 
langa reynslu og hún er óspar á góð 
ráð fyrir þá sem koma í verslunina. Þá 
er Laufey nýbúin að opna vefverslun á 
konatiskuverslun.is 

Á annarri hæðinni í Firði er verslunin 
Forever Fashion sem býður upp á 
tískufatnað fyrir konur og fjölmargt 
annað. Þau Íris Hlöðversdóttir og 
Magnús Guðmundsson hafa rekið 
verslunina í um 10 ár og síðustu 2 ár í 
Firði og voru í óðaönn við að taka upp 
nýjar vörur þegar blaðamaður leit við 
hjá þeim. Þau benda sérstaklega á 
vandaðar snyrtivörur frá Taramar, 

Baths of Aphrodite og Colway. Segir 
Íris að Colway essential Magnesium 
vörurnar sérstaklega vinsælar sem hún 
segir virki ótrúlega vel t.d. gegn 
fótakláða. Í Forever Fashion má einnig 
finna vandaðar úlpur, cósýfatnað og 
ýmsa fylgihluti en sjón er sögu ríkari. 
Í vefverslunni foreverfashion.is er líka 
mjög gott úrval.

Í Skóhöllinni fást skór á konur og 
karla, unga sem aldna og miðar úrvalið 
að því að öll fjölskyldan geti fengið 
skó við hæfi. Einnig eru seld veski, 
sokkar, sokkabuxur og aðrir fylgihlutir 

s.s. skóáburður, skóhorn og fl. Vigdís 
Grétarsdóttir, eigandi Skó hall arinnar 
tekur vel á móti viðskipta vinum og 
leiðbeinur um val á skóm

www.skohollin.is

Glæsilegt úrval gleraugna 
einkennir verslunina Augastað 
á jarðhæðinni í Firði. Þetta er 
gamalgróin verslun þar sem 
Ívar Torfason hefur lengi 
staðið vaktina. Hann sýnir 
okkur litfögur íþróttagleraugu 
frá hinu þekkta merki Rudy 
sem hann segir með því besta 
á markaðnum. Þarna má finna 
gleraugu fyrir golfið, veiðina, 
skíðasportið, hlaup og hjól 

svo eitthvað sé nefnt. Hægt er 
að fá mismunandi gler, gler 
sem dökkna og jafnvel gler 
með lesglugga fyrir þá sem 
þurfa það til að sjá á íþróttaúrið 
sitt. Og Rudy býður líka upp á 
glæsilega hjóla og skíða
hjálma. 

Ívar og starfsfólk hans tekur 
vel á móti viðskiptavinum í 
Firði. www.augastadur.is

Íþróttagleraugu í Augastað

KYNNING

Jóladagatal 
á Facebook
Finndu „Fjörður“ á Facebook og 

fylgstu með. Einn heppinn dreginn út á 
hverjum degi til jóla!
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Finndu okkur á

www.fjardarfrettir.is   öflugur fréttavefur

Síðari en í raun einu umræðurnar um 
fjárhagsáætlun Hafnarfjarðarkaupstaðar 
voru í bæjarstjórn sl. miðvikudag. 

Í tilkynningu frá Hafnarfjarðarbæ 
segir að Hafnarfjarðarbær hafi þurft að 
bregðast við efnahagslegum og sam
félagslegum afleiðingum Covid19 
heimsfaraldursins, sem dregið hafi úr 
útsvarstekjum og samhliða aukið félags
leg útgjöld. Lögð hafi verið áhersla á að 

lágmarka áhrif faraldursins á íbúa 
Hafnarfjarðar og koma í veg fyrir að 
efnahagsáfallið leggi klafa á bæjarfélagið 
til frambúðar. Það hafi verið gert með 
samræmdum aðgerðum sem falið hafi í 
sér markvissa hag ræðingu, hóflegar 
lántökur og eignasölu.

Álagsprósenta fasteignaskatts lækkar 
en skatttekjur aukast um 3,4% eða um 
rúmar 47 milljónir kr. sem er líklega 

heldur lægri tala en sá tekjuauki hefði 
orðið ef útsvarsprósentan hefði verið í 
hámarki eins og lagt hafði verið til.

Álögur á fyrirtækjaeigendur hækka en 
gert er ráð fyrir um 90 millj. kr. hærri 
tekjum af fasteignasköttum atvinnu
húsnæðis.

Aðgerðir til að bregðast við Covid19 
hafa mikil áhrif og munu skuldir aukast 
á næstu árum og gert er ráð fyrir að 

heildarskuldir í árslok 2024 verði um 65 
milljarðar kr.

Áætlað er að fjárfesta fyrir 4,3 
milljarða á næsta ári og munar mestu 
um 500 millj. kr. til kaupa á félagslegu 
húsnæði, 265 millj. kr. til uppbyggingar 
í Suðurhöfn, 280 millj. kr. í endurgerð 
St. Jó. og 250 millj. kr. til endurgerðar 
gamla Sólvangs.

Nánar á www.fjardarfrettir.is
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Aðeins 6 af 11 samþykktu fjárhagsáætlun
Um 2ja milljarða kr. halli áætlaður á A-hluta og gert ráð fyrir 62,5 milljarða kr. heildarskuldum í árslok 2021

Kökulist, verslunarmiðstöðinni Firði

Súrdeigsbrauðin 
okkar eru alvöru

VIÐSKIPTA

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

Gleðileg jól!

www.fjardarfrettir.is

FRÉTTAVEFUR Hafnfirðinga
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Við lifum á undarlegum tím
um. Við lifum við aðstæður sem 
líklega enginn hafði órað fyrir. 
Við, sem búum á eldfjallaeyju 
þar sem veður geta verið válynd, 
erum vön því að hlutirnir gangi 

einhvern veginn. Nú fengum við yfir okkur skæða 
veiru sem við, jafnt og aðrir jarðarbúar, höfum þurft 
að takast á við með öllum þeim ráðum sem við 
höfum. Ástandið hefur komið misjafnlega niður á 
fólki, sumir hafa misst vinnu og fyrirtæki hafa orðið 
gjaldþrota. Verst er þó að fólk hefur misst heilsuna 
og jafnvel dáið og við vitum varla enn hversu mikil 
áhrif þetta mun hafa á okkur. Ný bóluefni vekja 
vonir en ljóst er að enn þurfum við að gæta að og 
fylgja sóttvarnarreglum, jafnvel langt fram á næsta 
ár.

En við höfum líka lært margt á þessu. Við höfum 
þurft að sætta okkur við breyttar aðstæður og aðlaga 
okkur að þeim. Þannig höfum við lært að allt þarf 
ekki alltaf að vera eins og það er vant að vera. 
Aðstæðurnar hafa kennt okkur að njóta á annan hátt 
en áður og að heimurinn ferst ekki þó við getum 
ekki haldið stórar veislur eða farið í skemmtiferðir 
til útlanda. Fólk hefur í auknum mæli staðið með 
hvort öðru enda er það grunnurinn að okkar 
þjóðfélagi.

Því miður hefur hópur fólks staðið upp og 
mótmælt opinberum tilmælum og reglum og haldi 
því fram að þetta sé í raun einhver svikamylla. Fólk 
hefur rétt til að mótmæla en það er miður að fólk sé 
tilbúið að hætta lífi annarra með háskalegum 
aðgerðum sínum.

Fylgjum sóttvarnartilmælum, forðumst hópa
myndun, hvort sem það er skipulagt eða óskipulagt. 
Hafnarfjörður skartar meiru en Jólaþorpi og Hellis
gerði og njótum með eigin ljósum annarra staða 
einnig, innanbæjar og í upplandinu. Gleymum ekki 
að víða um bæinn leynast hraunbollar, tún og 
jafnvel skógarrjóður sem má njóta með eigin 
ljósum í myrkrinu.

Ég vil þakka fyrir góðar viðtökur á pappírsútgáfu 
eftir næstum árs hlé og hvatningu. Auglýsendur 
hafa tekið blöðunum vel og þeim vil ég þakka 
sérstaklega enda eru það þeir sem gera svona útgáfu 
mögulega.

Það hefur verið ánægjulegt að ritstýra fréttamiðli 
í Hafnarfirði síðustu 19 ár þó á ýmsu hafi gengið. 
Áframhaldandi útgáfa á pappír er ekki raunhæf nú 
en það er alltaf möguleiki á að af stökum útgáfum 
verði. Fréttavefurinn heldur áfram á nýju ári en á 
meðan bæjaryfirvöld sjá enga ástæðu til að nýta 
hann sem auglýsingamiðil er reksturinn erfiður.

Ég hvet alla bæjarbúa, fyrirtækjaeigendur og 
lesendur vefsins að vera duglega að senda inn 
fréttaskot og ábendingar um fréttnæmt efni enda 
verður fréttavefur ekki lifandi nema með virkri 
þátttöku lesenda. Ég óska lesendum öllum 
gleðilegra jóla og þakka allt gamalt og gott.

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: Póstdreifing

ISSN 2298-8858   Vefútgáfa: ISSN 2298-8866

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

Hönnunarhúsið ehf., Bæjarhrauni 2, 220 Hafnarfirði 

VíðistaðakirkjaVíðistaðakirkja

Ekkert opið helgihald verðurEkkert opið helgihald verður
í kirkjunni um hátíðirnar að þessu sinnií kirkjunni um hátíðirnar að þessu sinni

vegna kórónuveirufaraldursins.vegna kórónuveirufaraldursins.
Á aðfangadag verður helgistund streymt  Á aðfangadag verður helgistund streymt  

á Facebook-síðu og heimasíðu Víðistaðakirkju  á Facebook-síðu og heimasíðu Víðistaðakirkju  
og verður þar aðgengileg um jólin.og verður þar aðgengileg um jólin.

Sóknarprestur og starfsfólk VíðistaðakirkjuSóknarprestur og starfsfólk Víðistaðakirkju
óska íbúum Víðistaðasóknar og Hafnfirðingum öllum óska íbúum Víðistaðasóknar og Hafnfirðingum öllum 

gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári!gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári!
www.vidistadakirkja.is

Kæru Hafnfirðingar og safnaðarfólk nær og fjær
Við sendum ykkur öllum hugheilar jólakveðjur  

og þökkum ykkur samveruna á árinu. 

Þó ekki hafi verið tækifæri til að taka á móti ykkur í Fríkirkjunni 
höfum við lagt okkur fram við að senda út á netinu hugvekjur og 

tónlist og fengið hlýjar móttökur frá ykkur.
Um jólin höldum við áfram að senda út á netinu og þið finnið 

jólamessuna okkar og önnur myndbönd á:
Heimasíðu okkar: Frikirkja.is

Facebook síðu okkar: facebook.com / Fríkirkjan í Hafnarfirði
Vimeosíðu okkar: vimeo.com / Fríkirkjan í Hafnarfirði

Kærar jólakveðjur
Prestar og starfsfólk Fríkirkjunnar í Hafnarfirði

Fríkirkjan
í Hafnarfirðií Hafnarfirði
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Jóla- og áramótakveðja 
Streymt sunnudaginn 20. des. frá kl. 11.

Unglingakór Hafnarfjarðarkirkju og félagar í 
Barbörukórnum syngja.

Aftansöngur 
aðfangadag

Streymt aðfangadag frá kl. 15.
Jólasálmar, hátíðarsöngur, jólaguðspjallið og 

bænagjörð.

Aftansöngur gamlársdag
Streymt gamlársdag frá kl. 13.
‚Nú árið er liðið‘, hátíðarsöngur, 
ritningarlestur og bænagjörð.

H a f n a r f j a r ð a r k i r k j A
Helgihaldi um jól og áramót verður streymt á feisbókarsíðu og heimasíðu Hafnarfjarðarkirkju

Á feisbókarsíðu Hafnarfjarðarkirkju má finna upptökur frá helgihaldi og 
samverustundum í Hafnarfjarðarkirkju síðustu vikur s.s:
Fyrsti sunnudagur í aðventu; kveðjustund sr. Þórhildar Ólafs.
Jólasöngvar fjölskyldunnar, jólasveinn lítur við; streymt 14. desember.
Starfsfólk og sóknarnefnd Hafnarfjarðarkirkju óskar ykkur gleðilegrar 
jólahátíðar og farsæls komandi árs. Við þökkum samstarf á árinu sem er að 
líða og horfum með tilhlökkun til þeirrar stundar er við getum hist á ný  
í kirkjunni okkar.

Upplýsingar um starf og þjónustu má finna á  
heimasíðu og feisbókarsíðu Hafnarfjarðarkirkju.

Aðfangadagur kl. 17 og gamlarsdagur  kl. 17

Aftansöngur - í streymi
Prestar: Sr. Arnór Bjarki Blomsterberg og sr. Kjartan Jónsson

Kirkjukór Kálfatjarnarkirkju syngur  
undir stjórn Davíðs Sigurgeirssonar sem leikur á gítar. 

