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Farðu ekki langt eftir jólagjöfunum
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ólagjafahandbókin
fylgir blaðinu í dag!

Næsta blað er JÓLABLAÐIÐ sem kemur út 21. desember
– blaðið með öllum jólakveðjunum! Verður þín jólakveðja í blaðinu?

7500

27 ára
26. nóvember

Jólahátíð í Hafnarfirði

Föstudaginn 26. nóvember — Virðum sóttvarnarreglur og fögnum í aðdraganda jóla
Föstudagurinn 26. nóvember markar
upphaf jólaundirbúnings í miðbæ
Hafnarfjarðar. Tendrað verður á jóla

trénu á Thorsplani og Jólaþorpið verður
opnað. Þá er búið að færa Hellisgerði í
jólabúning með fallega upplýstum

Jólaþorpið verður opið kl. 17-20 á föstudag kl. kl. 13-18 um helgar.

trjám sem gerir Hellisgerði að enn
meiri ævintýraheimi en hann er fyrir.
Komið í miðbæinn og njótið!

Jólaþorpið verður opið kl. 17-20 á
föstudag og kl. 13-18 allar helgar til
jóla.

Komdu í töfraheiminn Hellisgerði

Fjörður 27 ára á föstudag
Vertu velkomin/n í afmælið okkar og taktu þátt í gleðinni

VÖRUKYNNINGAR,
TÓNLIST OG DANS
Verslunarmiðstöðin Fjörður býður
upp á tónlist, dans og vörukynningar
en opið verður til kl. 20 á föstudeginum.

Með sóttvarnarreglur í heiðri verður
boðið upp á tónlist í verslunarmið
stöðinni Firði. Danshópurinn Dass
sýnir kl. 18.30 og vörukynningar verða
kl. 17-20.

AFMÆLITILBOÐ Í VERSLUNUM
LÉTTAR VEITINGA

Starfsfólk verslana og þjónustu
fyrirtækja verður í jólaskapi og tekur
vel á móti viðskiptavinum.

SUNNUDAGSOPIÐ Í
DESEMBER
Fjörður lengir opnunartímann í
desember og opið verður laugardaga kl.
11-17 og alla sunnudaga til jóla verður
opið kl. 13-16. Veitingastaðirnir eru
opnir lengur.
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Úr & gull fagnar 24 ára afmæli
Elísabet Böðvarsdóttir hefur unnið þar frá upphafi
Á fimmtudaginn eru 24 ár síðan
bræðurnir Ásgeir og Guðmundur Krist
inn Ingvarssynir opnuðu skart
gripa
verslunina Úr & gull í verslunar
miðstöðinni Firði.
Verslunarmiðstöðin var þá nýleg og
fljótt varð verslunin vinsæl enda voru
seldar þar afar vandaðar vörur, úr, skart
gripir og ýmsar gjafavörur. Verslunin
hefur dafnað vel í Firði og er nú eitt af
hryggjarstykkjunum í verslunarmið
stöðinni.

Ljósm.: Guðni Gíslason

BRÆÐUR ÚR REYKJAVÍK
Ásgeir Halldór segir að töluvert hafi
verið þrýst á þá bræður að setja upp
verslun í hinni nýju verslunarmiðstöð
og þeir hafi látið til leiðast. Þeir hafi
látið til leiðast og segir hann þetta hafa
verið mikla vinnu og mikið ævintýri.
Þeir bræður eru úr Reykjavík en
Ásgeir vann í Stálvík í Garðabæ og
síðar í Straumsvík svo hann þekkti
marga Hafnfirðinga þegar þeir byrjuðu.
„Við fengum gríðarlega góðar við
tökur og höfum reynt að standa undir
miklum væntingum með því að vera
með vandaðar vörur og góða þjónustu,“
segir Ásgeir og segir að viðskiptahóp
urinn sé stór. Fólk komi víða að en þó
séu Hafnfirðingar stærsti hópurinn og
stór fastahópur sem hefur haldið tryggð
við verslunina frá upphafi.

Elísabet Böðvarsdóttir og Ásgeir Halldór Ingvarsson í Úr & gull

VIÐGERÐARÞJÓNUSTA
„Við bjóðum jafnframt upp á við
gerða
rþjónustu á bæði úrum og
skartgripum og það hefur mælst mjög
vel fyrir,“ segir Ásgeir en Úr & gull
býður upp á úr frá helstu úrafram
leiðendum og úrvalið er gríðarlega gott,
svo allir ættu að fá eitthvað við sitt hæfi.
Það vekur athygli að mjög gott úrval er
fyrir herra en oft er sagt að erfitt sé að

kaupa handa karla í miðbænum. En Úr
& gull býður líka upp á skart fyrir herra
auk mikils úrvals fyrir konur. M.a.
vörumerkja er hið hafnfirska Sign, Vera
design og Majorica svo eitthvað sé
nefnt.
Verslunin hefur tvisvar verið endur
hönnuð og er hún hin glæsilegasta.
Glæsilegum vörunum er vel fyrir kom
ið. Af úramerkjum má nefna Seiko,
Daniel Wellington, Boss, Kenneth Cole

og Orient, vönduð merki sem bjóða
upp á fjölbreytt úrval úra.
Elísabet Böðvarsdóttir (Beta) hefur
staðið vaktina í Úr & gull frá upphafi.
Hún var ekki óvön verslunarstörfum
enda hafði hún alist upp hjá föður
sínum í Bókabúð Böðvars sem flestir
eldri Hafnfirðingar þekktu vel.
Ýmis glæsileg tilboð eru í versluninni
svo það er um að gera að líta þar inn.

Robbi í Carter hefur klippt Hafnfirðinga í 35 ár
Hársnyrtistofan Carter er eini þjónustuaðilinn sem hefur verið með frá upphafi í Firði
Róbert Sævar Magnússon hársnyrti
meistari opnaði Hársnyrtistofuna Carter
þegar verslunarmiðstöðin Fjörður var
opnuð. Hét verslunarmiðstöðin þá
reyndar Miðbær en því nafni var fljót
lega breytt.
Carter er eini þjónustuaðilinn í
verslunarmiðstöðinni sem hefur verið
þar frá upphafi eða í 27 ár föstudaginn
26. nóvember.
Síðan þá hefur Róbert fengið viður
nefnið Robbi í Carter sem honum líkar
vel við að sögn.

„Ég byrjaði að klippa 18 ára gamall
sem nemandi hjá Gunnari Árnasyni í
Hárstofunni á Geldingastöðum eins og
gárungar kölluðu litlu verslunar
mið
stöðina við Reykjavíkurveg,“ segir
Róbert sem lauk sveinsprófi 1990 og
fékk meistararéttindi 1993.
„Ég vissi að þarna yrði samþjappaður
hópur eins og á Reykjavíkurveginum,“
sagði Róbert þegar hann var spurður
hvernig tilfinning hafi verið að opna í
þessari nýju verslunarmiðstöð í mið
bænum. „Það varð þó ekki vegna

Ljósm.: Guðni Gíslason

Ágúst leigubílstjóri var fyrsti viðskiptavinur Róberts í Carter.

Róbert Magnússon, hársnyrtimeistari í Carter.

stærð
ar en rosalega gaman og mikil
stemming. Það hefur verið mjög gaman
að vera hluti af þessum stóra hóp og
það myndaðist síðar fjölskyldustemm
ing.
Fyrsti kúnninn í Carter var Ágúst
leigubílstjóri og frá þeim tíma hefur
Róbert enga tölu á fjölda þeirra sem
hann hefur klippt.
„Hártískan hefur farið í 2-3 hringi
síðan þá með stallaklippinguna, sítt að
aftan en þó hefur tískan verið nokkuð
fjölbreytt og núna er sk. skinfit vin
sælast en er þó að dala,“ segir Róbert
aðspurður um breytingu á hártískunni.

