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Leiðari
Flest eigum við það til að stökkva upp á nef
okkar þegar við reiðumst snögglega og segja
þá eða jafnvel skrifa eitthvað á netinu sem við
hugsanlega sjáum síðan eftir.
Stundum fyllumst við heilagri og réttlátri
reiði og tjáum hana með ýmsum hætti. Þetta
höfum við séð mikið undanfarin ár í tengslum
við hrunið og núna síðast t.d. vegna slæmrar
framkomu við neytendur og meðferðar dýra
á eggjabúi.
Í umferðinni er algengt að ökumenn pirra
sig yfir háttalagi annarra ökumanna og sýna
það jafnvel með ýmsum hætti og stundum
háskalegum akstri. Einn félagi minn sagði
mér sögu af því á dögunum að eitt sinn var
hann var að ræða umferðaröryggismál við
hóp af ungu fólki sem hafði nýlega fengið
ökuréttindi. Þau voru sammála um að það
væri oft mjög pirrandi þegar „gamli kallinn
með hattinn“ eða „einhverjar kellingar“ ækju
of hægt og væru „fyrir“ öðrum í umferðinni.
Þegar spurningin var síðan færð nær þeim
með því að spyrja hvort amma þeirra og

afi ættu að aka hraðar þá var svarið að það
væri allsekki ráð því að slíkt yrði hreinlega
stórhættulegt.
Það er oft ótrúlegt að fylgjast með því
hvernig margur netverjinn tjáir sig um menn
og málefni á hinum ýmsu netmiðlum. Þar er
oft ekki farið fram af neinskonar yfirvegun eða
hvað þá að mál séu skoðuð með yfirveguðum
og hlutlægum hætti.
Spyrja má hverju öll þessi reiði skilar
okkur? Svarið er langoftast að hún veldur
okkur sjálfum miklu hugarangri og jafnvel
líkamlegum einkennum. Um leið hefur hún
neikvæð áhrif á þá sem fyrir henni verða sem
líklegast er tilgangurinn en neikvæðu áhrifin
stigmagnast eftir því sem fleiri lesa eða heyra
afrakstur reiðikastanna.
Með þessu er allsekki verið að segja að við
eigum að láta allt yfir okkur ganga án þess að
mögla. Reiði getur í sumum tilvikum orðið
hreyfiafl sem verður til þess að hreyfing kemst
á úrbætur og hlutir eru lagfærðir. Þá er fyrst
og fremst átt við það sem kalla má yfirvegaða

reiði sem finnur sér
heilbrigðan farveg
og vekur þá sem
ábyrgð bera eða
aðra sem haft geta
áhrif til úrbóta til
umhugsunar
sem
leiðir síðan vonandi
til þess að hlutir eru
lagfærðir.
Þetta á hinsvegar
ekki
við
um
óyfirvegaða og vanhugsaða reiði. Hún veldur
langoftast ef ekki alltaf öllum hlutaðeigandi
sárindum og hefur engin jákvæð áhrif.
Höfum þetta í huga núna um jólin og
áramótin og á nýju ári, pössum að láta
vanhugsaða reiði ekki ná tökum á okkur.
Verum yfirveguð og látum náungann njóta
vafans þar til í ljós kemur hvort reiðin á
hugsanlega rétt á sér. Þá á heldur ekkert að
hika og tjá hana af yfirvegun og krefjast
úrbóta af festu og yfirvegun en um leið af eins
mikilli kurteisi og kostur er.
Gleðileg jól og áramót öllsömul,
Eyþór H. Ólafsson,
forseti bæjarstjórnar