Þórður Sigurðsson leikur á orgel.
Barnakór Ástjarnarkirkju syngur  

undir stjórn Helgu Loftsdóttur. 
Jóhanna Guðrún Jónsdóttir syngur einsöng

Aftansöngnum verður streymt frá  
www.astjarnarkirkja.is, www.kalfatjarnarkirkja.is  

og Fésbókarsíðu Ástjarnarkirkju.

www.astjarnarkirkja.iswww.astjarnarkirkja.is

TJARNAPRESTAKALL 
Ástjarnarkirkja og Kálfatjarnarkirkja

VIÐ ÓSKUM ÖLLUM

GLEÐILEGRA JÓLA
OG GÆFU Á KOMANDI ÁRI

ÞÖKKUM FYRIR SAMVERUSTUNDIR 
Á LÍÐANDI ÁRI

 VIÐ HVETJUM HAFNFIRÐINGA TIL AÐ GERA
JÓLAINNKAUPIN Í BÆNUM OKKAR 

STÖNDUM SAMAN - HÉR ER ALLT TIL ALLS 
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Helgihaldi aðventu og jóla er í ár 
streymt og Fríkirkjan í Hafnarfirði er 
því ekki með þéttsetna bekki eins og 
henni fer best. 

Einn hópur hefur þó mátt sækja 
okkur heim en undanfarnar vikur hafa 
fjölmargir leikskólar og grunnskólar 
sótt kirkju til okkar. Tindilfætt börn 
hafa fært okkur jólaandann og fengið 
að launum tónlistarflutning, heitt 
súkkulaði og fræðslu.

 Eitt af því sem við höfum miðlað til 
barnanna eru litir aðventunnar en 
jólaliturinn sjálfur, vínrauður, er ekki á 
litaspjaldi kirkjunnar á aðventunni, 
þar sem fjólublár er í fyrirrúmi. 
Fjólublár er litur föstu og undirbúnings 
og er jafnframt litur sem um aldir 
hefur verið tengdur biskupum. 

Einn biskup hefur sérstöðu þegar 
kemur að jólum, Nikulás biskup í 
Mýru en hann gegndi embætti á fyrri 
hluta 4. aldar. Sögur af honum bárust 
Íslendingum snemma en til eru þýð
ingar og endursagnir af Nikulásar
sögum erkibiskups frá 12. öld. Ein 
þekktasta sagan af Nikulási segir að 
honum hafi borist til eyrna aðstæður 
fjölskyldu sem varð að leysa upp 
sökum skulda. Nikulás laumaðist því 
inn til fjölskyldunnar á jólanótt og 
skildi eftir fé sem dugði til að tryggja 
framtíð barnanna á heimilinu og halda 
fjölskyldunni saman.

Sagan breiddist út og það varð 
vinsælt að leika biskupinn gjafmilda 
til að vekja upp jólaandann og til að 

minna á mikilvægi þess að gefa af sér. 
Þá voru notaðir biskupshöklar til að 
leika Nikulás. Ekki er ráðlagt að nota 
dýrgripi sem enn eru í notkun og því 
voru notaðir höklar sem misst höfðu 
bláa tóninn úr föstulitnum og orðnir 
vínrauðir. Þannig varð hinn gjafmildi 
sveinn og rauð klæði samofin. 

Þessi veruleiki er okkur síst fram
andi. Það er einungis kynslóð síðan að 
það var veruleiki margra fjölskyldna 
að þurfa að skipta upp heimili, 
tímabundið eða varanlega, vegna sjó

slysa, skorts eða farsótta. Amma mín, 
sem ólst upp á Selvogsgötunni hér í 
Hafnarfirði, upplifði bæði að fylgjast 
með nágrannabörnum missa feður 
sína í hafið og þurfti sjálf að dvelja um 
tíma í fóstri, á meðan móðir hennar 
dvaldi á Berklahælinu. Þá, líkt og nú, 
reyndi á samstöðu og samhjálp þeirra 
sem voru í aðstöðu til að aðstoða. 

Það ár sem við nú kveðjum hefur 
verið þungbært og kallað á 
samtakamátt og samhjálp. Fyrr á árinu 
upplifðum við snjóflóð, náttúruvá sem 

sýndi enn á ný samtakamátt björg
unarsveita og samfélagsins alls. Árið 
hefur einkennst af farsótt, þar sem 
smitvarnir hafa verið á ábyrgð okkar 
allra og heilbrigðisstarfsfólk staðið í 
framlínunni í baráttunni fyrir 
mannslífum. Og nú þegar líður að 
jólum fara afleiðingar atvinnumissis 
og verðbólgu að gera vart við sig og 
þá reynir á samstöðu þeirra fjölmörgu 
félagasamtaka sem láta sig skort 
varða. 

Þakkarefnið á jólum eru þau 
samfélagslegu gæði sem þessir 
erfiðleikar hafa leitt í ljós, samtaka
máttur og samhjálp. Jólunum verður 
streymt og við tökum á móti þeim í 
litlum sóttvarnarjólakúlum. Andi 
Nikulásar lifir og birtist okkur í litlu 
barni sem fæddist á jólum, í björgunar
sveitum, líknarfélögum og heilbrigðis
starfsfólki ... og í 4 ára dreng, sem sat 
á fremsta bekk í Fríkirkjunni í 
Hafnarfirði með leikskólanum sínum 
og sagði jólaandann vera „að gleðja 
aðra”. 

Gleðilega hátíð. 

Jólahugvekja sr. Sigurvins Lárusar Jónssonar, prests í Fríkirkjunni:

Jólaandinn er að gleðja aðraJólaandinn er að gleðja aðra

Sr. Sigurvin Lárus Jónsson
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Andrés Þór og Sönghátíð fengu styrk
Styrkir veittir úr Sjóði Friðriks Bjarnasonar og Guðlaugar Pétursdóttur

Föstudaginn 27. nóvember voru 140 
ár liðin frá fæðingu Friðriks Bjarna
sonar, organista og tónskálds en eitt 
þekktasta lag/ljóð þeirra Guðlaugar 
Pétursdóttur eiginkonu hans er bæjar
söngur Hafnfirðinga: „Þú hýri Hafnar
fjörður“. 

Þau hjón gáfu Hafnarfjarðarbæ svo til 
allar eigur sínar áður en þau létust og af 
gjafafé þeirra stofnaður sjóður til styrkt
ar og eflingar sönglífi í Hafnarfirði.

Á afmælisdegi Friðriks voru styrkir 
veittir úr sjóðnum en árlega er auglýst 
eftir umsóknum. Afhenti bæjarstjórinn 
Rósa Guðbjartsdóttir styrkina á 
fjarfundi.

Sönghátíð í Hafnarborg hlaut styrk 
að upphæð kr. 445.000 sem Guðrún 
Jóhanna Ólafsdóttir söngkona veitti 
viðtöku og Andrés Þór Þorvarðarson 
hlaut styrk að upphæð 210.000 kr. fyrir 
verkefninu „Á nýrri nótunum“ sem 
snýst um nýútsetningar og flutning á 
sönglögum Friðriks Bjarnasonar.

SÖNGHÁTÍÐ Í 
HAFNARBORG
Sönghátíð í Hafnarborg var stofnuð 

árið 2017 og fer fimmta hátíðin fram 
24. júní til 4. júlí nk. Á hátíðinni eru  

tónleikar með einsöngvurum, kórum 
og hljóðfæraleikurum, masterclass 
námskeið fyrir unga söngvara og söng
nemendur sem lýkur með opinberum 
tónleikum, söngnámskeið fyrir áhuga

fólk og námskeið fyrir börn og ungl
inga. Sönghátíðin hefur það að 
markmiði að koma list raddarinnar á 
framfæri og hefur tekist vel til.

..Á NÝRRI NÓTUNUM
Í samvinnu við Friðriksdeild Bóka

safns Hafnarfjarðar mun Andrés Þór 
velja og útsetja fjögur lög eftir Friðrik 
Bjarna son sem til eru í safnkosti Frið
riksdeildar og verða útsetningar miðað
ar að því að vekja athygli á tímaleysi 
tónsmíða Friðriks og kynna verkin í 
nýjum búningi til söngs og flutnings. 
Lögin verða flutt í Friðriksdeild og í 
aðalhlutverki útsetninganna verður 
píanó, svo hægt væri að hampa einni 
stærstu gjöf Friðriks til safnsins: 
standhörpupíanói. Miðlunardeild 
Bókasafn Hafnarfjarðar mun fylgja 
ferlinu og framleiða stutta vefþættir um 
framvindu verkefnisins og stefnt er að 
því að gefa út stutta heimildarmynd um 
verkefnið.

Bæjarstjóri afhendir styrkina á fjarfundi.
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Gleðilega
hátíð

hsveitur.is

Hugheilar hátíðarkveðjur

Hugheilar hátíðarkveðjur færum við 
Hafnfirðingum og vinum Hafnarfjarðar, 
fyrirtækjum í Hafnarfirði og öðrum 
hagsmunaaðilum með þakklæti fyrir 
gott samtal og samstarf á árinu sem er 
að líða. Árið hefur verið óvenjulegt 
og fullt af nýjum og öðruvísi áskorunum. 
Þar hefur skilningur og samstarf við 
ykkur skipt sköpum.
 
Megi nýtt og spennandi ár færa okkur 
öllum hamingju, góða heilsu og 
skapandi og skemmtileg verkefni.

Bæjarstjórn og starfsfólk 
Hafnarfjarðarbæjar.
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Þunga loftið barði mig í andlitið 
þegar ég labbaði inn í litlu íbúðina 
mína. Það var langur og ömurlegur 
dag ur í vinnunni. Ég fór að ísskápnum 
mínum til þess að finna mér eitthvað að 
borða en fann bara álegg sem runnu út 
fyrir nokkrum dögum og hálfa kók dós. 
„Æi, ég mun þurfa að eyða laugardags 
hádeginu mínu í að versla í matinn,“ 
sagði ég við hundinn minn Sumo sem 
horfði saklaus á mig. Ég gekk að 
glugganum mínum til að hugsa. Úti 
voru örfá tré sem eru örugglega dauð út 
af allri menguninni, ryðgaðar hjóla
grind ur sem engin notar og aðrar niður
drepandi íbúðablokkir. „Einn daginn 
munum við flytja héðan í betra hverfi, 
Sumo. Við munum búa á fallegum stað 
með lifandi trjám og skemmtilegu 
fólki,“ sagði ég við Sumo. En innst inni 
vissi ég að ég mun aldrei fá nægan 
pening, ekki á meðan ég vinn í þessari 
ömurlegu prent verksmiðju. Ég skrifaði 
niður allt sem ég mun þurfa að kaupa á 
morgun, drakk það sem var eftir af 
þessu flata kóki og fór að sofa.

Ég vaknaði við sólarljósið vegna þess 
að gardínurnar eru ekki nógu sterkar til 
þess að halda ljósinu úti. Ég fór inn í 
eldhús til að fá mér morgunmat bara til 
þess að fatta að það er ekki til neinn 
matur þannig að ég hvatti Sumo og fór 

út snemma. Af hverju eru allir svona 
niðurdrepandi í þessum bæ, er það út af 
öllum blokkunum eða skorti á lífverum? 
En sama hvað það er þá líður mér eins. 
Þessi staður er ekki staður til þess að 
vera glaður á. Fólk vill ekki búa hérna, 
fólk þarf að búa hérna ef það á ekki 
nægan pening, eins og ég.

Þetta hverfi er ekki með stóra 
matvörubúð heldur svona einskonar 
sjoppu sem selur allt sem fólk þarf. 
„Hei þú,“ segir maður við mig rétt áður 
en ég labbaði inn í búðina. Ég snéri mér 
við og sá indælan mann. Þessi maður 
var svartur og sköllóttur með fallegt 
bros. Hann virtist vera í kringum fertugt 
en samt í nútímalegum fötum. „Hvernig 
líður þér?“ spurði maðurinn. „Ekkert 
svakalega vel,“ svaraði ég. „Nú? Af 
hverju segir þú það?“ „Æi, einn fjöl
skyldumeðlimur er með krabbamein og 
á ekki mikið eftir ólifað,“ svara ég 
þunglyndislega. „Það er hræðilegt,“ 
svarar maðurinn, „hver er þetta sem 
fékk krabbamein?“ Spurði maðurinn. 
„Það kemur þér ekkert við!“ svaraði ég 
harkalega, „þetta er persónulegt mál 
sem þú ættir ekkert að vera að spyrja 
um!“ sagði ég þegar ég strunsaði inn í 
sjoppuna. Ég hugsaði hvað þessi maður 
var að hugsa þegar hann ákvað að tala 
svona við einhvern sem hann þekkir 
ekki neitt. En hann var örugglega bara 
að reyna að vera góður við mig því mér 
leið illa. Mér leið nú aðeins betur ef að 
einhver indæll maður eins og hann vildi 
að mér leið vel. Þegar ég labbaði út úr 
sjoppunni þá sá ég manninn aftur og 
sagði: „Fyrirgefðu að ég var harkalegur 
við þig áðan, ég er bara ekki vanur að 
fólk sé að skipta sér að mínu máli.“ 
„Allt í góðu,“ sagði maðurinn, „það er 
nú gott að þér líður aðeins betur, reyndu 
bara að vera meira jákvæður út í líf þitt. 
Þótt að sumir hlutir eru slæmir þá þýðir 
það ekki að allir hlutir verða að vera 
slæmir líka, mundu það.“ „Takk fyrir, 
ég skal muna það,“ svaraði ég.