Segir hann að eðlilega hafi hans við
skiptavinir elst en hann sé líka að klippa
þriðju kynslóð viðskiptavina.
Starfmenn hafa að jafnaði verið fimm
með 6 stóla. Nú eru þau þrjú og bætist
sennilega við eftir áramótin.
Hann segir það að fara til hársnyrtis
sé fyrir marga hluti af kúltúr og segir að
það sé inn að fara til hársnyrtis í dag.
Róbert ætlar að halda upp á afmælið
og tekur á móti gömlum og nýjum
viðskiptavinum með veigum og með
því og ætlar hann að bjóða þeim sem
láta hann klippa sig 25% afslátt föstu
dag og laugardag.
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Velkomin í

Jólaþorpið í Hafnarﬁrði opnar föstudaginn 26. nóvember kl. 17
og verður opið allar helgar á aðventunni frá kl. 13:00 og 18:00.
Nánar á:

jolathorpid.is

www.fjardarfrettir.is
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Lionsklúbbur gaf milljón kr.
til sporhundastarfs BSH
Heimsforseti Lions fræddist um sporhunda Björgunarsveitar Hafnarfjarðar
Lionsklúbbur Hafnarfjarðar hefur rausnarlega stutt
við rekstur sporhunda Björgunarsveitar Hafnarfjarðar
og hafa árlega lagt háa fjárhæð til sveitarinnar.
Klúbburinn notaði tækifærið þegar heimsforseti
Lions 2021-2022, Douglas X Alexander, frá Bokklyn

í New York í Bandaríkjunum, heimsótti landið og
kynntist Lionsstarfinu hér á landi.
Kom hann í heimsókn til Björgunarsveitar Hafnar
fjarðar og fékk að kynnast starfsemi sporhundadeild
ar
innar sem svo rausnarlega hefur verið styrkt af
Lions.

Hönnunarhúsið ehf., Bæjarhrauni 2, 220 Hafnarfirði

Þórir Sigurhansson, sporhundaþjálfari, Geir Hauksson, forseti Lionsklúbbs Hafnarfjarðar og Douglas X
Alexander, alþjóðaforseti Lions við afhendingu styrksins.
Lionsklúbbur Hafnarfjarðar var stofnaður 1956 og
undanfarin ár hefur aðalfjáröflun klúbbsins verið sala
á Gaflaranum, sem hjá mörgum er orðinn safngripur.

Klúbbfundir eru tvisvar á mánuði yfir vetrartímann.
Lionsklúbbur Hafnarfjarðar er einn þriggja Lions
klúbba í Hafnarfirði en hinir eru Ásbjörn og Kaldá.

Ljósm.: Guðni Gíslason

Tendrað verður á jólatrénu á
Thorsplani við látlausa athöfn á
föstudaginn. Ekkert verður úr að
boðað verði til fjölmenns mann
fagnaðar vegna sóttvarnarreglna
en Jólaþorpið verður svo opnað
kl. 17 og verður opið til kl. 20.
Hafnarfjörður er óvenju vel skreyttur jólaljósum
að þessu sinni en að sögn Ingibjargar Sigurðardóttur
garðyrkjustjóra Hafnarfjarðarbæjar hefur auknu
fjármangi verið veitt í að skreyta auk þess sem
fjármagn sem ætlað hafði verið í viðburði sem slá
hefur þurft af vegna Covid, hefur verið m.a. nýtt í
að kaupa ljósaseríur og að leggja raflagnir.
Verið er að setja jólastjörnur á fjölmörg hringtorg
við helstur leiðir inn í hverfi bæjarins auk þess sem
tré á nokkrum hringtorgum verða lýst upp. Það
hefur vakið athygli að nú eru ljósin ekki hengt utan
á trén á milli greina, heldur eru ljósin þrædd á
greinar og minnir skemmtilega á þegar Mr. Been
málaði hjá sér og pakkaði inn hverju vínberi!
Hellisgerði er eins og glóandi ævintýraheimur
og miklu fleiri tré eru lýst upp þar en undanfarin
jól og því skemmtilegt að ganga þar um.
Verslunarmiðstöðin Fjörður fagnar 27 ára afmæi
á föstudaginn og þrátt fyrir sóttvarnaraðgerðir
verður boðið upp á ýmislegt til skemmtunar og
afslátt í verslunum. Þar er reiknað með jafnri og
góðari umferð enda eru gestir hvattir til að virða
allar sóttvarnarreglur.
Jólagjafahandbókin sem er með í þessu blaði á
erindi til bæjarbúa og hvet ég þá til að versla í
heimabyggð. Er öllum þeim sem hafa auglýst í
blaðinu er þakkaður stuðningur við hafnfirskt
bæjarblað.
Guðni Gíslason ritstjóri.

Hópurinn sem heimsótti Björgunarsveit Hafnarfjarðar.

Leið 1 fer í Skarðshlíð
Mun stöðva á einum stað, vestan við Rósatorg

FRÉTTASKOT
Sendu fréttaskot á
fjardarfrettir@fjardarfrettir.is
...eða notaðu formið á

www.fjardarfrettir.is
Smelltu á
LIKE

Ljósm.: Guðni Gíslason

leiðarinn

Strætó bs. hyggst lengja leið 1 og mun hún aka að
Rósatorgi í Skarðshlíð. Í dag liggur þessi leið eftir
Hvannavöllum að Klukkuvöllum.
Verkfræðistofan Efla skoðaði mögulega biðstöð á
leiðinni og lagði til að hún yrði vestan við Rósatorg og
norðan Ásvallabrautar, rétt eftir að strætó hafi farið
um hringtorgið og á bakaleið. Þegar er búið að gera
vasa fyrir strætó, báðu megin við Ásvallabraut, en um
70 metrum vestar og verða þær ekki nýttar.
Umhverfis- og framkvæmdaráð samþykkti þessa
tillögu að biðstöð og vísaði ósk um deiliskipulags
breytingu til skipulags- og byggingarráðs.
Gert er ráð fyrir nýjum gönguleiðum við biðstöðina
sem tengjast við fyrirhugaðar gönguleiðir meðfram
Ásvallabraut. Í skýrslu Eflu segir að mikilvægt sé að
tengja íbúasvæðið sunnan megin við Ásvallabraut við
biðstöðina og gera ráð fyrir nýrri gönguþverun yfir
Ásvallabraut, sem staðsett yrði við vesturarm á
Rósatorgi.

