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Dreift frítt inn á öll heimili í Hafnarfirði

Konukvöld
í Firði og miðbænum 1. október kl. 18-21

Svala
Björgvins

Eyþór Ingi

Vigga & Sjonni

Bjarni Ara

20-40%

afsláttur í verslunum

Fjörður verslunarmiðstöð | Fjarðargötu 13-15

Sjá nánar
inni í blaðinu
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Konukvöld

20:00
20:30

1. október

Ljúfir og lifandi tónar frá Viggu og Sjonna
Eyþór Ingi
Fyrstu 100 gestir fá veglegan gjafapoka. Í einum
pokanum leynist ferðavinningur frá Úrval Útsýn!
Bjarni Ara
Svala Björgvins
í beinni

Svala Björgvins

Bjarni Ara

Eyþór Ingi

Vörukynningar
Ratleikur
Tilboð í verslunum
Veitingar

Vigga og Sjonni

Fjörður verslunarmiðstöð

www.fjardarposturinn.is

Eittmtal!
sí

520
Dreift frítt inn á öll heimili í Hafnarfirði

www.fjardarfrettir.is öflugur fréttavefur
Næsta blað kemur út 26. október
Skilafrestur auglýsinga og efnis er 21. október kl. 18 - Pantið pláss tímanlega!

Framsókn upp um 83,5%
Miðflokkurinn tapar yfir helming fylgis síns og Samfylkingin tapar þriðjungi af sínu
81,1% kjörsókn var í Suðvesturkjördæmi,
heldur minni en í síðustu alþing
is
kosn
ingum og enn minni í Hafnarfirði, 78,76%.
Sjálfstæðisflokkurinn er áfram lang
stærsti flokkurinn í kjördæminu þó hann
tapi fylgi, aðrar kosningarnar í röð en
heldur sínum 4 þingsætum.
Framsóknarflokkurinn vinnur langmest
á, eykur fylgi sitt um 83,5% og bætir við

sig manni, Ágústi Bjarna Garðarssyni,
bæjarfulltrúa í Hafnarfirði.
Viðreisn eykur fylgi sitt um fimmtung en
bætir ekki við sig þingsæti og sömu sögu
má segja um Flokk fólksins sem eykur
fylgi sitt um 16,9% og fær nú kjördæma
kjörinn þingmann.
Píratar halda sínu fylgi en bæta við sig jöfn
unar
þingmanni, en Hafnfirðingurinn Gísli

Úrslit í suðvesturkjördæmi
flokkur

atkvæði

Sjálfstæðisflokkur (D)
17.727
Framsóknarflokkur (B)
8.520
Vinstri hreyfingin grænt framboð (V) 7.087
Viðreisn (C)
6.684
Píratar (P)
4.853
Samfylking (S)
4.748
Flokkur fólksins (F)
4.436
Miðflokkurinn (M)
2.612
Sósíalistaflokkur Íslands (J)
1.738
Frjálslyndi lýðræðisflokkurinn (O)
203

%

breyting kjörd.
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Rafn Ólafsson kom inn sem jöfnunarþingmað
ur eftir endurtalningu í Norðvesturkjördæmi.
Miðflokkurinn geldur afhroð og tapar
rúmlega helmingi af fylgi sínu og missir
sinn þingmann.
Samfylkingin tapar þriðjungi af fylgi
sínu frá síðustu kosningum en þá hafði
flokkurinn aukið fylgi sitt um 155% frá
kosningunum 2016 þar sem flokkurinn galt
afhroð og fékk aðeins 4,8%. Samfylkingin
heldur þó sínum þingmanni þar sem gamall
þingmaður kemur inn á ný.
VG tapar 11% af fylgi sínu og tapar
þingmanni.
Tveir þingmenn í kjördæminu búa ekki í
kjördæminu, þeir Guðmundur Ingi Guð
brandsson og Sigmar Guðmundsson.
Ellefu þingmenn eru kjördæmakjörnir en
tveir eru í jöfnunarsætum, þeir Sigmar
Guðmundsson og Gísli Rafn Ólafsson.

SV FÆR FLEIRI ÞINGSÆTI
Misvægi milli SV og NV-kjördæmis er
komið yfir leyfileg mörk og fær Suðvestur
kjördæmi því 14 þingsæti í næstu kosningum.