„Vonandi sjáumst við seinna,“ sagði 
maðurinn. „Bless,“ svaraði ég.

Þegar ég vaknaði næsta dag þá var ég 
ennþá að hugsa um orðin sem maðurinn 
sagði við mig í gær. Ég fór úr rúminu 
og reddaði mér morgunmat með því 
sem ég keypti í dag. Þegar ég borðaði 
mig saddan þá horfði ég á Sumo og sá 
að honum langaði að komast út þannig 
að ég klæddi mig og fór út með Sumo 
með bros á vör. Þegar ég labbaði út um 
dyrnar þá horfði ég á hverfið með allt 
öðrum augum. Ég sá að það var verið 
að planta nýjum stráum sem munu vera 
stíf og falleg fyrir næstkomandi 
kynslóðir og örfáa fugla syngja í 
fjarska. Þegar maður reynir að taka eftir 
jákvæðu hlutunum þá er ekki erfitt að 
finna þá. Þegar ég labbaði framhjá fólki 
þá brosti ég til þeirra og stundum fékk 
ég bros til baka, það er svo gott að 
reyna að breiða gleðinni. En ein þessara 
manneskja var sami maðurinn sem 
talaði við mig í gær. „Ég sé að þú hefur 
fundið gleðina,“ sagði maðurinn. „Já, 
algjörlega,“ svaraði ég. „En má ég 
spyrja hvað þú heitir?“ spurði ég. 
„Guðjón og ég er kallaður Gummi,“ 
sagði hann. „Ég heiti Friðrik,“ svaraði 
ég á móti. „Viltu nokkuð fara út að 
borða með mér?“ Ég fraus. Mér hefur 
aldrei verið boðið út að borða áður. Mér 
langaði að segja já en ég var bara að 
kynnast þessum manni. En svona 
kynnist maður öðru fólki þannig að ég 
svaraði: „Endilega, hvar og hvenær?“ 
„Hvað með veitingastaðinn hinum 
megin við götuna klukkan 8?“ Spurði 
hann. „Já, já, endilega,“ svaraði ég. 
„Flott hitti þig þá þar,“ sagði hann áður 
en hann fór.

Klukkan var að verða átta þegar ég 
var að verða tilbúinn. Ég var svaka 
spenntur að geta kynnst Gumma betur 
og eignast vin. Þegar ég komst að 
veitingastaðnum sá ég Gumma og við 
fórum inn. Við völdum okkur borð og 
pöntuðum mat. Við tölum smá um lífið 
og tilveruna og vildum kynnast meira 
þangað til að Gummi spurði: „Hvernig 
líður systur þinni?“ „Hvernig veistu að 
systir mín er með krabbamein? Ég hef 
aldrei sagt þér hver var með krabba
mein,“ sagði ég. „Ég veit margt um þig 
Friðrik, því ég er þú, ég er ímyndun,“ 
sagði hann. „Ha? Hvað meinaru?“ 
spurði ég. „Ertu ekki búinn að fatta það, 
ég er ekki til en út af mér þá líður þér 
betur, en þú gerðir það allt sjálfur,“ 
sagði hann. Mér leið skringilega, en 
ekki illa. Ég var aðallega hissa en 
glaður á sama tíma. Það versta var að 
ég þurfti að borga fyrir matinn.

Sigurvegari í smásagnakeppni 
grunnskólanna í Hafnarfirði í 8.-10. 
bekk vorið 2020 er Jón Ragnar var í 
10. bekk í Hraunvallaskóla.

Jón Ragnar Einarsson og Lars Jóhann Imsland Hilmarsson skólastjóri.

Gleði – verðlaunasmásaga
eftir Jón Ragnar Einarsson

www.fjardarfrettir.is
hafnfirski fréttavefurinn
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Jólaopnun
2211.. des Mánudagur  10-19
2222..des Þriðjudagur 10-18
2233..des Þorláksmessa 10-22
2244..des Aðfangadagur 11-13

Fylgið okkur á samfélagsmiðlum
@matarbudin - matarbudin.is2020

#skilakrukka
#skilaflaska
#hringrásarkerfi
#ekkiplast

Verið velkomin til okkar á
Austurgötu 47 í Hafnarfirði

Gott úrval af
sælkeravörum frá íslenskum

smáframleiðendum
og fallegum tilbúnum

plastlausum gjafakörfum
í ýmsum stærðum

MATARBÚÐIN

NÁNDIN
matarbudin.is

OSTAR - KONFEKT - SMÁKÖKUR - KAFFISÝRÓP - SULTUR
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Það er alltaf nóg um að vera í 
leikskólanum Stekkjarási og þó að 
aðventan sé með óhefðbundnu sniði í ár 
þá hefur skólasamfélagið aðlagað sig 
að breyttum aðstæðum. Foreldrar hafa 
nú í haust sýnt ótrúlega mikinn skilning 
og samvinnu sem hefur gert starfsfólki 
kleift að fara eftir ítrustu tilmælum um 
sóttvarnir. Segir Alda Agnes Sveins
dóttir að nánast engir foreldrar hafi 
komið inn í hús þar sem tekið er á móti 
öllum börnum út við dyr. 

Eins og alltaf er nóg um að vera og 
óneitanlega hafa jólasveinarnir sett svip 
sinn á námið í desember. „Jólasveinarnir 
eru svo frábærir því þeir kveikja svo 
auðveldlega áhuga barnanna og þá 
gefast tækifæri til að bjóða allskonar 
viðfangsefni þar sem áhugahvöt þeirra 
leiðir þau áfram í námi. Hér hafa orðið 
til sögur, leikrit, vísur, myndir og fleira 
sem sannarlega hefur snert á öllum 
námssviðum leikskólans sem eru 
samkvæmt aðalnámskrá leikskóla: 
Læsi og samskipti, heilbrigði og 
vellíðan, sjálfbærni og vísindi, sköpun 
og menning,“ segir Alda Agnes. 

RATLEIKUR Í SKÓGINUM
Umhverfi Stekkjaráss er frábært og 

er endalaus uppspretta af 
námstækifærum. Í byrjun desember fór 
af stað jólaratleikur Stekkjaráss. „Í 
skóginum okkar hafa jólasveinarnir 13, 
Grýla og jólakötturinn leitað skjóls og 
það hefur reynst spennandi fyrir 
nemendur að fara að leita að þeim og 
samhliða því leyst margvísleg verkefni. 
Hægt er að leita að þeim í rökkrinu þar 

sem jólasveinarnir, Grýla og 
jólakötturinn bera endurskinsmerki. 
Börnin fengu kort af svæðinu með sér 
heim og hvött til að fara með foreldrum 
sínum og systkinum að leita.“ Og 
skógurinn er í landi Áss við Ástjörnina. 

STEKKJARÁSS
RANNSÓKNIN
Að sögn Öldu Agnesar eru spennandi 

verkefni á döfinni á næsti ári og má þar 
helst nefna að fljótlega eftir áramót 
birtast fyrstu niðurstöður úr Stekkjar
áss rannsókninni. Stekkjaráss rann
sóknin er að vissu leiti einstök rannsókn 
sem framkvæmd var alfarið af starfs
mönnum Stekkjaráss án utan að
komandi stuðnings en hún uppfyllir öll 
þau skilyrði sem þarf til til að teljast 
fullgild rannsókn og verður þannig 
viðbót við viðurkenndar rannsóknir á 
leikskólastiginu. Viðfangsefni rann
sóknarinnar var útiumhverfið og 
námstækifærin á leikskólalóðinni. „Við 
erum að ljúka við Erasmus+ verkefni 
sem hófst 2018 en lokin hafa dregist 
vegna veirunnar. Við erum einnig að 
hefja nýtt tveggja ára Erasmus+ 

verkefni sem hefur í för með sér 
áframhaldandi samskipti út fyrir 
landsteinana og í slíku samstarfi gefast 
ótal tækifæri til þróunar og náms bæði 
fyrir starfsmenn og börn. Hér eru 
margir starfsmenn í námi tengdu 
leikskólastiginu og við erum þátt
takendur í ýmsum verkefnum sem 
hefur það markmið að efla nám barna 
og má þar nefna stærðfræðinám.“ 

TELJA AÐ HAGSMUNUM 
BARNA SÉ FÓRNAÐ FYRIR 
ATVINNULÍFIÐ

Flestir starfsmenn í Stekkjarási eru 
sorgmæddir yfir ákvörðun meirihlutans 
hér í Hafnarfirði að hafa leikskólana 
opna allt sumarið að sögn Öldu Agnesar 
og telja þeir að hennar sögn að 
hagsmunum barnanna hafi verið fórnað 
í þágu atvinnulífsins. „Við erum stoltir 
starfsmenn Stekkjaráss og höfum fulla 

trú á að fjölbreyttar starfsaðferðir okkar 
séu skila miklu til barnanna sem hjá 
okkur eru en eigum erfitt með að 
upplifa svona mikið skilningsleysi frá 
bæjaryfirvöldum sem þessi ákvörðun 
um sumaropnunina felur í sér. Það má 
segja að togstreita hafi myndast hjá 
mörgum okkar milli þess að vera stoltur 
starfsmaður Stekkjaráss og dapur 
starfsmaður hjá Hafnarfjarðarbæ,“ 
segir Alda Agnes, leikskólastjóri í 
Stekkjarási.

LÆKJARGATA 34 c • HAFNARFJÖRÐUR

WWW.GULLSMIDJAN.IS

Hún hring minn ber

Líflegt starf í Stekkjarási
Alda Agnes Sveinsdóttir segir frá leikskólastarfinu í Stekkjarási
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Það verður ekki annað sagt en að árið 
2020 hafi verið viðburðaríkt hjá okkur í 
Björgunarsveit Hafnarfjarðar þrátt fyrir 
að hafa verið ólíkt því sem við eigum að 
venjast.

Í ár fögnum við 20 ára starfsafmæli en 
það var 26. febrúar árið 2000 sem 
Hjálparsveit skáta Hafnarfirði og 
Björgunarsveit Fiskakletts sameinuðust 
undir merkjum Björgunarsveitar 
Hafnarfjarðar. Áform okkar um fjöl
breytta afmælisdagskrá á árinu breyttist 
þó snögglega snemma árs, líkt og líf 
okkar flestra. Boðið var til kaffisamsætis 
á afmælisdaginn og má segja að það hafi 
í raun verið síðasta skipulagða félagsstarf 
okkar á árinu.

Við, líkt og aðrir, höfum unnið að því 
að aðlaga starf okkar að þeim breyttu aðstæðum sem við 
búum við í dag. Meginmarkmið okkar í ár hefur verið að 
lágmarka smithættu innan sveitarinnar með það fyrir augum 
að standa klár og útkallsfær ef á hefur þurft að halda. Við 
höfum náð að sinna öllum þeim útköllum sem okkur hafa 
borist á árinu sem sýnir að þær reglur sem við settum okkur í 
sóttvarnarskyni báru árangur. Það er eins og gefur að skilja 

erfitt að halda úti félagsstarfi þegar ekki 
má hittast og allt er lokað. 

Þrátt fyrir þessar miklu breytingar á 
árinu eru ákveðnir þættir sem ekki 
breytast því desember einkennist af 
fjáröflunarstarfi líkt og áður. Hin árlega 
sala jólatrjáa er í fullum gangi þessa 
dagana og er staðsett að Reykjavíkurvegi 
48  (Hvalshúsið) líkt og fyrri ár. 

Fyrir jólin 2019 kynntum við í fyrsta 
sinn jólaóróa BSH og var honum vel 
tekið. Við kynnum því með stolti 
jólaóróann 2020 og er hann tileinkaður 
sporhundastarfi sveitarinnar sem er vel 
við hæfi því snemma á nýju ári eigum við 
von á nýjum sporhundi til landsins. 

Við stefnum að sjálfsögðu að óbreyttu 
fyrirkomulagi hvað flugeldasölu varðar 

en hvetjum ykkur til að nýta vefverslunina okkar, www.
verslun.spori.is , sem er opin allan sólarhringinn.  

Kæru Hafnfirðingar, ég óska ykkur gleðilegra jóla og 
farsældar á komandi ári.

Gísli Johnsen, formaður Björgunarsveitar Hafnarfjarðar.

Takk fyrir Takk fyrir 
stuðninginnstuðninginn

Jólatrjáa
sala

Reykjavíkurvegi48  
(Hvalshúsið) 

OPIÐ:
mánudag til föstudags  

kl. 1321.30
laugardaga og sunnudaga 

kl. 1021.30

Jólaóróinn í ár er tileinkaður 
sporhundastarfi sveitarinnar 

sem er vel við hæfi því snemma 
á nýju ári eigum við von á 

nýjum sporhundi til landsins. 
www.verslun.spori.is

www.verslun.spori.is
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Flugeldasala:
• Hvaleyrarbraut 32 (innst á Lónsbraut) 
• Reykjavíkurvegur 48 (við Hvalshúsið)  

• Við Tjarnarvelli
OPIÐ:
Mánudaginn 28. desember  ............ kl. 10  22
Þriðjudaginn 29. desember  ............ kl. 10  22
Miðvikudaginn 30. desember ......... kl. 10  22
Gamlársdag ..................................... kl. 09  16
Þrettándasala björgunarmiðstöðinni Hvaleyrarbraut 32:
6. janúar kl. 1620

 Björgunarsveitarfólk þarf að eiga góðan búnað við leit að týndu fólki.