Áætlaður kostnaður við gerð biðstöðvarinnar með
tengingu við gönguleiðir er 33,8 millj. kr. og þar af er
verktakostnaður 18,9 millj. kr.
óli
arsk

shlíð

ð
Skar

SKARÐSHLÍÐ

töð

Biðs

aut
labr

l
Ásva

HAMRANES

Rósatorg

HAFNARFJÖRÐUR

AÐALSKIPULAG
HAFNARFJARÐAR
www.fjardarfrettir.is
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Aðalskipulagi breytt til að þétta byggð
og gera ráð fyrir Tækniskóla
Skipulags- og byggingarráð hefur
samþykkt að auglýsa breytingu á
aðalskipulagi Hafnarfjarðar 20132025. Breytingin nær til suður og austur
hluta Suður
hafnar, þ.m.t. Flens
borgarhafnar. Reiturinn sem breytingin
nær til er merktur sem H1 (Suður-höfn)
og H2 (Flensborgarhöfn) í aðalskipulagi
Hafnarfjarðar 2013-2025. Landnotkun
reitsins er hafnarsvæði samkvæmt
gildandi aðalskipulagi.
Til grundvallar megin hluta þessarar
skipulagsafmörkunar liggur ramma
skipulag Flensborgarhafnar og Óseyrar
svæðis, þar með talið svæði utan
deiliskipulagsmarka Suðurhafnar er
liggur með strönd fjarðarbotnsins í átt
að miðbæ Hafnarfjarðar.
Aðalskipulagsbreytingin nær einnig
til svæðis sem afmarkast af Hvaleyrar
braut, Lónsbraut og Stapagötu, að
vestur mörkum Suðurhafnarreits, en sá
hluti breytingarinnar fellur ekki undir
rammaskipulagið.
Í gildandi aðalskipulagi og samkvæmt
svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins
er stefnt að því að fullnýta byggingarmöguleika miðlægra svæða og lögð
áhersla á að fjarlægðir milli íbúa og
starfa verði styttar með blandaðri

ráð fyrir að byggð á svæðinu sem hér um ræðir verði þétt í Breytingar verða á eftirfarandi t
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar hefur samþykkt breytingu á
samræmi við stefnu aðalskipulagsins um þéttingu á aðalskipulags 2013-25:
aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2013-2025. Breytingin nær til
vannýttum svæðum, sem eru í göngufjarlægð frá miðbænum.
suður og austur hluta Suðurhafnar, þ.m.t. Flensborgarhafnar.
Einkum er reiknað með þjónustu, atvinnustarfsemi og íbúðum
Reiturinn sem breytingin nær til er merktur sem H1 (Suðurhöfn) og H2 (Flensborgarhöfn) í aðalskipulagi Hafnarfjarðar
á svæðinu. Áhersla verði á heildstæða blandaða byggð með
2013-2025. Landnotkun reitsins er hafnarsvæði samkvæmt
borgar- eða kaupstaðaeinkennum í vönduðu umhverfi og
gildandi aðalskipulagi.
raunhæfum aðstæðum fyrir fjölbreytta atvinnustarfsemi í sátt
Breytingin afmarkast af Hvaleyrarbraut og Strandgötu í suðri,
við
aðliggjandi
hverfi
og
hafnarstarfsemi.
Stefna
Suðurbakka og lóðunum Óseyrarbraut 12B og Cuxhavengötu
aðalskipulagsins fellur að þessu leyti vel að markmiðum
og fjölbreytta
fyrirhuguðum bættum
H2; almenningsFlensborgarhöfn breytist í
byggð.
Gert
er ráð
fyrir að byggð
raunhæfumsvæðisskipulags
aðstæðum fyrir
3 í norðri,
Háabakka
og Fornubúðum
til austursáog Óseyrarsamgöngum.
braut 16, Stapagötu
og Óseyrarbraut
til vesturs.
miðsvæði
M5 sem með stækkun út í sjó
svæðinu
verði þétt
í samræmi
við atvinnustarfsemi
í sátt
við aðliggjandi
Breytingar
á
landnýtingarflokkum
samfara
þessari
breytingu
Til grundvallar megin hluta þessarar skipulagsafmörkunar
verða:
verður
4
ha.
stefnu
aðalskipulagsins
um
þéttingu
á
hverfi
og
hafnarstarfsemi.
liggur rammaskipulag Flensborgarhafnar og Óseyrarsvæðis,
Suðurhöfn verður að hluta til íbúðarsvæði
ÍB15
og
þar með taliðsvæðum,
svæði utansem
deiliskipulagsmarka
H6;
Hamarshöfn,
ný smábátahöfn og
vannýttum
eru í gönguSuðurhafnar er H1;
miðsvæði M6 og M7
liggur með strönd fjarðarbotnsins í átt að miðbæ
5
m
strandræma
meðfram M5 er 0,7 ha.
fjarlægð
frá
miðbænum.
H2; Flensborgarhöfn breytist í miðsvæði M5 sem með
Hafnarfjarðar.
stækkun út í sjó verður 4 ha.
Aðalskipulagsbreytingin
nærmeð
einnig þjónustu,
til svæðis sem afmarkast
Verður hún við Strandgötu, framan
Einkum
er reiknað
H6; Hamarshöfn, ný smábátahöfn og 5m strandræma meðaf Hvaleyrarbraut, Lónsbraut og Stapagötu, að vestur
H1; Suðurhöfn
að hluta til við Vesturhamarinn.
atvinnustarfsemi
og íbúðum á svæðinu.
fram M5 erverður
0,7ha
mörkum Suðurhafnarreits, en sá hluti breytingarinnar fellur
Greinargerð:
Hafnarsvæði,
þétting byggðar, Tillögur
Suðurhöfn skipulags- og byggingarráðs
ekki undirverði
rammaskipulagið.
ÍB15 (milli
Óseyrarbrautar
Áhersla
á heildstæða blandaða íbúðarsvæði
o.s.frv. er hluti aðalskipulagsbreytingar þessarar.
Í gildandi
aðalskipulagi
og samkvæmt
svæðisskipulagi
og
Hvaleyrarbrautar)
og
miðsvæði
M6
hefur
verið vísað til afgreiðslu í
byggð
með
borgareða
kaupstaða
höfuðborgarsvæðisins er stefnt að því að fullnýta byggingarog M7.
bæjarstjórn.
einkennum
í vönduðu
umhverfi
möguleika miðlægra
svæða og
lögð áherslaog
á að fjarlægðir
milli íbúa og starfa verði styttar með blandaðri byggð. Gert er
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Aðalskipulag Hafnarfjarðar 2013-2025
Staðfest af skipulagsstofnun 10.07. 2014
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Breytt landnotkun

Mörk breytinga

BREYTING Á AÐALSKIPULAGI HAFNARFJARÐAR 2013-2025

1:15.000
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Fræðsluráð stofnar
starfshóp til að fara yfir
stöðu úrbóta í leikskólum

,

OLALJOSIN
f HAFNARFJARDARKIRKJUGARDI

Hcegt er aO panta
lj6sin a vefsfOunni
jolaljosin.is

Tvær skýrslur starfshópa frá 2018 og 2019
Á fundi fræðsluráðs í síðustu viku
voru tillögur tveggja skýrslna um
starfsaðstæður í leikskólum í Hafnar
fjarðar lagðar fram til frekari umræðu.
Fræðsluráð ákvað að stofnaður verði
starfshópur sem fari yfir stöðu úrbóta
tillagna sem lagðar voru fram í skýrslu
starfshóps um starfsaðstæður í leikskóla

Afgreioslan verður ekki opin,
en hcegt er ao panta lj6sin
f sfma 571 7255
fra kl. 13 til 18, frá og með 1. des.

og meti árangur og möguleg næstu
skref í bættum starfsaðstæðum í leik
skólunum út frá hagsmunum barna og
starfsmanna.
Hin skýrslan sem lögð var fram var
frá faghóp um starfsaðstæður í
leikskólum Hafnarfjarðar sem skilaði
lokaskýrslu 2019