Þingmenn suðvesturkjördæmis

7500
hraunhamar.is

UPPSKERU-

HÁTÍÐ
Ratleiks
Rat
leiks

Hafnarfjarðar
Ratleikur
taraðilar:
Aðalstyrk

N

HEILSUBÆRIN
Hafnarfjörður

rðar 2021

24

Hafnarfja

2020.
20. september
stendur til
sé skilað í
Ratleikurinn
þegið að merkjunum
Eftir það er vel
bæjarins í Ráðhúsinu.ni
þjónustuver
vita á Facebooksíðun
Látið gjarnan
og skilað.
tekið merki
ef þið hafið

fréttamiðill Hafnfirðinga

om/ratleikur
facebook.c
ir.is
jardarfrett
ratleikur.f

EKKI úr stað!
færið merkið
Vinsamlegast

RAT-021

EHF - 896 4613

Upplag 10.000 eintök.

HÖNNUNARHÚSIÐ
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miðvikudaginn
6. okt. kl. 18:15
Apótekinu í Hafnarborg

HEILSUBÆRINN
Hafnarfjörður

facebook.com/ratleikur

frítt söluverðmat
sanngjörn söluþóknun
fagljósmyndari
„Minn metnaður er
heiðarleiki, vönduð vinnubrögð
og persónuleg þjónusta“

Hafnarfjörður Garðabær, Kópavogsbær, Seltjarnarnesbær, Mosfellsbær, Kjósarhreppur

Bjarni
Benediktsson
Sjálfstæðisflokkur

Jón
Gunnarsson
Sjálfstæðisflokkur

Willum Þór
Þórsson
Framsóknarflokkur

Guðmundur Ingi
Guðbrandsson
Vinstri græn

Þorgerður Katrín
Gunnarsdóttir
Viðreisn

Bryndís
Haraldsdóttir
Sjálfstæðisflokkur

Þórhildur Sunna
Ævarsdóttir
Píratar

Ársæll Steinmóðsson
löggiltur fasteignasali

as@domus.is

896 6076

Þórunn
Sveinbjarnardóttir
Samfylking

Guðmundur Ingi
Kristinsson
Flokkur fólksins

Óli Björn

Kárason
Sjálfstæðisflokkurinn

Ágúst Bjarni
Garðarsson
Framóknarflokkur

Sigmar
Guðmundsson
Viðreisn

Gísli Rafn
Ólafsson
Píratar

Nánari fréttir á www.fjardarfrettir.is
Gróðursett í fornminjar | Innsendar greinar | Þurftu að breyta teikningum á Dvergsreit eftir kæru | og marg fleira

Firði, verslunarmiðstöð,
5. hæð (norðurturn)
Hafnarfirði

www.domus.is
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Öflugt fermingarstarf
Fríkirkjunnar

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

Margir utan safnaðarins láta fermast í Fríkirkjunni í Hafnarfirði

ISSN 2298-8858 Vefútgáfa: ISSN 2298-8866

www.fjardarfrettir.is
www.facebook.com/fjardarfrettir.is
Hönnunarhúsið ehf., Bæjarhrauni 2, 220 Hafnarfirði

Loks er hægt að halda stærri
viðburði og konukvöld er einn
þeirra en þau hafa verið árviss
atburður í Firði um langt skeið.
Nú bætast fleiri í miðbænum við.
Þetta blað er gefið út í samstarfi
við verslunarmiðstöðina Fjörð
sem sér hag sinn í að gefið sé út
bæjarblað í Hafnarfirði.
Kosningum er lokið og talningaklúður hefur
einkennt umræðuna. Nokkuð sem ætti ekki að
þekkjast og gerist sem betur fer sjaldan. Verkferlar
hljóta að vera skýrir og kosninglög sömuleiðis.
Nú eru þingmenn úr Hafnarfirði þrír og vonandi
verður betur þrýst á hagsmunamál Hafnfirðinga en
áður, ekki síst samgöngumálin en Reykjanesbrautin
óbreytt þolir ekki aukna umferð, bæði íbúa og sífellt
fjölgandi ferðamanna auk þess sem þungaflutningur
í gegnum bæinn gæti aukist mikið.
Guðni Gíslason ritstjóri.

Ljósm.: Guðni Gíslason

leiðarinn
Mikil aðsókn hefur verið í fermingarstarf Fríkirkj
unnar í Hafnarfirði síðastliðin ár. Skráð fermingarung
menni telja nú um tvö hundruð talsins og hafa aldrei
verið fleiri.
Einar Eyjólfsson og Margrét Lilja Vilmundardóttir,
prestar Fríkirkjunnar í Hafnarfirði, segja í samtali við
Fjarðarfréttir að fermingarstarfið hafi farið vel af stað
og öll séu þau þakklát fyrir að hafa náð að hefja
fermingarstarfið með nokkuð hefðbundnum hætti.
„Við erum með metnaðarfullt starf fyrir fermingar
ungmenni og það skilar sér í mikilli þátttöku. Við
leggjum áherslu á samfélagsleg mál dagsins í dag í
tengslum við trú og kirkju,“ segir Margrét Lilja og
bendir á mikilvægi þess að kynna fyrir fermingar
ungmennunum hvert hlutverk kirkjunnar sé í nútíma
samfélagi. „Megináhersla er lögð á virðingu, sam