Flugeldasala Flugeldasala 
björgunarsveitarinnar  björgunarsveitarinnar  

er lífæð starfsins  er lífæð starfsins  
– Bæjarbúar! Leggjum okkar – Bæjarbúar! Leggjum okkar 

skerf af mörkum.skerf af mörkum.



Trönuhrauni 2 • sími 555 2662

Bílaverkstæði
Högna

ó�a þér � þínum 
gleðilegra jóla!

Fjarðargötu 19 • sími 565 3949

Dalshrauni 16 • Hafnarfirði
www.dekkjasalan.is

587 3757

UMBOÐSSALA FYRIR NOTUÐ DEKK

Bæjarhrauni 2 • sími 555 0480 Dalshrauni 13 • sími 577 3333

Fjarðargötu 13-15 • www.daria.iswww.dagar.is

Rauðhellu 12 • sími 555 4662

www.eignaumsjon.is

Norðurhellu 8 • www.bifvelavirkinn.is

Stapahrauni 1 • sími 555 4895
Bílaverk ehf.

Kaplahrauni 10 • sími 565 0708

Hjallahrauni 2 • www.asafl.is

Ban Kúnn
Thai Restaurant

Tjarnarvöllum 15 • sími 565 5665www.badmintonfelag.is

Fjarðargötu 17 • www.as.is

Flatahrauni 14 • www.bfh.is

Dalshrauni 9b • www.ali.is

Flatahrauni 5a • sími 555 7030

Selhellu 13 • 555 6650

Flatahrauni • www.bakarameistarinn.is

as@domus.is • 896 6076

Ársæll Steinmóðsson
löggiltur fasteignasali

hús ehf.
B Y G G I N G A V E R K T A K A R
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FYRIR HJARTAKNÚSARANN

Jól í Litla bakaríinu við Strandgötu e. Jenny 
Colgan

Jólin eru að koma; 
uppljómuð jólatré, kerta
ljós og yfir blika bjartar 
stjörnur. Polly Waterford 
sér fyrir sér róleg og 
hugguleg jól í faðmi 
unnustans, en hlutirnir fara 
ekki alltaf á þann veg sem 
áætlað er. Besta vinkona 
Pollyar treystir henni fyrir 
leyndarmáli sem ógnar 
samböndum þeirra beggja. 

Tilveran hrynur og jólabaksturinn breytist í martröð. 
En þá gerast óvæntir atburðir. Verður jólunum 
bjargað?

Britt-Marie var hér e. Fredrik Backman
Eftir 40 ára hamingju

snautt hjóna band leitar 
BrittMarie út á vinnu 
mark aðinn. Skipulag og 
snyrtimennska í heimilis
haldi, smámunasemi og 
þrjóska eru veganestið út í 
kaldan veruleikann í 
niðurníddu úthverfi þar 
sem hún fær starf á 
frístundaheimili fyrir börn 
og unglinga. Fjarri þæg
inda ramma sínum tekst 
BrittMarie á við sérkenni
leg viðfangsefni í þessu brotna samfélagi og byrjar 
nýtt líf sem tekur óvænta stefnu.

Mávahlátur e. Kristínu Mörju Baldursdóttur
Í sjávarplássi á 6. áratug 

síðustu aldar fer allt fer á 
annan endann þegar Freyja 
birtist skyndilega, komin 
alla leið frá Ameríku með 
sitt þykka hár og ísbláu 
augu. Hún borðar ekki kjöt, 
á sjö koffort af flíkum, er 
kaldari viðmóts en lík og 
setur hið rótgróna kvenna
samfélag plássins út skorð
um. Með öllu fylgist hin 
hnýsna Agga vökulu auga 

og tekur gjarnan til sinna ráða á mikilvægum 
augnablikum. 

FYRIR 
SPENNUFÍKILINN
Merkt e. Emelie 

Schepp
Yfirmaður á Útlendinga

stofnuninni í Norrköping 
finnst myrtur á heimili 
sínu. Jönu Berzelius sak
sóknara er falin rannsókn 
málsins og Henrik Levin 
og Mia Bolander hjá 
rannsóknarlögregl unni eru 
henni til aðstoðar. Fljót

lega kemur í ljós að annað morð hefur verið framið  
morð sem tengist ógn vænlegu leyndarmáli úr 
fortíðinni.

Eddumál e. Jónínu Leósdóttur
Fimm bóka sería sem 

segir frá Eddu, sem er 
nýhætt að vinna og dauð
leiðist. Í fyrstu bókinni, 
Konunni í blokkinni, bíður 
Eddu bréf frá ókunnugum 
Þjóð verja sem biður hana 
að finna mömmu sína, 
konu sem Edda kannast 
við en er nú horfin. Sam
tímis vaknar mennta skóla
kennari við furðulegar 
aðstæður og þarf að kom
ast að því hvort hún eigi 

sér óvildarmenn sem óska henni alls ills.
Shetlandserían e. Ann Cleeves
Bókasería. Fyrsta bókin, 

Hrafna myrkur, hefst á 
köldum janúarmorgni 
þegar lík unglingsstúlku 
finnst á víðavangi. Grunur 
beinist undireins að ein
feldningnum Magnúsi Tait 
sem býr skammt frá. En 
þegar lögreglan fer að 
rannsaka málið kemur 
ýmislegt í ljós sem legið 
hefur í þagnargildi. Það 
fellur á Jimmy Perez, 
rannsóknar lögreglu mann, 
að upplýsa málið. 

FYRIR YNGRI LESENDUR
Bræðurnir breyta jólunum e. Bergrúnu Írisi og 

Hauk Gröndal
Kertasníkir arkar til byggða í jólaskapi, spennt ur að 

dansa í kringum jólatré 
með glöðum börn um og 
hitta bræður sína. Það 
mæta honum hins vegar 
svekktustu sveinar sem 
hann hefur augum litið! 
Þeim finnst fólk vera allt 
of upptekið og hinn sanni 
jólaandi sé á bak og burt! 
En þá fær Kertasníkir 
hugmynd að prakkarastriki 

sem bjargað getur jólunum...
Sipp Sippsippanipp 

Sippsippanippsippsúrumsipp Systurnar sem 
ætluðu sko ekki að giftast prinsum! e. Blæ 
Guðmundsdóttur

Sipp og systur hennar eru ungar prinsessur á 
framabraut og hafa engan 
tíma fyrir prinsa. Hélstu 
kannski að prinsessur 
gerðu ekkert annað en að 
láta bjarga sér og lifa 
hamingjusamar til ævi
loka? Hér fær ævintýrið 

um Sipp og Skrat systkini þeirra glænýjan snúning í 
splunkunýjum búning.

Halastjarnan e. Tove Jansson
Múmínsnáðinn og 

Snabbi leggja af stað í 
langa og háskalega ferð 
þegar von er á halastjörnu 
til jarðarinnar sem þeir 
óttast að gæti valdið 
heims  endi. Þeir halda til 
geimrannsóknastöðvar að 
leita vísindamanna sem 
vita allt um halastjörnur og 
aðrar stjörnur og ef til vill 
er hægt að leita ráða hjá 
þeim. Með í för slást 
Snorksystkynin og Snúður 
í þessu fallega og tímalausa ævintýri.

FYRIR DJÚPAR PÆLINGAR
Himnaríki og Helvíti þríleikurinn e. Jón 

Kalmann
Sögusviðið er sjávarþorp 

um þarsíð ustu aldamót. 
Það er vetur og strákurinn 
kemur heim úr sjóferð. 
Besti vinur hans hefur 
frosið í hel á haf úti. Nú er 
hann einn í heiminum með 
alla sína drauma. Við 
fylgjumst með honum á 
torfærri leið til fullorðins
áranna og ástarinnar, sem 
er bæði ljúf og forboðin. 
Fjöllin steypast þverhnípt 

niður í fjörðinn og hafið gefur og tekur.
Hringadróttinssaga e. J.R.R. Tolkien
Á hundraðogellevesta 

afmæli Bilbó Bagga birtist 
vitkinn Gandálfur, í leit að 
gullhring sem Bilbó stal 
fyrir all löngu af furðu
verunni Gollri. Hefst þá 
mikil svaðilför þar sem litli 
frændi Bilbós, Fróði, 
ásamt hobbitunum Sóma, 
Kát og Pípni, mæta ógnum 
sem enginn hobbiti á að 
mæta. Saga föruneytis 
Hringsins og ferð þeirra að 
Dómsdagsdyngju í Mordor ríki er efalaust eitt stór
kost legasta og áhrifamesta bókmenntaverk sem 
skrifað hefur verið.

Vesturfaraserían e. Vilhelm Moberg
Karl Óskar vinnur á búi 

foreldra sinna þar til hann 
stofnar fjölskyldu og 
byrjar að hokra sjálfur. 
Einn góðan veðurdag 
berast fregnir um 
sæluríkið Ameríku og 
áhugi grípur um sig meðal 
fólks sem vill komast burt 
úr baslinu. Fyrr en varir er 
Karl Óskar orðinn leiðtogi 
hóps sem ákveður að 

flytja vestur um haf og freista gæfunnar.

Hvaða bók á ég að lesa um jólin?
Tólf bækur sem starfsfólk Bókasafns Hafnarfjarðar leggja til

Hvað er betra á jólum en að kúra uppi í sófa undir hlýju teppi á náttfötunum, narta í afganginn af sörunum 
og súpa á kakóbolla á meðan maður les góða bók. Eftirlætistími allra bókaunnenda er í nánd, og því hefur 
Bókasafn Hafnar fjarðar að beiðni Fjarðarfrétta tekið saman smá lista fyrir þá sem vilja vera vissir um að geta 
lesið nýja uppá haldsbók um jólin.
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Gleðileg jól 
og farsælt komandi ár

Þökkum samskiptin á árinu sem er að líða, sérstaklega 
viðtökurnar við nýju nafni og ásýnd fyrirtækisins.

Hlökkum til framhaldsins – skiljum ekkert eftir.

Upp á Ásfjall enn liggur leið,
að líta í skuggsjá gamla og nýja daga.
Oft er sólin silfurbjört og heið.
Nú sígur að viði ára minna saga.
Mér þakka ber víst það sem liðið er.
Þitt líf er draumur, sem kemur og fer.

Hér áður kom ég léttari í lund
og lífið virtist brosa gegn um tárin.
Nú er orðið hljóðara um stað og stund.
Þau stilla fjörið 90 árin.
Styrkurinn er þorrinn því er verr.
Þrjóskan ein hún gaf mér tóm að vera hér.

En útsýnið er hérna einkar fagurglæst
og undur gaman slíkt að fá að líta.
Fjallasveigur furðu vekur stærst
og fagurlega ber hann hettu hvíta.
Hafið blátt það heillar enn sem fyrr
og hagsæld veitir inn um margar dyr.

Af Ásfjallinu okkur gefur sýn
er ár og daga vaka mun í sinni.
Í vestri Snæfellsjökull virðulega skín
og vekur fögnuð ríkan, líka í framtíðinni.
Þetta fagra land, sem gæfan okkur gaf,
er gimsteinn kostamikill við nyrsta haf.

Eiríkur Pálsson var litríkur Hafnfirðingur. Hann var skáld 
gott og liggja eftir hann fjölmörg ljóð og tækifæriskvæði, 
sem birst hafa eftir hann í blöðum og tímaritum.

Á 90 ára afmælisdegi sínum gekk hann á bæjarfjallið 
Ásfjall og flutti þar ljóð sem hér má lesa. Dóttursonur 
Eiriks, ungur maður gekk með honum á fjallið og var eini 
áheyrandi þar.

Eiríkur fæddist á Ölduhrygg í Svarfaðardal 22. apríl 1911 
og kenndi sig ætíð við þann stað, þó hann dveldi þar aðeins 
fram á unglingsárin. 

Eiríkur var bæj ar stjóri í Hafnarfirði 1945´48, skattstjóri 
í Hafnarfirði 1954´62, fulltrúi skattstjóri Reykjar nes
kjördæmis 1962´66 og loks forstjóri Sólvangs, elli og 
hjúkrunarheimilis 1945´81 eða til 70 ára aldurs.

Eiríkur tók þátt í félagsstörfum á sviði þjóðmála, var einn 
af stofnendum Félags ungra framsóknarmanna á Akureyri, 
átti sæti í stjórn F.U.F. í Reykjavík og tók þátt í störfum 
framsóknarmanna í Hafnarfirði og var m.a. í framboði til 
alþingis. Hann var einn af stofnendum Norræna félagsins 
og Sálarrann sóknarfélagsins í Hafnar firði. Hann tók þátt í 
stjórnun og störf um í málfundafélaginu Magna, sóknar
nefnd Hafnarfjarðarkirkju og Rótarýklúbbi Hafnarfjarðar.