Ljósm.: Guðni Gíslason

Gle&ileg j61

Lega stígs að Kaldárbotnum ákveðin
Engin kynning fyrir almenning áður en ákvörðunin var tekin
Umhverfis- og framkvæmdaráð
samþykkti á fundi sínum í síðustu viku
legu göngu- og hjólastígs að Kaldár
botnum, sem er framhald af stíg sem
lagður hefur verið að Hvaleyrarvatns
vegi.
Stígurinn verður með aðgreiningu
umferðar gangandi, hjólandi og hesta á
kafla þar sem stígurinn liggur meðfram
reiðleið sem, án þess að gefið hafi verið

upp í fundargerð, líkega er hluti gamla
Kaldárselsvegar sem lokaður hefur
verið fyrir bílaumferð.
Mikill vilji hefur verið fyrir svona
stíg að Kaldárbotnum enda fjölgar
sífellt fólki sem vill komast í upplandið
við Helgafellið.
Stígurinn sem þegar er kominn er þó
nokkuð umdeildur og sérstaklega
vegna þess hversu hæðóttur hann er og

hjólandi hafa sumir kosti að fara
Kaldárselsveginn í staðinn. Þá er hann
malbikaður og enginn malarslóði
meðfram honum og getur hann orðið
mjög háll og hræðast menn sérstaklega
svörtu ísinguna, þegar rakt loft frýs á
malbikinu án þess að ísinn verði hvítur.
Sífellt fleiri hlauparar og skokkarar
nýta sér að fara í upplandið einmitt til
að forðast malbikið.

Eflaust hafa gagnrýnisraddir um
hæðóttan eldri hlutann verið teknar til
skoðunar við ákvörðun á legu fram
haldsstígsins en sú leið hefur ekki verið
kynnt almenningi né óskað eftir álit
almennings á legu hans.

r

elsvegu

Kaldárs

Kaldársel

Hvaleyrarvatn

Kjóadalur

Fremstihöfði

Hér má sjá leiðina, til vinstri frá Hvaleyrarvatnsvegi og inn á skógarsvæði að Fremstahöfða þaðan sem farið er eftir gamla Kalárselsveginum að Kaldárbotnum.

www.fjardarfrettir.is
fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

hafnfirski fréttavefurinn
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Þú þarft ekki langt
eftir jólagjöfunum!

ólagjafahandbókin

Ljúffengt
með Lindu
Framleitt af Góu

7
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ELITE

hvíldarstólar
3 tegundir
3 möguleikar
Anelin leður allan hringinn
3 litir
Teg. ALEX

aga
Opið virka d
11-18
laugardaga
11-15

Teg. Charles

Teg. WILLJAM

Teg. CHARLES

Teg. WILLJAM

Komið og skoðið úrvalið

N Ý F O RM
H Ú S G A G N A V E R S L U N

Húsgagnaverslunin Nýform ehf. • Strandgata 24 • Sími 565 4100 H•Únyform@nyform.is
• Nwww.nyform.is
S G A G N AV E R S L U

MIKIÐ ÚRVAL af fallegri gjafavöru

www.daria.is | Verslunarmiðstöðinni Firði, 1. hæð | sími 781 664
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Jólin koma senn!

3.599 kr.

SPIL FYRIR
ALLA

540-2000

2.999 kr.

verð áður 3.899

Bréf Vestur-Íslendinga III

Jól í múmíndal

5.599 kr.

3.299 kr.

Frábært úrval púsluspila

penninn.is

verð áður 4.659

Afinn sem æfir fimleika

Strandgata 31
220 Hafnafjörður

verð áður 7.299

verð áður 4.499

Vöruúrval er mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboðsins er til og með 29. nóvember eða á meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.

Sokkar frá Íslandi

9
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Gjöfin
hennar

Upplifun í pakkann

Glæsilegur
kvenfatnaður
í úrvali
Gjafakort
10% afsláttur
fyrir eldri borgara

Opið allar
helgar til jóla

Linnetsstíg 2, Hafnarfirði | Sími 555 4295 | Erum á Facebook

Strandgata 75 I 583 6000 I vonmathus.is
Opið alla daga í desember

Takk fyrir að versla
hjá okkur í 50 ár!

www.musikogsport.is - Hafnarfirði - Síðan 1971
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Gjafasett frá Boss í miklu úrvali

Vertu með
einstakt jólatré
Björgunarsveit Hafnarfjarðar
selur jólatré til að fjármagna björgunarstarfið.
Þannig verða jólatrén okkar einstök því ef þú
kaupir, þá bjargar þú.
Þú færð einstakt jólatré á horni
Flatahrauns og Reykjavíkurvegar
Opið frá 11. desember:
Mánudag til föstudags kl. 13 - 21:30
Laugardag og sunnudag kl. 10 - 21:30
www.spori.is
Findu okkur á facebook
Björgunarsveit Hafnarfjarðar

Mætum tímanlega.
Virðum
sóttvarnarreglur

11
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Jólatrjáasala

Skógræktarfélags Hafnarfjarðar
Þöll við Kaldárselsveg

Hún hring minn ber

Íslensk jólatré
og skreytingar úr
efnivið skógarins

Opið alla daga
kl. 10-18
LÆKJARGATA 34 c • HAFNARFJÖRÐUR
WWW.GULLSMIDJAN.IS

www.skoghf.is — Finndu okkur á Facebook
Nánari upplýsingar í síma 555 6455 og 894 1268

RAFMAGNSLEIKFÖNG
– fyrir börn og fullorðna
Jeep rafmagnsbíll
fyrir 3-6 ára börn

Verð kr. 51.000,-

Rafmagnsfjórhjól

götuskráð fyrir 15 ára og eldri

Verð aðeins kr. 650.000,-

Rafmagnsfjórhjól fyrir börn
fyrir börn ca. 3-10 ára

Verð kr. 128.000,www.rag.is | Helluhrauni 4 | sími 565 2727
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JÓLIN ERU

4.128.-

2.689.-

2.990.-

1.060.-

1.678.-

2.398.-

1.048.-

4.998.-

ei nst ö k
verslun

ÞÚ
FINNUR
GJÖFINA
HJÁ
OKKUR
SKANNAÐU
KÓÐANN OG
SKRÁÐU ÞIG
Á PÓSTLISTANN!
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Gjafakort
Landsbankans
Með gjafakorti Landsbankans er
ekkert mál að velja réttu jólagjöfina.
Þú ákveður upphæðina og sá
sem þiggur velur gjöfina. Þú færð
gjafakort í næsta útibúi eða á
landsbankinn.is.
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MATARBÚÐIN

NÁNDIN
matarbudin.is
#skilagler

Verið velkomin í Matarbúðina Nándin

Plastlausar matargjafarkörfur með sælkeravörum
frá smáframleiðendum. Setjum saman fallegar gjafakörfur
með fjölbreyttu úrvali

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

15
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Upplifun
Mjúki pakkinn
Harði pakkinn
Gjafabréf í axarkast
Axir og bolir

Reykjavíkurvegi 55
Sími 555 0070

Hjallahrauni 9 | www.berserkir-axarkast.is
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ÞÚ FÆRÐ JÓLAGJAFIRNAR Í LEIKFANGALANDI

MARGT
SNIÐUGT
FYRIR
JÓLASVEINA

FJÖRÐUR, FJARÐARGATA 13-15
LEIKFANGALAND.IS

JÓLAOPNUN
MÁN-FÖS: 10-18
LAU: 11-17 SUN: 12-17

19
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JÓLAGJAFIRNAR handa fjölskyldunni
fást í Gaflaraleikhúsinu
Gjafakortin á Bíddu Bara og Langelstur að eilífu fást í leikhúsinu