Starfsemi Sjálfstæðisfélags
Hveragerðis árið 2016
Nú þegar hyllir undir lok ársins 2016 er um að
gera að líta yfir það helsta í starfi félagsins á
árinu. Eins og ávallt eru það hin margrómuðu
opnu hús á laugardagsmorgnum frá 10:3012 í húsnæði félagsins að Austurmörk 2
sem eru hryggjarstykkið í starfinu. Þar sjá
stjórnarmenn og bæjarfulltrúar um dýrindis
morgunverð fyrir alla og að sjálfsögðu er
öllum frjálst að mæta til okkar. Það eru ekki
mörg bæjarfélög þar sem fólki stendur til
boða að hitta bæjarfulltrúa sína á hverjum
laugardegi í 9 mánuði á ári. Þarna gefst
gott tækifæri til að fá innsýn í bæjarlífið og
það sem hæst ber á hverjum tíma eða bara
til að fá svör við spurningum sem brenna á
ykkur. Erum við stolt af okkar dugmiklu
bæjarfulltrúum sem reka bæjarfélagið
farsællega í mikilli uppbyggingu, enda
frábært að búa í Hveragerði.
Starfsemi félagsins hefur verið nokkuð
öflug á árinu. Í janúar var Sviðamessa sem
tókst vel til og færri komust að en vildu.
Stefnum við á að halda Sviðamessu í janúar
2017 með svipuðum hætti. Einnig gerum
við okkur glaðan dag á vorin og hittumst á
jólagleði fyrir jólin. Hvet ég alla sem hafa
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áhuga að kíkja við hjá okkur og kynnast
skemmtilegu starfi. Bláhver kemur út fyrir
hver jól, þar koma stjórn og bæjarfulltrúar
saman og útbúa blaðið, safna auglýsingum
og skrifa greinar. Bláhver er borinn út í hvert
hús í Hvergerði og er ómissandi þáttur fyrir
marga svona í jólaösinni.
Alþingiskosningar fóru ekki framhjá
neinum þetta haustið. Sjálfstæðismenn í
Suðurkjördæmi ákváðu að viðhafa prófkjör.
Þar var Páll Magnússon kosinn oddviti
flokksins í Suðurkjördæmi. Hann gekk
til kosninga með feikna sterkan lista sem
bar sigur úr býtum hér á Suðurlandi með
tæp 43% atkvæða. Hér í Hveragerði var
kosningaskrifstofan opin í rúmar 3 vikur
og einnig buðum við uppá hnallþórukaffi á
kosningadag. Þar ber að þakka öllum sem
lögðu hönd á plógm, það er ekki sjálfgefið að
eiga gott fólk að. Takk fyrir aðstoðina kæru
félagar.
Þeim sem vilja skrá sig í félagið hjá okkur
eða komast á tölvupóstlistann eða einfaldlega
senda fyrirspurnir er bent á að senda póst á
berglindhofland@gmail.com eða hringja í
síma 869 1338.

Eftirtaldir voru kosnir í stjórn félagsins á
síðasta aðalfundi
Berglind Hofland Sigurðardóttir, formaður
Björn Kjartansson, varaformaður
Birkir Sveinson, gjaldkeri
Ingibjörg Zoëga, ritari
Daði Sævar Sólmundarson, meðstjórnandi
Jakob Fannar Hansen og Sjöfn Ingvarsdóttir,
varastjórn.
Í lokin vil ég óska ykkur öllum gleðilegra
Jóla og farsældar á komandi ári. Allt í kringum
jólahátíðina á að minna okkur á að hugsa vel
um náungann og sýna kærleik.
Fyrir hönd stjórnar,
Berglind Hofland.
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Bætt þjónusta með nýjum leikskóla
Bygging er nú hafin á nýjum leikskóla sem
rís að Þelamörk 62. Leikskólinn verður sex
deilda, 1.090 m2 að stærð en gert er ráð fyrir
að við opnun hans verði börnum frá 12 mánaða
aldri boðin leikskólavistun í bæjarfélaginu.
Lóðin er tæpir 7.000 m2 en við hönnun
hennar var lögð rík áhersla á tengingu við
listamannabæinn Hveragerði, list og sköpun,
því verða á lóðinni ýmis leiktæki sem hvetja
til tónlistariðkunar svo sem ásláttarpípur,
bongótrommu, klukkuspil og sílófónn.
Arnon ehf sá um jarðvinnu en það er
JÁVERK ehf sem sér um um byggingu
leikskólans. Verklok eru þann 1. október 2017
og skal þá leikskólanum skilað fullbúnum
með innréttingum og frágenginni lóð með
öllum leiktækjum. Það eru ASK arkitektar
sem teikna skólann, Mannvit ehf sá um
verkfræðihönnun og Landhönnun ehf sá um
hönnun lóðar.
Á meðfylgjandi myndum má sjá útlit
leikskólans.