Hann fékk margar viðurkenningar og var m.a. 
heiðursfélagi Rótarýklúbbs Hafnarfjarðar, Norræna 
félagsins í Hafnarfirði og Sálarrannsóknarfélagsins í 
Hafnarfirði. Hann hlaut heiðursmerki Frjálsíþrótta
sambands Íslands, Fim leikafélags Hafnarfjarðar, stjörnu
merki Stúdentafélags Reykjavíkur og gull merki Norræna 
félagsins á Íslandi.

Hann lést 16. maí 2002

Bæjar
listamenn 

Hafnar fjarðar
Í menningarstefnu Hafnarfjarðar sem 

samþykkt var 9. mars 2004 var fyrst 
kveðið á um að velja skyldi bæjarlista
mann árlega í Hafnarfirði. Heiðrinum 
fylgdi vegleg upphæð og var fyrsti 
bæjarlistamaðurinn útnefndur árið 
2005 og var það listakonan Rúna, 
Sigrún Guðjónsdóttir. Eftir það var 
bæjarlistamaður útnefndur til 2009 en 
frá 20092013 var enginn bæjar lista
maður útnefndur. Árið 2014 var gítar
leikarinn Andrés Þór Gunnlaugsson 
útnefndur en aftur varð hlé á útnefn
ingum 20152016 en síðan þá hefur 
bæjarlistamaður verið útnefndur árlega. 
Alls hafa 10 einstaklingar verið heiðr
aðir sem bæjarlistamenn, 6 konur og 4 
karlar.

Einu sinni hefur heiðurslistamaður 
verið útnefndur en Eiríkur Smith fékk 
þann heiður árið 2008. 

Bæjarlistamenn Hafnarfjarðar:
2005 Sigrún Guðjónsdóttir (Rúna)
2006 Elín Ósk Óskarsdóttir
2007 Jónína Guðnadóttir
2008 Sigurður Sigurjónsson
2009 Jóhanna Guðrún Jónsdóttir
2014 Andrés Þór Gunnlaugsson
2017 Steingrímur Eyfjörð
2018 Björgvin Halldórsson
2019 Björk Jakobsdóttir
2020 Bergrún Íris Sævarsdóttir

Níræður á bæjarfjallinu Ásfjalli

„Á þessum stað og á 
þessari stundu bið ég góða 
for sjón að farsæla og blessa 
þetta land og þá, sem það 
byggja um alla framtíð,“ 

Svo mælti Eiríkur Pálsson 
frá Ölduhrygg er hann flutti 
ljóðið á fundi hjá Rótarý
klúbbi Hafnarfjarðar!

Eiríkur Pálsson 90 ára við brjóstmynd af Þórði Edilonssyni lækni.
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— Lítið stress og rúmur afgreiðslutími —

GRÆJAÐU
ALLT FYRIR

JÓLIN HJÁ OKKUR!

AFGREIÐSLUTÍMAR
Í STAÐARBERGI



Fjarðargötu 13-15 • www.hagtak.is Ásvöllum • www.haukar.is

Dalshrauni 10 • www.golfbudin.is Flatahrauni 27 • www.gottogblessad.is

www.hafnarfjardarhofn.is

Garðahrauni 2, Gb. • www.goa.is

Brekkutröð 1 • sími 565 1944

HAGSTÁL ehf.

Helluhrauni 16-18 • ww.gaeludyr.is

Norðurhellu 8 • www.fyrr.is

Flatahrauni  5a   •   sími 555 2050

Hólshrauni 1 • www.fjardarkaup.is

Víkingastræti 2 • www.gaflaraleikhusid.is Lónsbraut 2 • www.gaflarar.is

Hringhellu 3 • www.fura.is

www.gara.is

Reykjavíkurvegi 66 • www.lamopar.is

ww.xbhafnarfjordur.blogspot.is/

FEBH 
Félag eldri borgara í Hafnarfirði 

Hraunsel, Flatahrauni 3 • www.febh.isÁlfhellu 12-14 • www.ferrozink.is

Sími 822 3713

Forvarnir og eftirlit ehf.

Meindýraeyðing 
Hafnarfjarðar

rafstöðvar ehf.

Rauðhellu 9 • 5654069 Strandgötu 34 • www.hafnarborg.is

Ásvöllum • www.kdh.is

ó�a þér � þínum 
gleðilegra jóla!
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Árið 1946 var Tónlistarfélag Hafnar
fjarðar stofnað til að stuðla að tón
leikahaldi í Hafnarfirði og veturinn 1949–
50 stóð félagið fyrir kennslu í píanóleik. Í 
september 1950 ákvað stjórn félagsins að 
stofna Tónlistarskóla Hafnarfjarðar og 
hóf skólinn starfsemi sína þá um haustið 
með 16 nemendum, sem flestir stunduðu 
píanónám.

Páll Kr. Pálsson, organisti, var ráðinn 
skólastjóri, og gegndi hann þeirri stöðu til 
vors 1971. Tónlistarskóli Hafnarfjarðar 
var einn fyrsti tónlistarskólinn utan 
Reykja víkur og kom í hlut Páls Kr. Páls
sonar að móta starfsemi hans og setja 
honum reglugerð.

ÁHUGI LÍTILL Í BYRJUN
Fyrstu ár skólans var áhugi bæjarbúa á 

tónlistarnámi lítill. Fá hljóðfæri voru til á 
heimilum og erfiðlega gekk að laða 
bæjarbúa að skólanum. Aðsókn jókst 
með árunum, farið var að kenna á fleiri 
hljóðfæri og stofnaður var forskóli fyrir 
yngri börn. Árið 1958 samþykkti 
bæjarstjórn Hafnarfjarðar að veita fé til 
kaupa á blásturshljóðfærum og til að 
greiða laun kennara. Var kennsla á 
blásturshljóðfærin ókeypis fyrir alla 
drengi í bænum á skólaskyldualdri og var 
Tónlistarskóla Hafnarfjarðar falið að 
annast hana. Síðan þá hefur lúðrasveit 
starfað óslitið við skólann og eru nú 
starfandi tvær sveitir, eldri og yngri.

Í ÝMSUM HÚSUM
Tónlistarskóli Hafnarfjarðar naut frá 

upphafi styrks úr bæjarsjóði og ríkissjóði. 
Hann hafði ókeypis afnot af kennslu
stofum Flensborgarskóla, en kennsla gat 
reyndar ekki hafist þar fyrr en eftir kl. 
17.30. Húsnæðið var óhentugt til tón
listarkennslu og stóð þessi slæma aðstaða 
í vegi fyrir eðlilegum vexti Tón listar
skólans. Hann var til húsa í Flens borgar
skóla til ársins 1968. Auk þess fór nokkur 
kennsla fram á Austurgötu 11 og Suður
götu 35 á árunum 196264. Eftir að skól
inn missti aðstöðuna í Flensborg fékk 
hann inni að hluta til á Vesturgötu 4 ásamt 
húsnæðinu á Suðurgötu. Tónlistarskólinn 
starfaði í Alþýðuhúsinu Strandgötu 32 frá 
1973, uns flutt var í nýja skólann 1997. Á 
þessum tíma var einnig kennt nokkur ár á 
Suðurgötu 11.

Páll Kr. Pálsson lét af starfi skólastjóra 
1971 og tók Egill Friðleifsson við um 

haustið. Árið 1976 var Páll Gröndal ráð
inn skólastjóri og gegndi hann því starfi 
til ársins 1980. Þorvaldur Steingrímsson 
var skólastjóri frá 19801988 er Örn 
Arason tók við. Í árslok 1989 var Gunnar 
Gunnarsson ráðinn skólastjóri við Tón
listarskólann og ári síðar var Helgi Braga
son ráðinn yfirkennari. 2018 tók Eiríkur 
G. Stephensen núverandi skólastjóri við 
og ári áður var Stefán Ómar Jakobsson 
ráðinn aðstoðarskólastjóri. 

Árið 1992 í september var tekin fyrsta 
skóflustunga að nýjum Tónlistarskóla 
sem rísa skyldi við Strandgötu nærri 
Hafnarfjarðarkirkju. Efnt var til sam
keppni meðal arkitekta um hönnun skól
ans og varð tillaga arkitektanna Sigríðar 
Magnúsdóttur og Hans Olav Andersen 
fyrir valinu.  Í ágúst 1997 var nýtt hús

næði Tónlistarskólans tekið í notkun með 
vígsluathöfn, þegar þáverandi bæjarstjóri 
Ingvar Viktorsson afhenti Gunnari Gunn
ars syni, skólastjóra, lyklana að nýja skól
anum. Kennsla hófst fljótlega að lokinni 
vígslu, eða í byrjun september. Á haust
dögum opnaði útibú skólans í Skarðs
hlíðarskóla og standa vonir til að sú 
starfsemi muni aukast enn frekar á kom
andi árum.

FJÖLBREYTT 
TÓNLISTARNÁM
Í dag starfar Tónlistarskólinn sam

kvæmt námskrá sem gefin er út af 
mennta málaráðuneytinu. Náminu er skipt 
í grunnnám, miðnám og framhaldsnám. 
Kennt er á píanó, orgel, harmónikku, 
gítar, bassa og slagverk og eins er kennt á 
öll helstu strengja, tréblásturs og málm
blásturshljóðfæri. Í skólanum er starfandi 

söngdeild. Samhliða hljóðfæranámi 
sækja nemendur tíma í tónfræði, tón
heyrn, hljómfræði og tónlistarsögu. Mikil 
áhersla er lögð á samspil og starfar í 
skólanum sinfóníuhljómsveit, strengja
sveitir, tvær lúðrasveitir, stórsveit og 
fjölmargir aðrir minni samspilshópar. 
Mjög öflugt tónleikahald fer fram í 
skólanum, sérstaklega fyrir jólin og á 
vorin, en að jafnaði eru haldnir tveir 
tónfundir í mánuði.

Í Tónlistarskólanum er forskóladeild 
fyrir börn á aldrinum 68 ára. Markmið 
hennar er að búa nemendur undir 
hljóðfæranám með markvissri þjálfun í 
hryn, nótnalestri og almennri tónfræði. Á 
fyrra ári eru nemendur í stærri hópum allt 
að 10 og er þar sungið, dansað og leikið á 
ýmis ásláttarhljóðfæri og einnig er kennt 

á blokkflautu.  Síðara árið nefnist 
blásarafornám. Þar er kennt í minni 
hópum mest 3 saman. Nemendur mæta 
einu sinni í viku í hóp og fá einn ein
staklingstíma. Kennarar skólans fara út í 
grunnskólana, einn í hvern skóla og fer 
eftir hljóðfæri kennarans hvaða hljóðfæri 
er kennt í hvaða skóla.

Nokkrir fatlaðir nemendur eru í 
Tónlistarskólanum og hefur þeim verið 
veittur forgangur að námi þegar sýnt 
þykir að það komi þeim til góða. Margir 
nemendur sem stundað hafa nám við 

Tónlistarskóla Hafnarfjarðar eru nú 
starfandi tónlistarmenn og hafa einnig 
komið til starfa við skólann sem kennarar.

Árið 2008 var stofnuð ný deild við 
skólann sem fékk nafnið Tónkvísl og 
fékk Tónlistarskólinn til afnota 
íþróttahúsið við Gamla Lækjarskóla. 
Ráðist var í að breyta búningsklefum í 
kennslustofur og gera íþróttasalinn að 
tónleikasal og tókst þessi breyting mjög 
vel. Í Tónkvísl er rytmísk kennsla þar sem 
mikil áhersla er lögð á spuna og samspil. 
Auk þess að fá hljóðfæratíma sækja 
nemendur samspilstíma. Þar læra nem
endur á rafgítar, rafbassa, hljómborð, 
jazzpíanó, slagverk og einstök blásturs
hljóðfæri auk söngs. 

Tónlistarskólinn býr nú við afbragðs 
aðstöðu, bæði hvað varðar húsa og 
hljóðfærakost, og hefur einnig afnot af 
Hásölum til námskeiða, ráðstefnu, og 
tónleikahalds. Skólinn hefur allt hið besta 
að bjóða nemendum og má þar fyrst og 
fremst nefna vel menntaða og áhugasama 
kennara.

Mjög öflug foreldrafélög starfa fyrir 
lúðra og sinfóníuhljómsveit skólans og 
vinna þau ómetanlegt starf.

BREYTT STARF Í FARALDRI
Eftir áramót á síðasta skólaári og það 

sem af er þessu hefur skólahald verið 
með heldur breyttu sniði vegan kórónu
veirufaraldursins. Í vor var kennurum og 
nemendur hent í djúpu laugina og þurftu 
þeir á skömmum tíma að tileinka sér nýja 
tækni og kenna í fjarkennslu. Allt 
tónleikahald hefur verið með breyttu 
sniði og féllu tónleikar að mestu leyti 
niður á vorönn. Á haustönn byrjaði 
kennsla nokkuð eðlilega fyrir utan hefð
bundnar sóttvarnarreglur sem þá voru í 
gildi en hafa breyst eftir því sem leið á 
veturinn. Engir hefðbundnir jólatónleikar 
verða en reynt verður að streyma eða taka 
upp hjá nemendum og senda á foreldra 
og einnig geta nemendur tekið upp sjálfir 
til að senda jólakveðju á ættingja.