Opið frá kl. 14-18 fimmtudaga og föstudaga
og alla virka daga frá 13. desember
Hægt er að kaupa gjafakort í síma 565 5900 og fá þau send með pósti

Takmarkað magn af afar vönduðum
klassískum Longines úrum,
sum sem aldrei þarf að trekkja!
Strandgötu 37 • sími 565 4040 • www.nonnigull.is
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Litla verzlunin
með stóra hjartað
Úrval af kjólum við öll tækifæri
Fylgihlutir fyrir dömur og herra
Maileg leikföngin fallegu fyrir börn
Úrval af handsápum og ilmkertum

Verið hjartanlega velkomin

Strandgötu 49 | sími 686 9590 | Fb: Gatsbykjolar
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ÞÚ FINNUR JÓLAGJÖFINA

Í BÍLANAUST

bíll
Rafmagns
39.899 kr
ing
So-kSlíðideraEVfeO súrtáli
Pr
34.985 kr

rrðsaresettttið
a
ð
r
e
g
ð
i
V dæla • Dekkjaviðge
Loft
akkur
• Skæratj
Felgulykill

Vatnagörðum 12
104 Reykjavík
S. 535 9000

59.900 kr

2/24V
LED Bar 1
2*áðu3r.128.98858kr kr

sínbrkúsai •llOsrinamnvinnuljós
r
ú
k
s
íl
b
ir
FLeguybrretti • Olíudallur • Bens

ive 13000
Telwin Dr
39.985 kr

pvöarunnkarkþriíhnyrnningur
STógunrjó
• Við
Sjúkrapúði

lafesting
hjó
Rluefyið
rir 2 hjól
kú
99.990 kr

STÓRVERSLUN
BÍLDSHÖFÐA 12
110 Reykjavík
S. 535 9000

Rafmagnjós l X7
h
a
p
u
hla

in
12v 90ltr/m
Loftdæla
22.995 kr

sett 96 stk
Verkfæra
37.411 kr

Dalshrauni 17
220 Hafnarfirði
S. 555 4800

Hafnargötu 52
260 Reykjanesbæ
S. 421 7510

Hrísmýri 7
800 Selfossi
S. 482 4200

• Skófla

ari
LED Kast
15r.919.99902kr kr
*áðu

Furuvöllum 15
Furuvö
Akureyri
600 A
u
S. 535 9085

Sólvangi 5
700 Egilsstöðum
S. 471 1244

www.bilanaust.is
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20% AFSLÁTTUR
af öllum 4F fatnaði í nóvember

Primaloft® Thermoplume
kvenna dúnjakki
18.900 kr.

Dúnúlpa karla
24.900 kr.

Primaloft® Silver Thermoplume®
karla dúnjakki
18.900 kr.

Dúnúlpa kvenna
22.900 kr.

2. hæð Firði | Fjarðargötu 13-15 | sími 780 1447 | bodyzone@bodyzone.is

Við verðum í Jólaþorpinu þar sem við bjóðum
upp á girnilegar veitingar og jólaglögg
Við seljum einnig flottar jólakörfur og gjafabréf en þeir sem kaupa gjafabréf
fyrir meira en 20.000 kr. fá jólakörfu í kaupauka.
Sækja má jólakörfurnar í Jólaþorpinu eða á A. Hansen eða við sendum heim. Gildir fyrir Hafnarfjörð, Garðabæ og Kópavog.

Velkomin í álfahúsið!

Við verðum með álfahúsið okkar, Álfheim, í Jólaþorpinu og bjóðum
upp á gómsætar kræsingar sem kitla bragðlaukana.
Við hlökkum til að veita ykkur bestu þjónustu kæru bæjarbúar!

A. Hansen | Vesturgötu 4 | 565 1130 | ahansen.is | ahansen@ahansen.is
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Öflug borvél
Borvél 30 Nm
Ein 2,0 Ah rafhlaða,
+ hleðslutæki
og taska

TILBOÐ 21.900 KR.
Vnr. MW 4933479439

60Nm með höggi

Öflug borvél

Borvél 30 Nm
+ höggskrúfvél

Tvær 4,0 Ah rafhlöður,
+ hleðslutæki
og taska

Tvær 2,0 Ah rafhlöður,
+ hleðslutæki
og taska

TILBOÐ 63.900 KR.

TILBOÐ 44.900 KR.

TILBOÐ 62.900 KR.
Vnr. MW 4933464536

rður
Fjarstý
bíll
torfæru
fyrstu
fylgir 50 um
kaupun

Vnr. MW 4933464320

Vnr. MW 4933459808

rður
Fjarstý
bíll
torfæru
fyrstu
fylgir 50 um
kaupun

+ höggskrúfvél
Tvær 4,0 Ah rafhlöður,
+ hleðslutæki
og taska

60Nm með höggi

rður
Fjarstý
bíll
torfæru
fyrstu
fylgir 50 um
un
kaup

rður
Fjarstý
bíll
torfæru
fyrstu
fylgir 50 um
kaupun

Sverðsög A

MW 4933416785

A Loftdæla

B

MW 4933464124

B Sverðsög

A

C Fjölnotavél

MW 4933427180

D Skrúfvél

MW 4933441950

MW 4933459822

27.900 KR.

G Höggborvél SDS+
MW 4933431355

H Stingsög

Herslulykill D

I

L

MW 4933464615

15.990 KR.
MW 4932479971

tu
Kau p
ukakee a
u
a
kr.
Milw ir 14 .900
f yr
eysa
p
hluti
ir
f ylg
og þá an birgðir
ð
á me
st.
e nda

MW 4933443320

Hjólsög
MW 4933419134

I

Stingsög J

L

MW 4933451391

Slípirokkur K

MW 4933441502

Fjölnotavél L

K

MW 4933446203

Höggborvél SDS+ M

H

I

Rafhlöðusett 4Ah N

M

Kauptu
þá
tvö tæki og ur
týrð
fylgir fjars ll*
torfærubí

M

N

*100 fyrstu
kaupunum.

Aukahlutasett
impact borar,
bitar o.fl.

Ljós G

MW 4933459159

Höggborvél SDS+ H

MW 4933408320

M Rafhlöðusett 4Ah
MW 4933459211

MW 4933464228

J

J

MW 4933441783

Hjámiðjurokkur F

H

TÆKI

35.900 KR.

K

L Kíttisgrind

Ryksuga E

MW 4933464029

29.900 KR.

VELDU ÞÉR

J Massavél

G

G

E

TÆKI

MW 4933459634

K Herslulykill

MW 4933443590

F

I Heftibyssa

F

Höggskrúfvél C

E

MW 4933431305

MW 4933447791

MW 4933464319

D

C

VELDU ÞÉR

F Höggskrúfvél

D

MW 4933464476

18.900 KR.

MW 4933441910

E Borvél m/höggi

C

A

B

MW 4933411925

Borvél m/höggi B

10 stk 125 mm
skurðarskífur
+ demantsblað

Aukahlutasett
bitar og bitaborar

MW 4932479629

MW 4932478900

5.990 KR.

9.990 KR.

Höfuðljós
HL-SF 450lm
3xAAA

8.990 KR.
MW 4933471388

O

Kauptu
þá
tvö tæki og ur
týrð
fylgir fjars ll*
torfærubí

Sverðsög O

*100 fyrstu
kaupunum.