Norðaustur

Norðaustur

Suðvestur

Umhverfið er dýrmætt
Suðvestur

Árið 2016 í Hveragerði hefur einkennst
af gróðri og fegrun umhverfisins eins
og undanfarin ár. Bærinn hefur sjaldan
verið fallegri og áttum við sérlega gott og
gróðurvænt sumar. Valin var einkennisplanta
bæjarins og varð rósakirsi fyrir valinu, með

þessu standa vonir til að umhverfi okkar verði
enn blómlegra en áður þar sem að plantan
blómstrar bleikum blómum í maí og því mun
bærinn okkar verða í blóma enn lengur en
áður.
Eins og undanfarin ár voru valdir fegurstu
garðar bæjarins og urðu garðarnir Kambahraun
38 í eigu hjónanna Guðlaugar Birgisdóttur
og Sigurjóns Guðbjörnssonar, Hveramörk
12 í eigu hjónanna Fjólu Ólafsdóttur og
Skarphéðins Jóhannessonar og Brattahlíð 7
í eigu hjónanna Hólmfríðar G Magnúsdóttur
og Örlygs Atla Guðmundssonar fyrir
valinu.
Fyrirtækið Fengur fékk
einnig
umhverfisverðlaun
Hveragerðisbæjar
fyrir
vinnu sína í endurnýtingu
á plasti og timbri. Það er
gaman að sjá fyrirtæki sem
koma með svo öflugum
hætti að kolefnisjöfnun
umhverfisins.
Eins og sést hefur þá hefur
bærinn staðið fyrir uppsetningu
á
auglýsingaskilti
fremst
við
Breiðumörkina sem fyrirtæki geta auglýst á
og er það þá orðið skýrt að öll laus skilti um
bæinn eru bönnuð þannig að það mun fegra
bæinn okkar til muna.
Viðhaldsverkefnin eru svo alltaf á sínum
stað eins og malbikun gatna og lagning