AFMÆLISHALDI FRESTAÐ
Stefnt hafði verið að stórum tónleikum 

í nóvember til þess að halda upp á 
afmælið í stíl við tónleika sem haldnir 
voru á Björtum dögum með þeim Jóni 
Jóns og Friðrik Dór og Jólatónleikum 
2019 en það bíður betri tíma og vonandi 
getum við sýnt það besta frá öllum þeim 
frábæru nemendum sem stunda nám við 
skólann á vori komandi.

Afmælisnefnd er að safna upplýsingum 
um nemendur í skólanum og langar að 
biðla til bæjarbúa ef þeir eiga í fórum 
sínum gamlar myndir eða skemmtilegar 
frásagnir frá námi þeirra við skólann að 
senda þær á eirikur@tonhaf.is  fyrir lok 
febrúar svo það er nægur tími að fara í 
geymslu minninganna.

Tónlistarskólinn á tímamótum
70 ár frá stofnun Tónlistarskóla Hafnarfjarðar | 1950-2020

Eiríkur skólastjóri að störfum.
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Grandatröð 12 • www.hberg.is Heimir sími 892 8607, Jens sími 898 0053

Heimir og Jens ehf.  
pípulagningameistarar

www.heilbrigdiseftirlit.is

HEILBRIGÐISEFTIRLIT
Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis

Reykjavikurvegi 66 • sími 555 0070

ó�a þér � þínum 
gleðilegra jóla!

Firði, Fjarðargötu 13-15 Strandgötu 34 • sími 558 2222www.kubbur.is

www.kerfodrun.is

Jón Bókari
Rafrænt og pappírslaust bókhald

Cuxhavengötu 1, 220 Hafnarfirði
 s. 552 8771,  bokhald@jo.is

Jón Helgi Óskarsson, viðurkenndur bókari

Strandgötu 50 • www.ibh.is

Dalshrauni 15 • www.husa.is Bæjarhrauni 2 • sími 565 4513

HRAFNISTA

www.hrafnista.isGullhellu 1 • www.colas.is Melabraut 18 • www.hopbilar.is

Hólshrauni 5 • www.islenskhollusta.is

Hólshrauni 5 • www.islenskhollusta.is

Dalshrauni 9 • www.isotech.is

Reykjavíkurvegi 48

HVALUR hf.

Kauptúni 1, Gb. • www.hyundai.is

Dalshrauni 13 • www.kjotkompani.is
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Gjafaaskja
fyrir jólin

sími: 558-2222
kryddveitingahus.is
krydd@kryddveitingahus.is 

Hindberjasulta með bökuðu hvítu 
súkkulaði og rommi, 

apelsínumarmelaði með 
grandmariner, grafið folald, villipaté 

og margt fleira.

Strandgötu 24 (v/Thorsplan)
Gunni. sími 611 8800

Ný verslun!
Vesti: 
4.900,-

Svunta:  
5.900,-

Hettupeysa: 
5.900,-

Kápa: 12.900,-
4.900,-

Lækur hefur flutt
Athvarf fyrir einstaklinga með geðrænan vanda

Lækur, athvarf fyrir einstaklinga með 
geðrænan vanda, flutti nýlega í Staðar
berg 6 og er aðstaðan orðin hin glæsi
legasta. Eitt helsta hlutverk Lækjar er 
að vera öruggur og góður vettvangur 
fyrir fólk með það fyrir augum að draga 
úr félagslegri einangrun, ýta undir 
samskipti við aðra og styrkja andlega 
og líkamlega heilsu þar sem allir fá að 
njóta sín. Á Læk er boðið upp á 
morgunmat, hádegismat og kaffi gegn 
vægu gjaldi. Á staðnum er einnig 
þvotta og baðstaða.

Lækur er ekki hefðbundinn með
ferðar staður eða stofnun heldur vett
vangur þar sem áhersla er lögð á að 
skapa heimilislegt andrúmsloft á jafn
ingja grundvelli. Boðið er upp á ýmis

konar afþreyingu og fræðslu í daglegu 
starfi athvarfsins og er undirtónninn 
hreyfing, slökun, samskipti, samvera 
og spilamennska. Gestir hafa sjálfir 
mikil áhrif á mótun dagskrár. Á nýju ári 
stendur til að setja upp matjurtagarð og 
búa vel um fjórar hænur í bakgarðinum 
sem verða í umsjá gesta. Áhersla verður 
lögð á að auka enn frekar við 
fjölbreytileikann í starfseminni. Einnig 
verður boðið upp á notendastýrða hópa 
fyrir einstaklinga með kvíða og/eða 
geðklofagreiningu.

Forstöðumaður Lækjar er Brynja Rut 
Vilhjálmsdóttir. Starfsfólkið tekur 
fagnandi á móti öllum áhugasömum frá 
kl. 915 alla virka daga nema föstudaga 
en þá opnar kl. 10. 

Starfsmenn f.v. Guðbjörg Þórðardóttir, Valur Páll Viborg, Brynja Rut 
Vilhjálmsdóttir og Sólveig Baldursdóttir. 
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Kaldársel á sér ekki langa sögu sem 
fastur bústaður og saga þess er 
svipuðsögum hinna fjölmörgu selja og 
smábýla fyrri tíða. Kaldársel dregur nafn 
sitt af litlu ánni, sem rennur fast sunnan 
við hið forna seltún. Selshúsin stóðu sem 
næst á miðjum túnbletti, örfáa metra 
norðan Kaldár. Ómar Smári Ármannsson 
hefur tekið saman frásögn um Kaldársel 
og hefur til hliðsjónar lýsingu Ólafs Þor
valdssonar á aðstæðum þar.

Lengi vel mátti sjá veggi tóftanna í 
Kaldárseli, allt þangað til fólk fór að 
sækja í þá reglulegt grjótið og nota í 
annað, t.d. í nálægan húsgrunn og garða í 
bænum. Húsaskipanina mátti rekja 
greinilega vel fram eftir 20. öld. Vandlega 
hlaðnir veggirnir voru þegjandi vitni 
þess, að þar hefði fólk athafnað sig og 
búið hér áður fyrr.

Árið 1929 kom út í Reykjavík lítil bók 
með þremur kvæðum eftir séra Friðrik 
Friðriksson. Kver þetta nefnist „Útilegu
menn“, og heitir annað aðalkvæðið 
„Kaldársel“. Friðrik var síðasti land
námsmaðurinn í Kaldárseli þar sem fyrir 
eru nú sumarbúðir KFUM og K. Kvæðið 
er svona:

Eitt sinn ég kom
að Kaldárseli,
eyðistað
í ógna hrauni,
gömlu býli
og bæjarrústum:
einmana tóttir
eftir stóðu.

Reikaði ég einn
um rústir þessar, ríkti þar yfir
ró og friður,
unaðskyrrð djúp
við elfuniðinn
svölum gaf sál
og sæla gleði.

Elstu heimild um Kaldársel er líklega 
að finna í Jarðabók þeirra Árna Magnús
sonar og Páls Vídalíns frá árinu 1703. Þar 
segir í sambandi við lýsingu Garða á 
Álftanesi: „Selstöð á staðurinn þar sem 
heitir við Kaldá, þar eru bæði hagar og 
vatnsból gott“. Þetta telur Jarðabókin ein 

af hlunnindum Garðastaðar og er augljóst 
að staðurinn hafi átt landið, eða allt þar til 
Hafnarfjarðarbær kaupir það árið 1912. 
Garðar höfðu einnig um tíma selstöðu í 
Selgjá og jafnvel neðst í Búrfellsgjá. 
Ummerki þess má sjá þar enn í dag.

SELFARIR BÆNDA VIÐ 
KALDÁ
Þótt Kaldársel hafi um aldir verið eign 

Garðakirkju, ásamt miklu landflæmi til 
suðurs, austurs og norðurs frá Kaldárseli, 
er fátt heimilda um selfarir Garðapresta 
við Kaldá. Seltættur má finna í 
ná grenninu, s.s. í Helgadal. Hitt er vitað, 
að haft var í seli frá Hvaleyri á síðasta 
fjórðungi síðustu aldar (skrifað 1968), en 
leiguselstöð hlýtur það að hafa verið, þar 
eð elstu landamerki, sem vitað er um, 
liggja í a.m.k. eins km vegalengd vestur 
frá Kaldárseli. Meðan selfarir voru mikið 
tíðkaðar, urðu landlitlir bændur oft að fá 
leigt land eða skipta á hlunnindum undir 
sel sín hjá landríkum bændum, svo að 
einsdæmi hefði ekki verið, þótt Hval
eyrarbóndinn leigði selstöð í Garða
kirkjulandi.

Hvenær þessi selstöð hafi fyrst verið 
notuð frá Hvaleyri, er með öllu óljóst. 
Þegar litið er á bændatal Hvaleyrar um 
árið 1700 og það ástand, sem þar var í 
búskap manna, þegar jarðamat fór fram 
1703, sést, að bændur hafa allir búið svo 
smátt, að varla er hugsanlegt, að selfarir 
hafi haft og síst svo langt í burtu sem í 
Kaldárseli, þar eð allgott selland og nóg 
vatn var helmingi nær Hvaleyri og auk 

þess í heimalandi, þar sem selstöðin var 
við Hvaleyrarvatn.

Vitað er að séra Markús Magnússon á 
Görðum lét byggja selstöðuna í 
Kaldárseli upp auk þess sem hann lét 
hlaða fyrir nálæg fjárskjól, hlaða 
fjárborgir o.fl. árið 1800 með það fyrir 
augum að viðhafa þar fjárhald allt árið 
um kring.

SELSTÖÐ FRÁ HVALEYRI

Það eina, sem nú er vitað með vissu 
um selfarir í Kaldárseli er að hjónin Jón 
Hjartarson og Þórunn Sigurðardóttir á 
Hvaleyri höfðu þar í seli. Jón keypti 
Hvaleyrina 1842. Hann mun hafa verið 
ríkasti bóndi, sem nokkru sinni hefur 
setið Hvaleyri. Jón dó árið 1866. Bjó 
Þórunn eftir það á Hvaleyri til 1873. 
Þegar Þórunn dvaldist í „Selinu“ á 
sumrin, sem var þó ekki nema við og 
við, fór hún stundum með orf sitt og 
hrífu upp með Kaldá og sló þar á 
hólmum, það sem slægt var, einnig 
smámýrarbletti milli kvíslanna í 
Kaldárbotnum. Þegar Þórunn á Hval
eyri hætti selförum að Kaldárseli, 
lagðist selstöð þar niður með öllu, og 
má ætla, eftir því sem síðar kemur fram, 
að það hafi verið 1865 eða 1866.

Í húsvitjunarbók Garðaprestakalls 
sést, að ábúandi er kominn í Kaldársel 
árið 1867, og er svo að sjá sem það sé 
fyrsta árið, sem fólk sé þar til ársdvalar. 
Þessi ábúandi var Jón Jónsson, kona 
hans og tvö börn. Þau munu hafa verið 
þar tvö eða þrjú ár. Fátæk voru hjón 
þessi og bústofn þeirra mjög lítill. 
Hjálparstelpa var hjá þeim, Sigríður 
Jónsdóttir frá Setbergi, langömmusystir 
eins þeirra, sem með í för voru að þessu 
sinni. Jón flutti síðan með fjölskyldu 
sína að Ási. Við brottförina lagðist 
búskapur niður í Kaldárseli um nokkur 
ár.

Árið 1867 er manntal tekið í Kaldár
seli, og er það sennilega fyrsta árið, sem 
það er í byggð eftir brottför Jóns. Sá, 
sem þá er orðinn ábúandi, er Þorsteinn 
Þorsteinsson, upprunninn í Ölfusi. Þetta 
ár telur húsvitjunarbókin þar þrjár 
mann eskjur í heimili, bóndann, 
ráðskonu og tökubarn. Árið eftir, 1877, 
eru þar fjórir í heimili og hefur þá bæst 

við vinnukona. Árið 1883 er Þorsteinn 
orðinn einn í Kaldárseli. Hann dó þar 
þremur árum seinna.

SETBERGSBÓNDI KAUPI 
KALDÁRSEL
Þegar Þorsteinn fellur frá eru í 

Kaldárseli nokkrar byggingar og önnur 
mannvirki. Hús öll í Kaldárseli keypti Jón 
Guðmundsson bóndi að Setbergi svo og 
flestar kindurnar. Bæjarhús voru lítil en 
snoturlega byggð, og voru baðstofa, búr, 
eldhús og bæjardyr. Allar voru tætturnar 
vel hlaðnar úr sléttum, en nokkuð 
þykkum brunahellum og hvergi mold né 
torf á milli, svo sem venja var til um 
flestar byggingar þess tíma. 

Danski höfuðsmaðurinn Daniel Bruun 
kom í Kaldársel árið 1897. Hann bæði 

Kaldársel  sagan
Fjársel, býli, sumarbúðir

Tilgáta um útlit fyrstu bygginga í Kaldárseli færð inn á nýja mynd.

Teikning Daniels Brunn frá 1897.

Kaldársel 1965.

Nýbygging í Kaldárseli og gömlu húsin hægra megin.
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Æfingar fyrir byrjendur 
og lengra komna

Langar þig  
að æfa SNJÓBRETTI  

í vetur?