Shockwave
bitasett 32stk

Borasett
5 stk SDS+ MX4
5, 6, 7, 8 og 10 mm

MW 4932464240

MW 4932352833

3.990 KR.

MW 4933459215

MW 4933447275

5.990 KR.

Bitasett
56 stk

6.990 KR.
MW 4932430907

vfs.oiðsin

Öll tilb u og
etin
eru á n um okkar
n
í verslu
dags á
l föstu
Gilda ti n birgðir
meða
endast
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HEILDAR
LAUSNIR Í
FESTINGA
VÖRUM
ESSVE ER LEIÐANDI
FRAMLEIÐANDI
Í FESTINGAVÖRUM

FERROZINK ER SÖLUAÐILI
FYRIR ESSVE Á ÍSLANDI
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Tölfræðilegur súludans
meirihlutans í Hafnarfirði

Síðasta fjárhagsáætlun meirihluta Hafnar
fjarðar hafa aukist um 30% á
Framsóknar- og Sjálfstæðisflokksins í kjörtímabilinu sem er tvöfalt meira en í
bæjarstjórn Hafnarfjarðar
Garðabæ þar sem tekjur
verður af
greidd í desember.
jukust um 15%. Á sama tíma
Meirihlutinn er ánægður með
fjölgaði Garðbæ
ingum um
árangurinn og skreytir sig með
15% en íbúum Hafnarfjarðar
einstaka tölum og frös
um.
aðeins um 2%
Árangur í rekstri sveitarfélags
Rekstrargjöld á hvern íbúa
verður þó að skoða í ljósi
hækkuðu mest í Hafnarfirði á
samanburðar við nágranna
kjör
tímabilinu eða um 41%
sveitarfélögin og þró
unar á
þrátt fyrir söluna á HS Veitum.
Jón Ingi
lykiltölum á þessu kjörtímabili.
Á sama tíma jukust þau um
Hákonarson
Hér að neðan eru tvær töflur
3% á Seltjarnarnesi. Áhugvert
sem sýna lykiltölur úr rekstri sveitar í ljósi þess að fjölgun íbúa er áþekk í
félaganna á Höfuðborgarsvæðinu, þessum tveimur sveitarfélögum á tíma
reiknaðar á hvern íbúa. Sú fyrri sýnir bilinu eða tæplega 2%. Þegar við ber
lokaniðurstöðu kjörtímabilsins en sú um okkur saman við Kópavog, sem er
seinni sýnir stöðuna í upphafi kjör kannski það sveitarfélag sem er einna
tímabils.
líkast Hafnarfirði í stærð og umfangi,
Hér er margt áhugavert, t.a.m. sú þá hækkaði rekstrarkostnaður þar
staðreynd að rekstrartekjur á hvern íbúa helmingi minna á hvern íbúa eða um
Efnahagur í þús. kr. á íbúa
Rekstrartekjur
Rekstrargjöld
Eignir
Eigið fé
Heildarskuldir og skuldbindingar
Veltufjármunir
Langtímakröfur
Hreinar skuldir

Rvk.
930
852
1.588
748
840
191
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460

Kóp.
827
784
1.544
500
1.044
104
142
798

Hfj.
835
745
1.532
221
1.310
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63
1.143

Gbær.
877
777
1.772
950
822
185
139
498

Seltj.
869
898
1.635
936
699
242
260
197

Mosfb.
918
791
1.496
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1.002
112
111
779

Íbúafjöldi 1. des

128.724

36.930

29.791

16.279

4.667

11.426

Lykiltölur úr ársreikningi sveitarfélaganna 2018

MIÐBÆJAR

18%. Þar hækkuðu tekjur um 19% á
hvern íbúa á sama tímabili þannig að
reksturinn þar er í ágætu jafnvægi.
Lesendur geta leikið sér að því að
bera saman þessar tölur. Lái mér hver
sem vill að ég sé rekstur Hafnarfjarðar
bæjar alls ekki í þeim rósrauða bjarma
sem meirihlutinn ítrekað teiknar upp.
Ljóst er að nýjum meirihluta verður
úthlutað strembnu verkefni á næsta
kjörtímabili þar sem verkefnin eru
Efnahagur
í þús.að
kr.lækka
á íbúa kostnað á Rvk.
nokkuð
skýr;
hvern
Rekstrartekjur
930
íbúa
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sem
ekki
verður
gengið
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Rekstrargjöld
852
í tekjuöflun
á
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íbúa.
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1.588
Eigið
fé
748
Tölurnar
sýna svo að ekki verður um
Heildarskuldir
og skuldbindingar er eftirbátur
840
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að Hafnarfjarðarbær
Veltufjármunir
191
annarra
sveitarfélaga á Höfuðborgar
Langtímakröfur
188
svæðinu
þegar kemur að árangri460í
Hreinar skuldir
rekstri.
Íbúafjöldi 1. des
128.724
Höfundur er bæjarfulltrúi.

Jóla, jóla
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Íbúafjöldi 1. des
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13.478

Fjárhagsáætlun sveitarfélaganna fyrir árið 2022 í þúsundum á hvern íbúa
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Farðu ekki
langt eftir
jólagjöfunum
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Þökkum þeim fyrirtækjum sem
auglýst hafa í bæjarblaðinu!

a

27 ár

Gildir til 28.11.21

Fréttamiðill Hafnfirðinga

ólagjafahandbókin

ó
j
l
a
í
p
ð
a
i
l
k
kan!
a
v
l
iT
/rifrestaurant | rif.is

28 www.fjardarfrettir.is

FJARÐARFRÉTTIR | ÞRIÐJUDAGUR 23. NÓVEMBER 2021

Fagnaðarerindið á fullt erindi núna
Sr. Jón Helgi Þórarinsson og sr. Jónína Ólafsdóttir prestar í Hafnarfjarðarkirkju
Jón Helgi Þórarinsson og Jónína
Ólafsdóttir eru prestar Hafnar
fjarðar
kirkju en Jónína var ráðin sem sóknar
prestur kirkjunnar 1. mars sl. eftir að
hafa verið þar prestur í eitt ár. Áður
hafði hún verið skipuð afleysingaprestur
á Dalvík.
Blaðamaður Fjarðarfrétta hitti þau
Jón Helga og Jónínu í Hafnarfjarðar
kirkju og forvitnaðist um þau og
kirkjustarfið.

„Við höfum, a.m.k. síðan ég kom til
kirkjunnar fyrir átta árum, stöðugt
verið að skoða starfið og ná betri
tengslum við fólk með t.d. fjölbreyttara
helgihaldi, en menningin er ekki eins
einsleit og hún var og smekkur fólks
mismunandi. Þetta er farvegur sem við
þurfum að hafa í huga og höfum boðið
upp á fjölbreyttar messur, t.d. djass
messur einu sinni í mánuði, en við
þurfum alltaf að vera trú okkar boðskap
sem er grundvöllur kirkjustarfsins,“
segir Jón Helgi. „Það skiptir miklu
máli fyrir framtíð kirkjunnar að hún sé
trú fagnaðarerindinu, boðskap sem
alltaf á erindi til okkar.“

STERKAR TENGINGAR

FALLEG OG MIKIÐ NOTUÐ
KIRKJA
Aðspurð hvað einkenndi Hafnar
fjarðarkirkju svaraði Jón Helgi því til