skipti, jafnrétti, mannréttindi, umhverfismál og metoo
í trúarlegu- og kirkjulegu samhengi. Við erum fyrst og
fremst kirkja sem vill hlusta á samfélagið og móta sig
í takt við tíðaranda og breytilegar trúarþarfir, sem
þroskast í sífellu. Við viljum alltaf vera til staðar í
samfélagi sem er á mikilli hreyfingu.“ Margrét Lilja
segir að til þess þurfi kirkjan að vera lifandi, auðmjúk,
starfssöm og tilbúin að þroskast með fólkinu sem hún
þjónar. „Þetta, öðru fremur, grundvallar ánægjulegan
vöxt kirkjunnar.“ Einar bætir því við að það sé gaman
að fylgjast með starfinu vaxa ár frá ári og verða vitni
að því hversu áhugasöm fermingarungmennin séu um
fermingarnar. „Ég verð í hið minnsta aldrei leiður á
því að starfa með fermingarungmennum þó svo það
séu nokkuð mörg ár frá því að ég hóf störf,“ segir
Einar.

ar umbúðir
leg
n
a
er

MATARBÚÐIN
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Verið velkomin í Matarbúðina Nándin

Plastlausar matvörur og persónuleg þjónusta
Kjöt- og mjólkurvörur beint frá býli, brauð frá handverksbakaríum,
ostar, íslenskt grænmeti, safar og drykkir, úrval af vegan matvörum,
matargjafavörur, umbúðalaus hreinsiefni og margt fleira

OPNUNARTÍMAR
Virka daga 10-19
Laugardaga 10-17

Með hverri skilakrukku og skilaflösku
þá erum við saman að búa til
hringrásarkerfi fyrir glerumbúðir á Íslandi

Matarbúðin Nándin er á Austurgötu 47, við lækinn í Hafnarfirði - matarbudin.is
Fylgdu okkur á Facebook eða Instagram @matarbudin
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Fögnum
haustinu
saman!

Jólahús í
jólaþorpinu
Opnað hefur verið fyrir umsóknir í Jólaþorpið
á Thorsplani í Hafnarfirði 2021

Opið til kl. 21
20% afsláttur
allan daginn
Léttar
veitingar

Umsækjendur þurfa að skila inn umsókn fyrir 20.
október 2021 en eftir það fara umsóknir á biðlista.

Nánar:

hfj.is/jolathorp

Linnetsstíg 2
Hafnarfirði
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Vetrarstarf Fríkirkjunnar
Við bjóðum ykkur hjartanlega velkomin
í Fríkirkjuna í Hafnarfirði í vetur.
Fjölbreytt dagskrá og hlýjar móttökur.
OKTÓBER

NÓVEMBER

DESEMBER

Sunnudagur 3. október
Sunnudagaskóli kl. 11
Kvöldvaka kl. 20
Sunnudagur 10. október
Sunnudagaskóli kl. 11
Guðsþjónusta kl. 14
Kaffisala Kvenfélagsins kl. 15
Sunnudagur 17. október
Sunnudagaskóli kl. 11
Kvöldguðsþjónusta kl. 20
Sunnudagur 24. október
Sunnudagaskóli kl. 11
Sunnudagur 31. október
Hrekkjavökusunnudagaskóli kl. 11
Guðsþjónusta kl. 13

Sunnudagur 7. nóvember
Sunnudagaskóli kl. 11
Kvöldvaka á allra heilagra messu kl. 20
Sunnudagur 14. nóvember
Sunnudagaskóli kl. 11
Kvölduðsþjónusta kl. 20
Sunnudagur 21. nóvember
Sunnudagaskóli kl. 11
Sunnudagur 28. nóvember
Sunnudagaskóli kl. 11
Aðventustund kl. 13

Sunnudagur 5. desember
Sunnudagaskóli kl. 11
Aðventukvöldvaka kl. 20
Laugardagur 11. desember
Jólatónleikar kórs Fríkirkjunnar kl. 16
Sunnudagur 12. desember
Jólaball á Thorsplani kl. 11
Aðfangadagur, 24. desember
Aftansöngur kl. 18
Jólasöngvar á jólanótt kl. 23
Jóladagur, 25. desember
Fjölskylduguðsþjónusta kl. 13
Gamlársdagur, 31. desember
Aftansöngur kl. 18

Allar nánari upplýsingar má finna á frikirkja.is og á facebooksíðu kirkjunnar.