gangstíga.
Hverasvæðið fékk
svo
upplyftingu
þegar goshver var
komið fyrir og
lýsing í garðinum
var bætt. Mikill
áhugi ferðamanna
er á svæðinu og
þúsundir
gesta
heimsækja garðinn
árlega.
Það eru ekki mörg bæjarfélög sem státa
af eins fallegu umhverfi og við hér
í okkar litla og samheldna bæ,
hér er útivistarparadís fyrir
fjölskylduna og allir ættu
að geta fundið eitthvað
spennandi og skemmtilegt
að gera saman. Við skulum
horfa á litlu hlutina sem
gera lífið svo skemmtilegt
og dýrmætt, samverustundir
fjölskyldunnar þurfa ekki
að kosta neitt, við getum
einfaldlega kannað náttúruna og farið
í ævintýraferðir með heitt kakó og smákökur
nú í aðdraganda jóla.
Með ósk um gleðilega jólahátíð.
Unnur Þormóðsdóttir,
formaður umhverfisnefndar
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Listasafnið okkar
- fylgstu með fjölbreyttri dagskrá
Hefur þú heimsótt Listasafn Árnesinga?
Vissir þú að það er eitt elsta listasafn opið
almenningi utan höfuðborgarinnar? Til
að byrja með var það nefnt Málverkasafn
Árnessýslu, rekið með Byggðasafni Árnesinga
og þá staðsett á Selfossi. Grunnurinn var
lagður 1963 þegar Bjarnveig Bjarnadóttir
og synir hennar gáfu Árnesingum stóra
málverkagjöf en safnið hefur síðan vaxið og
þróast í takt við breytingar í safnamálum á
alþjóðavísu. Frá árinu 2001 hefur það verið
starfrækt í Hveragerði en er í eigu og rekið af
byggðasamlagi Héraðsnefndar Árnesinga og
er þannig góður vitnisburður um samtakamátt
sveitarfélaganna átta í Árnessýslu. Það er
því safn okkar allra sem búum í Árnessýslu
og áhugaverður viðkomustaður fyrir gesti
sýslunnar og heimamenn. Við starfsmenn þess
Víðir Ingólfur Þrastarson og greinarhöfundur
leggjum metnað okkar í að taka vel á móti
fólki og miðla upplýsingum. Í safninu eru líka
bækur og tímarit um myndlist fyrir gesti til
að glugga í og þar er einnig hægt að kaupa
sér léttar veitingar, en aðgangur að safninu
er ókeypis. Alltaf er líka tekið vel á móti
börnum í safnið og boðið upp á leikaðstöðu
og verkefni að glíma við sem geta líka tengst
viðkomandi sýningum.
Söfn eru mennta- og menningarstofnanir
en ólíkt skólum þá ræður þú, sem heimsækir
safnið, hverju og hvernig þú tekur á móti því
sem er til skoðunar og þá er það tilfinningin
sem ræður -ekkert rétt eða rangt í því hvernig
þú meðtekur listaverkið eða sýninguna. Fyrstu
áhrif hafa alltaf sitt að segja, en tilfinningin
fyrir því sem skoðað er getur breyst með
aukinni vitund um verkið, tilurð þess og
tilgang eða tilgangsleysi. Með reglubundnum
heimsóknum á söfn þjálfast maður í því að
lesa í það sem er til sýnis, leyfa spurningum
að vakna og leita svara við þeim. Þar með
erum við komin að hlutverki safna sem er
að miðla upplýsingum um menningarsöguna
sem varðveitt er með söfnun, skráningu og
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rannsókum. Það er mikil ábyrgð að velja
verk til að segja þá sögu og ekki gefið að
einhugur sé um það val. Því er eðlilegt að
vera gagnrýninn en jafnframt opinn fyrir því
að bæta við sig þekkingu. Þetta hlutverk að
safna, skrá, rannsaka, varðveita og miðla er
jafnframt lögbundið hlutverk safna og því
eru skyldur þeirra aðrar en sýningarsala og
sölugallería, sem þó eru einnig mikilvæg
menningarsviðinu. Ýmis dagskrá er í boði
með hverri sýningu Listasasfns Árnesinga og
er leitast við að kynna það m. a. á heimasíðu
safnsins www.listasafnarnesinga.is eða á
fésbókarsíðu þess.
Í vetur verður boðið upp á Fjölskyldustund
á safni, sem býður fjölskyldum með börn
að koma í safnið og eiga þar skapandi
gæðastundir, fyrsta sunnudag hvers mánaðar.
Dagskráin fléttar saman skemmtun, skapandi
virkni og gagnrýna hugsun. Rýnt er í eitt
valið verk og ímyndunaraflið virkjað, þá
fyrst og fremst út frá hugarheimi barnanna
og fantasíunni gefinn laus taumur við túlkun
verkanna og frekari sköpun í frásögn. Í
framhaldinu gefst tækifæri til þess að skapa
verk innblásið af umræðunni. Aðgangur að
Fjöldkyldustundinni er ókeypis en eftir áramót
verða líka kynnt námskeið/listasmiðjur sem
hægt verður að skrá sig í gegn greiðslu og þar
verða bæði námskeið fyrir börn og fullorðna
undir leiðsögn listamanna.
Öll erum við ólík og með mismunandi óskir
og því þarf sýningadagskráin að einhverju
leyti að endurspegla það. Safnið þarf að bjóða
upp á fjölbreytt úrval sýninga og leitast er
við að á hverju ári séu dregin upp einhver
tengsl við sunnlenskt samfélag. Núverandi
sýning NAUTN / Conspiracy of Pleasure
er samstarfsverkefni með Listasafninu á
Akureyri þar sem landslag nautna er skoðað
í víðum skilningi. Sú sýning mun standa fram
á næsta ár og fjölbreyttar sýningar í vændum
á nýju ári. Rýnt verður í listasöguna, litið til
baka og verk gömlu meistaranna sett upp en

einnig samtímaverk og liltið fram á við að
nýjungum.
Safnið er viðurkennt af Safnaráði Íslands,
margar sýningar safnsins hafa fengið umfjöllun
og góða gagnrýni og ratað á topplista sýninga
ársins. Árið 2015 hlaut það tilnefningu
til Eyrarrósarinnar sem er viðurkennig
fyrir framúrskarandi menningarverkefni á
starfssvæði Byggðastofnunar. Hvet ykkur
til þess að fylgjast með því sem fram fer í
Listasafni Árnesinga, koma í heimsókn og
eiga góðar stundir í safninu okkar.
Inga Jónsdóttir,
forstöðumaður Listasafns Árnesinga
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Fjör í íþróttastarfi Hamars