Allar upplýsingar á: www.bfh.is



Norðurbakka 1 • www.xdhafnarfjordur.is

SJÁLFSTÆÐIFLOKKURINN 
HAFNARFIRÐI

Fornubúðum 5 •  sími  571 4600 www.sjova.isMelabraut 20 • www.sjtresmidja.is

www.skolar.is Slysavarnardeildin Hraunprýði

Cuxhavengötu 1  • www.saltkaup.isDalshrauni 11 • www.rekstrarumsjon.comHelluhrauni 4 • www.rag.is Strandgötu 43 • www.xshafnarfjordur.is

Reykjavíkurvegi 60 • www.musikogsport.is

Gjótuhrauni 8 • www.rafrun.is

Strandgötu 37 • 565 4040

Flatahrauni 5b • www.rafeining.isBæjarhrauni 24 • www.pgv.is

www.n1.is Bæjarhrauni 14 • www.netorka.is

Miðvangi 41 • www.netto.is

Fjarðargötu 11 • www.spadinn.is

Bæjarhrauni 2 • Strandgötu 75
sími 555 4449 • afgreidsla@sjukrathjalfarinn.is
www.sjukrathjalfarinn.is

www.sjukrathjalfarinn.is

N Ý F O R M
h ú s g a g n a v e r s l u n

h ú s g a g n av e r s l u n
Strandgötu 24 • www.nyform.is Strandgötu 31 •  www.penninn.is

Cuxhavengötu 1

Rafvangur
löggiltur rafverktaki

MIÐFLOKKURINN HAFNARFIRÐI

ó�a þér � þínum 
gleðilegra jóla!
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teiknaði upp hús og nálægar minjar og 
ljósmyndaði hvorutveggja. Lýsir hann 
allvel Kaldárseli og umhverfinu þar. 
Hann segir m.a. um húsatætturnar, að 
„þær séu frábrugðnar flestum, ef ekki 
öllum þess konar byggingum hér á landi, 
þar sem þær séu byggðar úr grjóti einu 
saman“.

Aðalbústofn Þorsteins var sauðfé og 
eitt eða tvö hross, kú mun hann aldrei 
hafa haft þar. Að mestu mun Þorsteinn 
hafa haft fullorðna féð á útigangi, þar eð 
heyfengur var þar lítill. Fjárhús með jötu 
við annan vegg var norðvestan við 
bæjarhúsin, og mun hann hafa haft lömb 
sín þar. Fullorðna féð hafði hann við 
hella, sem voru skammt norður frá 
bænum, sem og í fjárborginum uppi á 
Standinum, sem er nokkru nær. Önnur 
þeirra er nú horfin með öllu (var tekin 
undir vatnsleiðsluna yfir Lambagjá árið 
1917). Þá hafði hann fé sitt um tíma við 
helli í Heiðmörk, svonefndum Þor
steinshelli.

Þegar flytja átti Þorstein dauðan til 
greftrunar að Görðum höfðu burðarmenn 
á orði, vegna þess hversu þungur hann 
var, að óþarfi væri að fara með 
karlfauskinn alla leiðina og stungu upp á 
því að hola honum þess í stað niður 
einhvers staðar í hrauninu á leiðinni. Að 
Görðum varð hann þó færður þrátt fyrir 
erfiðið og að lokum jarðsettur þar af séra 
Þórarni Böðvarssyni.

SÍÐASTA TILRAUN TIL 
BÚSETU
Árin 1906 til 1908 var enn gerð 

tilraun til búsetu í Kaldárseli. 
Kristmundur Þorláksson frá Stakkavík 
í Selvogi fékk það til afnota og hélt 
hann þar afskekktri útigangshjörð sinni 
til haga og gjafar. Beitahúsavegur 
Kristmundar var langur þar sem hann 
var búsettur í Hafnarfirði og árferði 
óvenjuslæmt. Hann ætlaði að hlaða hús 
norðvestan við Kaldársel, sem hann var 
reyndar byrjaður á, en mýs lögðust á 
féð um veturinn svo áframhaldandi 
fjárhaldi þar varð sjálfhætt.

Jón Guðmundsson, bóndi á Setbergi, 
hafði áður keypt, eins og fyrr sagði, 
Kaldársel með það fyrir augum að hafa 

þar athvarf fyrir smala og aðstöðu fyrir 
erlenda ferðamenn, sem fjölgaði ört, á 
ferðum þeirra um upplandið, en 
húsunum var lítt við haldið svo þau 
grotnuðu smám saman niður.

SUMARBÚÐIR KFUM
Árið 1925 byggði K.F.U.M. hús í 

Kaldárseli. Eftirfarandi frásögn um 
upphaf sumarbúða K.F.U.M í Kaldársel 
birtist í Bjarma árið 1967: 

„Að aflokinni messu á Bessastöðum á 
annan hvítasunnudag árið 1921, var 
haldinn stuttur K.F.U.M.fundur þar í 
kirkjunni. Þá var stofnaður sjóður, sem 
hafa skyldi þann tilgang að koma upp 
sumarbúðum fyrir K.F.U.M. Það voru 
tveir félagar úr K.F.U.M. í Hafnarfirði, 
sem lögðu fram hundrað krónur. Seinna 
mynduðu nokkrir félagsmenn í 
Hafnarfirði og Reykjavík samtök um 
þetta mál. Var ákveðið að koma saman 
fyrsta föstudag hvers mánaðar, annan 
hvern mánuð í Reykjavík en hinn í 
Hafnarfirði. Fundir þessir voru bæna
fundir, þar sem beðið var fyrir málefninu, 
og að því loknu var lögð fram fórn til 
sjóðsins. Allt fór þetta fram í mestu 
kyrrþey. Vorið 1925 var sjóðurinn orðinn 
nær fjögur þúsund krónur. Var þá farið að 
hugsa til framkvæmda og lét bæjarstjórn 
Hafnarfjarðar félaginu í té eignarhald á 
túninu umhverfis „eyðibýlið Kaldársel“.

Þetta sama vor var hafist handa um að 
byggja skálann. Minnast ýmsir þess enn í 
dag, er við hin erfiðustu skilyrði varð að 
bera efnivið allan yfir hraunhálsinn 
þaðan, sem bifreiðir komust lengst, og 
upp að Kaldárseli.

Um miðjan júní var unnt að vígja 
skálann. Var þá í honum svefnsalur með 
24 rúmum, auk þess lítið herbergi og 
eldhús. Síðar var hann stækkaður um 
helming, með því að byggð var fyrir 
vestan skálann álma til norðurs. Nú fyrir 
fjórum árum var enn hafist handa um 
stækkun skálans, og eru vonir til, að henni 
verði nokkurn veginn lokið í sumar.“

Snemma á tuttugustu öldinni sóttu 
skátar einnig mikið í útilegur í Kaldárseli 
en Friðrik Friðriksson var einnig 
skátaforingi og stofnandi skátafélagsins 
Væringja.

FORNAR MINJAR
Við framangreinda framkvæmd var 

það sem eftir var af tóftum selsins í 
Kaldárseli, sem stóð suðaustan við 
fyrsta hús K.F.U.M. fram á sjöunda 
áratug síðustu aldar, af skammsýni 
jafnað við jörðu. Fáir núlifandi vita því 
nú hvar selið stóð ofan við árbakkann.

Eitt stendur þó enn óhaggað í 
Kaldárseli; stórbrotið og seiðandi 
umhverfið.

Saga Kaldársels er hvorki löng né 
viðburðarrík, en saga er það nú samt.

Áhugasömu fólki um meiri fróðleik 
um Kaldársel og nágrenni er bent á 
vefsíðuna www.ferlir.is

Heimildir m.a.:
Ólafur Þorvaldsson – Áður en fífan fýkur – 1968.
Jarðabók þeirra Árna Magnússonar og Páls 

Vídalíns frá árinu 1703 – III. bindi, bls. 180.
Daniel Bruun 1897.
Bjarmi 1967.

Jólakveðja
Bæjarlistinn sendir Hafnfirðingum

öllum bestu óskir um 
gleðileg jól 

og farsæld á nýju ári.

Kaldársel
Framhald af bls. 22
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ó�a þér � þínum 
gleðilegra jóla!

www.vidistadakirkja.is

www.facebook.com/VidreisnHafnarfjordur

Dalshrauni 11 S. 555-2215

www.tema.is

Fjarðargötu 13-15 • www.uts.isHjallahrauni 7 • sími 555 2348

Melabraut 23-25 • www.vhe.is

Bæjarhrauni 20 • 585 8600 •  www.vsb.is

Drangahrauni 8 • sími 565 1525

Reykjavíkurvegi 64 • www.hlif.is

www.facebook.com/skatalundurReykjavíkurvegi 66 • www.wokon.is www.oldutunsskoli.is

Suðurhrauni 4a • www.vorumerking.is

Útfararþjónustan ehf. 
Stofnuð 1990

www.utfarir.is

Berghellu 1 • www.terra.is

einangrun – umbúðir

Íshellu 8 • www.tempra.is Firði • www.theskyrfactory.is

Fjarðargötu 13 • www.strendingur.is Fjarðargötu 13-15 • www.studiodis.isKoparhellu 1 • www.steinsteypan.is  Stapahrauni 5 • www.styri.is

STÝRIVÉLAÞJÓNUSTAN EHF

Ásvöllum 2 • www.sh.is

Dalshrauni 3  • www.valitor.is

Strandgötu 75 • www.vonmathus.is

ÖLDUTÚNSSKÓLI
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Þessa dagana geta sundlaugarnar tekið á móti allt að 50% af hámarksfjölda gesta.
Á hafnarfjordur.is er hægt að nálgast rauntímaupplýsingar um fjölda gesta í hverri laug. 
 
Við erum áfram öll almannavarnir – sjáumst í sundi! 

Komdu í sund um jólin!
Opnunartími yfir jólahátíðina 2020 er sem hér segir:

Sundhöll Hafnarfjarðar Ásvallalaug Suðurbæjarlaug

23. desember 06:30 - 21:00 06:30 - 22:00 06:30 - 22:00

24. desember 06:30 - 11:00 06:30 - 13:00 06:30 - 13:00

25. desember Lokað Lokað Lokað

26. desember Lokað 08:00 - 18:00 08:00 - 18:00

27. desember Lokað 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00

28. desember 06:30 - 21:00 06:30 - 22:00 06:30 - 22:00

29. desember 06:30 - 21:00 06:30 - 22:00 06:30 - 22:00

30. desember 06:30 - 21:00 06:30 - 22:00 06:30 - 22:00

31. desember 06:30 - 11:00 06:30 - 13:00 06:30 - 13:00

1. janúar Lokað Lokað Lokað

hafnarfjordur.is    585 5500
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Bókin Hulduheimar hefur að geyma 
um eitt hundrað huldufólkssögur úr 
öllum landshornum. Farinn er hring
urinn kringum landið og sagðar huldu
fólkssögur úr flestum héruðum. Sög
urn ar greina frá litríkum samskiptum 
huldufólksins við íbúa mannheima og 
bregða upp myndum úr veröld sem 
oftast var hulin augum, falin á bak við 
standberg og klettaþil.

Símon Jón upplýsir að hann hafi alist 
upp við lifandi huldufólkstrú í Eyjafirði. 
Móðir hans og amma ræddu um huldu
fólk rétt eins og það væri sjálfsagður 
hluti íslenskrar náttúru og samfélags.

Sögurnar eru frá ýmsum tímum og 
tengjast nær allar ákveðnum stöðum 
sem greint er frá. Bókin er til sölu í 
verslunum Bónus,

Það er ekki bara Hafnfirðingum sem 
þykir Hafnarfjörður fallegur, heldur 
hefur samspil byggðarinnar og hrauns
ins í Hafnarfirði sömuleiðis heillað 
marga listmálara í gegnum tíðina.

Í safneign Hafnarborgar eru fjölmörg 
verk sem tengjast bænum, þau elstu frá 
því snemma á 20. öld. Á sýningunni 
sem nú stendur yfir er leitað í þennan 
fjársjóð og Hafnfirðingum og gestum 
þeirra gefið tækifæri til að sjá hvernig 
staðarandi bæjarins birtist í myndlistar
verkum frá því á síðustu öld.

Hér má sjá bæinn í gegnum augu 
listamanna, þar á meðal helstu meistara 
íslenskrar myndlistar. Meðferð þeirra á 
viðfangsefninu er hefðbundin, fígúratíf 

nálgun þar sem þekkja má fyrirmyndina 
úr veruleikanum.

Fyrir utan Reykjavík eru fáir þétt
býlis staðir á Íslandi myndefni jafn 
margra listaverka og Hafnarfjörður. 
Verkin sem nú eru sýnd eru mörg úr 
stofn gjöf hjónanna Ingibjargar Sigur
jónsdóttur og Sverris Magn ússonar 
sem ráku apótek í húsnæði Hafnarborgar 
um áratuga skeið. 

Meðal listamanna sem eiga verk á 
sýningunni eru Nína Tryggvadóttir, 
Hörður Ágústsson, Jóhannes Kjarval, 
Jón Gunnarsson, Gréta Björnsson og 
Jón Engilberts.