TRAUSTIR FASTEIGNASALAR
,,Hafnarfjörður er bærinn okkar og munum við
kappkosta að veita bæjarbúum persónulega og góða
þjónustu.
Ef þú ert að hugsa um að selja eða kaupa
fasteign erum við til þjónustu reiðubúin fyrir
þig."

Kristín

Aðalsteinn

837-1177

767-0777

Vegmúla 4, 108 Reykjavík

KRISTÍN MARÍA STEFÁNSDÓTTIR

AÐALSTEINN JÓN BERGDAL
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Konukvöld
Ekki missa af skemmtilegasta
konukvöldi ársins í miðbæ
Hafnarfjarðar á bleikum
föstudegi!
Karen Sævarsdóttir margfaldur
Íslandsmeistari verður með púttkennslu
milli 18:30-19:30 - Spánarheimili 2. hæð
100 konurnar fá veglegan bleikan
gjafapoka. Í einum pokanum leynist
ferðavinningur frá Úrval Útýn
Vörukynningar í verslunum og á göngum
verslunarmiðstöðvarinnar

Komdu í miðbæinn!

VERUM TIL fyrir konurnar í lífi okkar
Á hverju ári greinast um 850 konur á
Íslandi með krabbamein og því miður
fáar fjölskyldur sem sjúkdómurinn
hefur látið ósnortnar. Í dag eru um 9000
konur sem fengið hafa krabbamein á
lífi – saman getum við gert betur.
Í dag, föstudaginn 1. október, hefst
árvekni- og fjáröflunarátak Krabba
meins
félags Íslands, Bleika slaufan,
undir slagorðinu „Verum til“.
Segja má að Bleika slaufan sé orðin
einn af föstu liðunum í dagatali lands
manna. Inntak herferðarinnar er
VERUM TIL fyrir mömmu, fyrir
vinkonur, fyrir eiginkonur, systur og
dætur. Verum til staðar þegar á reynir,
þegar konurnar í lífi okkar þurfa stuðn

- kaupum Bleiku slaufuna

ing. Þegar kona greinist með krabba
mein breytist tilveran snögglega og við
tekur tími sem reynst getur afar erfiður.
Þá er mikilvægt að vera til staðar.
Í ár segir Lára okkur sína sögu, saga
hennar er persónuleg og einstök og
hreyfir við okkur. „Ég get því miður
ekki gefið meira upp þar sem auglýs
ingin verður ekki frumsýnd fyrr en á
Bíókvöldi Bleiku slaufunnar á fimmtu
dagskvöld“ segir Ása Sigríður kynn
ingarstjóri Krabbameinsfélagsins.
„Við hjá Krabbameinsfélaginu erum
til fyrir þig og þína þegar þú þarft á
okkar aðstoð að halda, hvort sem þú
hefur fengið krabbamein eða ert að
standandi. Varst að greinast, ert í með

ferð eða hefur lokið meðferð. Faglegur
og félagslegur stuðningur sem Krabba
meinsfélagið veitir er án endurgjalds.“
Bleika slaufan í ár er einstaklega
falleg. Hún er hönnuð af Hlín Reykdal
skartgripahönnuði. „Hlín segir það
sann
an heiður að hanna Bleiku
slaufuna í ár og tileinkar hana þeim
sem eru að glíma við krabbamein og
ástvinunum sem eru alltaf til staðar.
Verum til.‘‘
Bleika slaufan er tileinkuð baráttunni
gegn krabbameinum hjá konum. Allur
ágóði Bleiku slaufunnar 2021 rennur til
fjölbreyttrar starfsemi Krabbameins
félagsins. Til ráðgjafar og styrktar þeim
sem greinst hafa með krabbamein og
aðstandendum þeirra, fræðslu og for
varna auk fjölbreytts rannsóknastarfs
félagsins.
Allt starfið miðar að því að fækka
nýjum tilfellum krabbameins, fækka
dauðsföllum af völdum sjúkdómsins og
að bæta lífsgæði þeirra sem greinast
með sjúkdóminn.
Bleika slaufan kostar 2.900 krónur og
er seld á bleikaslaufan.is og hjá fjöl
mörgum söluaðilum um land allt. Að
vanda verður hátíðarslaufa Bleiku slauf
unnar til sölu í takmörkuðu upplagi.
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Hvað á nýja setustofan
okkar að heita?

q Aldan
q Báran
q Lónið

q Sker
q Ströndin
q Vitinn

Taktu þátt á Facebook