FAGNAÐARERINDIÐ Á
BRÝNT ERINDI NÚNA
Ljósm.: Guðni Gíslason

„Ég fæddist á Borgarfirði eystri þar
sem pabbi minn var skólastjóri um
tíma. Þetta var 1984 og Jón Helgi, sem
þá hafði sótt um sem prestur á Dalvík,
kom í heimsókn til þeirra en mamma
var þá í raun að bíða eftir að ég fæddist.
Og þetta barn sem svo fæddist varð
síðar prestur á Dalvík,“ segir Jónína og
hlær.
Jón Helgi og faðir Jónínu voru sam
stúdentar og bekkjarfélagar til margra
ári. Árið 1983 var Jón Helgi ráðinn sem
prestur í Fríkirkjunni í Hafnarfirði og
var í um eitt ár þar á undan sr. Einari
Eyjólfssyni. En sótti svo um á Dalvík
og fékk stöðu þar sumarið 1984.
„Við erum af sitt hvorri kynslóðinni,
sem er ákveðinn kostur, karl og kona,
og ég get bara sagt það svo allir heyri
að ég hef aldrei átt jafn góðan sam
starfsmann og Jón. Við þurfum ekki að
hafa áhyggjur af samstarfs
örðug
leikum.“

Sr. Jónína Ólafsdóttir og sr. Jón Helgi Þórarinsson.
að sökum stærðar og staðsetningar væri
hún kirkja sem mjög margir tengja við
í Hafnarfirði. Sagði hann að margir sem
búi utan sóknarmarkanna tengist kirkj
unni og vilji nota þjónustu hennar.
Sagði hann kirkjuna mjög mikið notaða
og ekki síður safnaðarheimilið þar sem
fólk kemur m.a. saman í veislum og í
tengslum við útfarir og kirkjan mjög
vinsæl fyrir athafnir. „Þetta er falleg
kirkja, það er gott að koma inn í hana
og fallegur arkitektúr, sem reyndar má
segja sama um aðrar kirkjur í bænum,“
sagði Jón Helgi og bætti við að kirkjan
væri mjög hlýleg, jafnvel fyrir litlar

athafnir, enda hafi endurbætur á henni
tekist mjög vel. Þar að auki væru í
kirkjunni ein bestu orgel landsins og í
kirkjunni mjög góður hljómburður.

KIRKJUSTARF Í MÓTUN
Um starfið sagði Jónína að kirkjan
væri í stefnumótunarvinnu núna. „Við
erum t.d. að taka okkur taki í um
hverfismálum,“ sagði Jónína og upp
lýsti að það snerti alla sem nýti sér
húsnæði kirkjunnar. „Svo erum við að
breyta áherslum varðandi fræðslustarf
og ætlum að vera með fræðslufulltrúa
sem heldur þétt utan um barna- og
æskulýðsstarf og eins samfélagsmálin.
Þar höfum við tekið okkur verulega á,
bæði á Facebook og Instagram. Ég
held að kirkjan þurfi að færa sig nær
því sem er að gerast úti í hinu almenna
lífi, eins og hún hefur alltaf þurft.“
Aðspurð sagði hún vel hægt að
aðlaga kirkjustarfið að breyttum að

stæðum án þess að slaka á kenni
setningum. „Við þurfum alltaf að hugsa
um boðskapinn og það sem við erum að
boða og það reynir á okkar túlkunar
hæfni að túlka biblíutextann í pré
dikunum okkar,“ segir Jónína.

Jón Helgi segir kirkjuna og söfnuði
ekki hafa tekið mikið þátt í sam
félagsumræðunni og líklega bara flúið
hana af ótta við að verða hreinlega skot
in niður á staðnum vegna mikillar dóm
hörku sem væri slæmt því mikilvægt
væri að ræða um grundvallaratriði
trúarinnar, um að leita sátta, um iðrun
og fyrirgefningu. Taldi hann að kirkjan
og prestar þurfi að horfa meira til
þessara þátta.
Segir hann fagnaðarerindið, þessi
boðskapur sem gefur okkur styrk, frið
og hvetur okkur til dáða til að standa
vörð um réttlætið og sannleikann, gera
kirkjuna að því sem hún er og sameina
okkur. Það sé þrátt fyrir að við höfum
ólíka sýn á pólitík og allt milli himins
og jarðar en komum samt saman um
þetta sem skapar kirkjuna.
Jónína bendir á að kirkjan nýti þema
messur til að leggja áherslu á ákveðin
málefni og nefnir bleika messu sem
dæmi, þar sem fenginn er einstaklingur
með reynslu af því að hafa fengið
krabbamein, til að tjá sig um reynslu
sína. Hún nefndi líka umhverfismessu
og sagði kirkjuna vera að færa sig nær
þessum stóru málum sem skipta
verulegu máli og allir hafi skoðanir á.

ÁSKORUN AÐ MÆTA
GAGNRÝNUM
SJÓNARMIÐUM

Aðspurð um þau áhrif sem mikil
gagnrýni hefur á kirkjuna, ekki síst frá

Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is

VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

Ljósm.: Guðni Gíslason

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár
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Sveinn Arnar leiðir
tónlistarstarfið í
Víðistaðakirkju

ÖFLUGT STARFSLIÐ
Þau eru tveir prestar við Hafnar
fjarðarkirkju en auk þeirra eru þau með
sr. Sighvat Karlsson til aðstoðar því Jón
er í sálmabókarnefnd sem tekur nokk
urn tíma. Svo er organisti í fullu starfi,
staðarhaldari í fullu starfi, kirkjuvörður
um helgar og nokkrir í hlutastörfum
m.a. með barna- og unglingakórana.
Þrír leiðtogar eru í hlutastarfi við
barnastarfið og æskulýðsfulltrúi í hálfu
starfi. Allt í allt um 13 manns að sögn
prestanna. Þá er Barbörukórinn laun
aður líka. Um 8.500 manns eru í
sókninni.
„Þetta er ágætlega vel rekin kirkja
og stendur mjög vel miðað við aðrar
kirkjur á landinu og afar vel haldið
utan um fjármálin,“ segir Jón Helgi og
er greinilega stoltur af sinni kirkju.
Nú var spjallið farið að fara um víðan
völl kirkjulegs starfs sem verður að
bíða betri tíma svo þeim var þakkað
fyrir kaffið og spjallið að sinni.

Hægt að bæta við söngfólki

Sveinn Arnar Sæmundsson, organisti í Víðistaðakirkju.
Sveinn Arnar Sæmundsson organisti
hóf störf við Víðistaðakirkju þann 1.
september sl. og leiðir tónlistarf
kirkjunnar.
„Kórstarfið hefur farið vel af stað,“
segir Sveinn Arnar í samtali við
Fjarðarfréttir. „Kór Víðistaðakirkju er
skipaður rúmlega 30 félögum. Þau
syngja hópaskipt við messur og hver
kórfélagi syngur því að meðaltali eina
messu í mánuði. Fyrir utan það að
sinna kórsöng við helgihald kirkjunnar,
heldur kórinn líka sjálfstæða viðburði
sem og í samvinnu við aðra.“
Sveinn Arnar segir fjölbreytt og
skemmtileg verkefni vera framundan
og að kórinn geti bætt við sig söngfólki.
„Karlar eru sérstaklega boðnir
velkomnir, og þá sérstaklega bassar.
Söngreynsla er æskileg en nótnalestur
ekki skilyrði,“ segir Sveinn Arnar.
Hann segir það að syngja í kór sé
afskaplega gefandi og það sé fátt betra
eftir daginn en að setjast niður og
syngja. „Aðstaðan í Víðistaðakirkju er
frábær. Góð hljóðfæri og einstaklega

hlýr og notalegur hljómburður. Eins og
þetta gerist best,“ segir Sveinn Arnar,
stoltur af nýju kirkjunni sinni en sl. 19
ár starfaði Sveinn Arnar sem organisti á
Akranesi.