Hulduheimar
Ný bók eftir Símon Jón Jóhannesson

Hafnarfjörður í 
augum listamanna

Sýningin Hafnarfjörður – stendur nú yfir í Hafnarborg

Mynd frá Suðurgötunni eftir Gísla Jónsson.

Lionsfélagar á Thorsplani þegar Magnús Ingjaldsson, formaður Lionsklúbbs Hafnarfjarðar afhenti Ástu Eyjólfsdóttur, formann Mæðrastyrksnefndar gjöfina.

fjardarfrettir.is
hafnfirski fréttavefurinn

fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

vertu hluti af honum!
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Í síðasta mánuði færði Lionsklúbbur 
Hafnarfjarðar 1 milljón kr. til Mæðra
styrksnefndar og bætti Fjarðarkaup við 

200 þús. kr. í gjafabréfum. Klúbburinn 
gerði svo enn betur og bætti við gjöfina 
sl. miðvikudag er klúbburinn lagði til 

500 þús. kr. til viðbótar og Fjarðarkaup 
bætti aftur við 200 þús. kr. í gjafabréfum. 
Var formaður Mæðra styrks nefnar 

Hafnarfjarðar, Ásta Eyj ólfs dóttir, að 
vonum þakklát og hrærð yfir þessum 
rausnarskap.

Gáfu 700 þúsund til Mæðrastyrksnefndar
Lionsklúbbur Hafnarfjarðar og Fjarðarkaup hafa gefið samtals 1,9 milljónir kr. 

Hellisgerði – Styttan „Yngsti veiðimaðurinn“ eftir Ásmund Sveinsson
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Hafnarfjarðar
2020 
Íþróttakona og íþróttakarl Hafnarfjarðar 

Íþrótta- og viðurkenningarhátíð

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar 
og íþrótta- og tómstundanefnd 
standa fyrir afhendingu 
viðurkenninga til íþróttafólks 
sem keppa með hafnfirskum 
liðum, Íslandsmeistara, hópa 
bikarmeistara,Norðurlanda-
meistara, heimsmeistara og 
sérstakra afreka, ásamt vali 
á íþróttakonu, íþróttakarli  og 
íþróttaliði Hafnarfjarðar á árinu 
2020. 

Dagskrá rafrænnar hátíðar:

Björg Magnúsdóttir fjölmiðlakona                            
stýrir hátíð og skemmtun ásamt 
leikaranemunum Arnóri Björnssyni 
og Óla Gunnari Gunnarssyni

Skemmtileg innslög úr hafnfirsku íþróttalífi

Spurningakeppni um hafnfirska íþróttasögu – 
áramótavinningur fyrir sigurvegarann

Val á íþróttakonu ársins 2020

Val á íþróttakarli ársins 2020

Val á íþróttaliði ársins 2020 

Tónlistaratriði

Tilnefnd til íþróttakonu og
íþróttakarls Hafnarfjarðar:
Akstursíþróttir
Vikar Karl Sigurjónsson, AÍH
Valur Jóhann Vífilsson, KK
Heiða Karen Fylkisdóttir,  AÍH
Badminton
Róbert Ingi Huldarsson, BH
Erla Björg Hafsteinsdóttir, BH
Borðtennis
Sól Kristínardóttir Mixa, BH
Dans
Nicoló Barbizi, DÍH
Sara Rós Jakobsdóttir, DÍH
Frjálsíþróttir
Hilmar Örn Jónsson, FH
Þórdís Eva Steinsdóttir, FH
Golf
Axel Bóasson, Keilir
Guðrún Brá Björgvinsdóttir, Keilir
Handknattleikur
Britney Cots, FH
Knattspyrna
Steven Lennon, FH
Körfuboltaleikur
Kári Jónsson, Haukar
Þóra Kristín Jónsdóttir, Haukar
Sund
Anton Sveinn McKee, SH
Jóhanna Elín Guðmundsdóttir, SH
Róbert Ísak Jónsson, Fjörður
Tanya Jóhannsdóttir, Fjörður
Tilnefningar til íþróttaliðs ársins:
Meistaraflokkur karla og kvenna 
í frjálsum íþróttum, FH 
Lið 15 ára og yngri drengja, Keilir
Lið 50 ára og eldri kvenna, Keilir
Kvennalið í áhaldafimleikum, Björk

Rafræn hátíð fer fram í beinu streymi á miðlum 
Hafnarfjarðarbæjar 29. desember kl. 19:30.

hafnarfjordur.is 585 5500

•

•
•

•
•
•
•

HEILSUBÆRINN
Hafnarfjörður

Hlökkum til að fagna afrekum 
ársins 2020 með ykkur! 
Íþrótta- og tómstundanefnd Hafnarfjarðar
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VIÐ BOÐUM YÐUR MIKINN FÖGNUÐ.
LAUGARDAGINN 19. DES. KL. 12 OPNUM VIÐ NÝJA SKÚBB VERSLUN Í BÆJARHRAUNI 2.
HLÖKKUM TIL AÐ SJÁ YKKUR OG LEYFA YKKUR AÐ SMAKKA BESTA ÍSINN Í BÆNUM

BJÓÐUM 2 ÍSKÚLUR Á VERÐI EINNAR UM HELGINA. KÍKTU VIÐ.
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Fjölbreytt úrval í 
versluninni Daríu

Glæsileg undirföt
Auður og Bylgja Rán í The Mistress

Glæsilegar  
litríkar neglur

Fagrir fingur bjóða hátíðar naglaþjónustu

Jóhanna Ósk Þorsteinsdóttir er 
Keflvíkingur sem rak versluninni Daríu 
í Keflavík áður en hún ákvað að flytja 
hana í Hafnarfjörð fyrir um tveimur 
árum síðan og sér ekki eftir því. Hún 
býður upp á fjölbreytt vöruúrval og þar 
ætti ekki að vera erfitt að finna jóla

gjafir. Þarna má finna spegla, snyrti
töskur, tískufatnað og gott úrval af 
snyrtivörum frá t.d. Becca, Glam Glow, 
Makeup earaser og Realher sem er 
alveg nýtt merki. Verslunin er á besta 
stað á jarðhæðinni í Firði en er einnig 
með öfluga vefverslun á daria.is

Hjá snyrtistofunni Beauty Salon 
hittum við fyrir þær Guðríði Láru 
snyrtifræðimeistara og Söru Dís 
snyrtifræðing. Þær bjóða upp á mjög 
fjölbreytta þjónustu og geta svo 
sannarlega dekrað við þig. Þær bjóða 
upp á fjölbreyttar andlitsmeðferðir, 
augnháralengingar, litun og plokkun á 

augnhárum og augabrúnum, hljóð
bylgjumeðferð á andliti og fjölbreytta 
fótasnyrtingu. Til gjafa bjóða þær upp 
á gjafaöskur með snyrtivörum og 
gjafabréf fyrir ýmsa dekurpakka.

Hægt er að sjá þjónustu og vöru
úrvalið á beautysalon.is sem einnig er 
vefverslun.

The Mistress er undirfataverslun á 2. 
hæð í Firðinum sem selur falleg 
kvenmannsnærföt, náttföt, sloppa, 
korselett, sokkabönd og háa sokka. 
Helstu fatamerki verslunarinnar eru 
Bluebella, nútímalegt undirfatamerki 
frá Bretlandi, og Gorteks Lingerie de 
Femme sem er hannað og framleitt í 
Póllandi. „Við leggjum áherslu á góða 

þjónustu og bjóðum upp á fríar 
mælingar. Við hlökkum til að taka á 
móti ykkur fyrir jólin, en allir sem 
versla hjá okkur til jóla fá lítinn 
glaðning með kaupunum, segja þær 
Auður Ragnarsdóttir og Bylgja Rán 
Elísabetardóttir, eigendur verslunar
innar. 

Á annarri hæðinni í Firði er að finna 
naglastofuna Fagrir fingur. Þar eru 
naglafræðingarnir Telma Karen og 
kollegar hennar sem bjóða upp á 
alhliða naglaþjónustu og hand
snyrtingu. Þar er hægt að fá fjölbreytt 

úrval af gel og acrylneglum og 
fjölbreyttar vörur fyrir naglafræðinga. 
Hægt er að fá neglur með miklu 
skrauti og gera hendurnar einstaklega 
glæsilegar fyrir jól og áramót. Boðið er 
upp á gjafabréf sem er tilvalin jólagjöf.

Malwina Suchcicka tekur á móti gestum í versluninni 
Bodyzone. Þar er mikið úrval fæðubótarefna, prótína og fl. vara 
fyrir líkamsræktina. Mal wina leggur líka áherslu á glæslilegan 
bandarískan æf  inga    fatnað og ekki síður Col way collagen 
snyrtivör urnar sem hún er mjög hrifin af.

Hægt er að skoða úrvalið á vefverslun bodyzone.is
En Malwina og maður hennar Bartek reka líka fyrirtækið Euro 

Blinds með vönduð gluggatjöld í miklu úrvali, strimla, rimla, 
felli, rúllugluggatjöld og plíseruð gluggatjöld svo eitthvað sé 
nefnt. 

Bartek býður upp á fría máltöku á gardínum en úrvalið má sjá 
á euroblinds.is 

Bodyzone og Euro Blinds

KYNNING

The Mistress
UNDIRFATAVERSLUN

Dekur í Beuty Salon
Gjafaöskjur og gjafabréf í jólagjöf

Velkomin 
í Fjörð!

Opið er til 21 næstu kvöld og til 23 á 
Þorláksmessu.
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Listakonan Alice Olivia Clark.

Ævar Olsen matreiðslumeistari á veit
inga staðnum Rif hefur heldur betur 
slegið í gegn frá því að hann opnaði síðla 
sumars 2019. Yfir 100.000 gestir hafa 
komið á veitingastaðinn síðan þá og gætt 
sér á gómsætum réttum sem þar eru í 
boði. Ævar og starfsfólk hans leggur hug 
og hjarta í matreiðsluna og gera sér far 
um að vera í góðum sam skiptum við 
gestina. Glæsilegir forréttir með allt frá 
laukhringjum upp í kjúkl ingalundir og 
djúpsteiktar rækjur eru í boði til að kitla 
bragðlaukana á meðan beðið er eftir 
girnilegum aðalréttum. Biðin er aldrei 
mjög löng enda öguð vinnubrögð í 
eldhúsinu. Það er sama hvaða réttur er 

valinn, hvort það eru svínarifin, kjúklinga 
quesadilla eða rjómapasta, nautalundin, 
djúpsteikti fiskurinn eða hamborgarinn, 
allt er þetta borið fram á girnilegan máta 
og ekki spillir umhverfið. Staðurinn er 
glæsilega innréttaður, hlýlegur og útsýnið 
yfir höfnina er magnað. Vilji menn sitja 
lengur og njóta útsýnisins er tilvalið að 
panta epladraum, jarða berjapartý eða 
súkkulaðiköku löðrandi í súkkulaðisósu 
með þeyttum rjóma og jarðarberjum! Og 
allt er þetta í boði á mjög sanngjörnu 
verði. Ævar er einnig með góðan bar og 
getur boðið upp á kaffi, kakó, líkjöra, bjór 
og léttvín auk kokteila. Það er eng inn 
svikinn af því að heimsækja Ævar í Rif! Lj
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Veitingastaðurinn Rif

Hafnfirsku listakonurnar Alice Olivia 
Clark og Þóra Hvanndal hafa komið sér 
vel fyrir á ganginum á fyrstu hæðinni. 

Þóra með vörur sínar sem hún kennir 
við Ice Design by Thora H en þar er að 
finna glæsilega skartgripi eftir Þóru.

Alice er þekkt fyrir ljómandi fylgi
hluti sína sem hún selur undir vöru
merkinu Tíra. Eins og nafnið ber svo
lítið með sér eru vörurnar allar með 
endur skini en hún prjónar glæsilega 
fylgi hluti með íofnum endurskinsþræði.

Hefur þú tekið eftir því að flest 
jólatrén í Firði eru á haus? Skemmtileg 
til breyting sem segir svolítið um stemn

inguna í verslunarmiðstöðinni. Ekkert 
er ómögulegt og ekkert þarf að vera 
eins og að hefur alltaf verið.

Listakonurnar  
á ganginum

Jólatrén á haus í 
verslunarmiðstöðinni

JÓLAOPNUN
opið til 21
opið til 21
opið til 23
opið 10 - 13

21. des - mánudagur
22. des - þriðjudagur
23. des - miðvikudagur
24. des - �mmtudagur

Vinalega Verslunarmiðstöðin - í hjarta Hafnarfjarðar

KYNNING

The Skyr factory
Skyrbar var nýlega opnaður á jarð

hæðinni í verslunarmiðstöðinni Firði. 
Það eru hjónin Kristján Valur og Stein
unn sem eiga staðinn en Kristján Frank 
á með þeim vörumerkið The Skyr 
factory. Svona stað hefur greinilega 
vantað í bæinn því viðtökurnar voru 
mjög góðar. Kíkið endilega við og 
prófið skál dagsins.

Gjafabréf frá Rif  tilvalið í jólapakkann!  rif.is