KÓR FYRIR
2. - 6. BEKKINGA
Einnig er starfandi barnakór við
kirkjuna. Hann er skipaður ungmennum
úr 2. bekk og upp í 6. bekk.
Söngglaðir krakkar eru boðnir vel
komnir á æfingar, sem eru á fimmtu
dögum kl. 13.45-14.30. Segir Sveinn
Arnar alltaf sé eitthvað skemmtilegt á
döfinni.

Styrkir Mæðrastyrknefndar
Opnað hefur verið fyrir rafrænar umsóknir fyrir jólin 2021 á
maedrastyrksnefnd.is
Þeir sem ekki geta sótt um á netinu geta hringt í síma 843 0272
og fengið úthlutað tíma til að fá aðstoð.
Umsækjendur þurfa að eiga lögheimili í Hafnarfirði.
Búsetuvottorð og staðgreiðsluskrá fyrir janúar og til og með
október 2021 verða að fylgja umsókninni,

Þú getur styrkt!

Upplýsingasími fyrir þá sem vilja styrkja: 843 0668

Ljósm.: Guðni Gíslason

sími 896 4613 | gudni@fjardarfrettir.is

Jólaaðstoð 2021
www.maedrastyrksnefnd.is

Velunnurum er bent á reikning nefndarinnar: Íslandsbanki: 544-04-760686 | Landsbankinn: 0140-15-381231 | kennitala: 460577-0399

Ljósm.: Jón Svavarsson

Auglýsingar
trúlausum sagði Jón Helgi að ef sagan
væri skoðuð þá væri þetta ekkert nýtt.
Sagði hann það kannski ágæta áskorun
fyrir kirkjuna að mæta svona sjónar
miðum og svara ágengum spurningum.
Taldi hann þó að það væru viss öfl sem
ynnu markvisst að því að ýta trúnni út á
jaðarinn en sagði kirkjuna ekki hafa
brugðist við því, a.m.k. opinberlega.
Sögðu þau hlutverk þjóðkirkjusafn
aðar að vera mjög opinn og er mjög
stór. „Það er messa á sunnudaginn,
hverjir koma? Það er í sjálfu sér ekkert
haldið bókhald um það. Fólk er hvatt til
að koma en það er bara opið hús. Þetta
er bæði kosturinn og vandi stórs
safnaðar. Fólk er ekkert endilega skráð
í Þjóðkirkjuna sem nýtir þjónustuna,“
segir Jón Helgi. „Við reynum bara að
hvíla dálítið örugg í okkur, það er okkar
styrkur, þjóðkirkjusafnaðanna, að við
erum alltaf með opið hús, erum má
segja með opinn faðm, fólk má koma,
það má nýta okkar þjónustu, við veitum
sálgæslu sem við erum flest með
sérmenntun svo við bjóðum upp á góða
þjónustu,“ bætir Jónína við.
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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

Kór Víðistaðakirkju
getur bætt við sig söngfólki

AÐALSTEINN JÓN BERGDAL

FRÆÐSLUSJÓÐUR JÓNS ÞÓRARINSSONAR

Opið fyrir umsóknir

Karlar eru sérstaklega boðnir velkomnir,
og þá sérstaklega bassar.
Söngreynsla er æskileg en nótnalestur ekki skilyrði.

Tekið er við umsóknum um styrk úr Fræðslusjóði Jóns
Þórarinssonar. Allir þeir sem lokið hafa fullnaðarprófi frá
Flensborgarskólanum og eru í framhaldsnámi geta sótt um styrk.

„Að syngja í kór er afskaplega gefandi og það er fátt betra
eftir daginn en að setjast niður og syngja.“

Umsóknir verða að berast rafrænt á netfangið erla@flensborg.
is, eigi síðar en á miðnætti föstudaginn 3. desember 2021.
Umsóknin skal merkt Fræðslusjóður Jóns Þórarinssonar.
Umsóknum þarf ekki að skila á sérstöku eyðublaði, en þeim
þurfa að fylgja staðfest gögn um námsferil eftir að námi
í Flensborgarskólanum lauk auk annarra upplýsinga sem
umsækjendur telja að styðji þeirra umsókn.
Nánari upplýsingar gefur Erla skólameistari í síma 565 0400.

www.vidistadakirkja.is
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TAKTU ÞÁTT!

MIÐBÆJAR

Fjölmörg VERÐLAUN í boði!

Jóla, jóla

Komdu við á eftirfarandi stöðum og fáðu
stimpil eða staðfestingu á miðann.
Skilaðu inn í kassa í Firði í síðasta lagi 15. des.
og þú getur fengið vinning!

RATLEIKURINN
!

Nonni gull

Leikfangaland

Krambúðin

Matarbúðin Nándin
The Mistress

Carter hársn.
Kona
Litla gæludýrabúðin
Kebab Firði
Bókasafn Hafnarfjarðar

BodyZone
Gatsby
Eleven RVK
Bæjarbúð
Skóhöllin
Dalakofinn
Daría
Lilja Boutique
Nýform
Hafnarborg

Litla hönnunarbúðin

Leikreglur 8 - 16
GLÆSILEGIR VINNINGA Í BOÐI!
8 stimplar gefa möguleika á vinningi
16 stimplar gefa meiri möguleika á vinningi
VERSLUM Í HEIMABYGGÐ!
Verslanir sem eru með í leiknum
eru með svona merki í glugganum hjá sér:

MIÐBÆJAR

Jóla, jóla

RATLEIKURINN

Nafn
Netfang
Sími
Skilaðu í merktan kassa í FIrði lausnum með 8 eða 16 stimplum í
síðasta lagi 15. desember og þú átt möguleika á vinningi.

!

Álfagull

GLÆSILEGIR VINNINGAR! — VERSLUM Í HEIMABYGGÐ

Úr & gull

Penninn
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Föstudaginn 26. nóvember

opið til kl. 20

Verslunarmiðstöðin
Fjörður 27 ára
•
•
•
•

Bylgjan í beinni
Tónlistaratriði
Blöðrumaðurinn
Hvítvínskonan

•
•
•
•

Vörukynningar
Léttar veitingar
Dass danshópurinn
Miðbæjarratleikur

Vörukynningar, tónlist og afmælistilboð
AFMÆLISTILBOÐ Í
VERSLUNUM FJARÐAR
Verslunarmiðstöðin Fjörður fagnar
27 ára afmæli föstudaginn 26. nóv
ember og býður gesti velkomna í
heimsókn. Fólk er hvatt til að virða
sóttvarnarreglur.
Afmælistilboð verða í verslunum og
vel tekið á móti gestum.

VÖRUKYNNINGAR
Ýmis fyrirtæki verða með vöru
kynningar á göngum Fjarðar. MS,
Nói Síríus, Osta- og smjörsalan og
fleiri bjóða upp á smakk.

TÓNLIST

Elín Hall kemur fóli í jólagírinn
með hugljúfum tónum og notalegri
stemmingu.

JÓLALJÓSIN
Miðbærinn er fagurlega skreyttur og
Hellisgerði er sem glóandi skógur.
Næstum hver grein er lýst upp og
skrúðgarður Hafnfirðinga er ævin
týraheimur.

Kíktu í miðbæinn, njóttu hátíðar í
Firði, heimsóttu Jólaþorpið og njóttu
helgarinnar í upphafi jólaundirbúnings.

LENGUR OPIÐ
Verslunarmiðstöðin Fjörður tekur
vel á móti þér og opið er til kl. 20 á
föstudaginn, kl. 11-17 laugardaga
og kl. 13-16 á sunnudögum til jóla.