Árið sem senn er á enda hefur í heildina verið
með miklum ágætum hjá íþróttafélaginu
Hamri.
Á aðalfundi félagsins sem haldin var
28. febrúar var Hrund Guðmundsdóttir
kjörin íþróttamaður Hamars fyrir árið 2015.
Hrund er badmintonkona í fremstu röð og
hefur sankað að sér fjölda titla sl. ár, bæði
í einliðaleik og í tvenndarleik, þar sem
hún spilar með eiginmanni sínum Þórhalli
Einissyni. Á fundinum fékk Gísli Garðarsson
viðurkenningu sem heiðursfélagi Hamars.
Gísli hefur starfað fyrir íþróttahreyfinguna
allt frá árinu 1980 og er einn af stofnfélögum
Hamars.

Á árinu hafa deildir Hamars hafa staðið
fyrir margvíslegum viðburðum og sem fyrr
heldur Hamarshöllin áfram að renna styrkari
stoðum undir íþróttastarfsemi í bænum.
Deildirnar hafa verið duglegar að nýta húsið
til mótahalda, meðal þeirra viðburða sem þar
eru haldnir eru, Kjörísmótið í blaki sem er
stærsta blakmót sem haldið er á Suðurlandi
á ári hverju. Badmintondeild Hamars hélt
stórt og glæsilegt mót nú í haust, einnig
stóð deildin fyrir firmamóti. Í nóvember
var Knattspyrnudeildin með árlegt Jólamót
Kjörís, sem hefur aldrei verið fjölmennara og
þurfti þrjár helgar undir mótið en vel rúmlega

1000 keppendur
mættu til leiks
ásamt foreldrum og
systkinum. Körfu
knattleiksd eildin
hélt stór mót, bæði
á eigin vegum
ásamt
Íslands
meistaramóti. Fim
leikadeildin stóð
venju samkvæmt
fyrir glæsilegum
viðburðum á árinu. Sunddeildin hefur aukið
samstarf sitt við Sunddeild Selfoss, sem fyrr
sér Magnús Tryggvason um þjálfun í sundi.
Skokkhópur Hamars heldur áfram að gera
góða hluti og er það einkar notalegt, nú í
svartasta skammdeginu, að mæta skokkurum
Hamars vel merktum að hlaupa um götur
bæjarins.
Allt þetta starf er ekki hægt að vinna
nema með hjálp góðra styrktaraðila. Meðal
annars hefur Kjörís í gegn um árin staðið
þétt við bakið á deildum Hamars við kostun
á mótahaldi, fyrir það er íþróttahreyfingin í
Hveragerði ævinlega þakklát.
Markmið Hamars er hér eftir sem hingað til
að efla áhuga á íþróttaiðkun, líkamsrækt og
heilbrigðu líferni. Allir ættu að geta fundið
eitthvað við sitt hæfi óháð getu, enda leggjum
við áherslu á að íþróttir séu fyrir alla. Nánari
upplýsingar má nálgast á www.hamarsport.is
Áfram Hamar!
Hjalti Helgason formaður.

Samkeppni um umhverfislistaverk
Samþykkt var á hátíðarfundi bæjarstjórnar
sem haldinn var í tilefni af 70 ára afmæli
bæjarfélagsins að efna til samkeppni um gerð
útilistaverks sem staðsett yrði á áberandi stað í
bæjarfélaginu. Listaverkinu er ætlað að verða
í framtíðinni aðdráttarafl og viðkomustaður
bæði heimamanna sem ferðamanna og að
það geti skapað bæjarfélaginu enn meiri

sérstöðu en nú er. Gerð er krafa um að
listaverkið stuðli að fallegra umhverfi og
verði einkennandi fyrir Hveragerðisbæ um
leið og það endurspegli hin ýmsu kennileiti
Hveragerðisbæjar eða eitthvert þeirra.
Áhugasamir geta farið að upphugsa
hugmyndir en samkeppnin verður auglýst
snemma á næsta ári.

Munið eftir frístundastyrknum
Vert er að minna foreldra og forráðamenn
barna á að sækja frístundastyrkinn sem
börnum í Hveragerði frá 0 árs til 18 ára býðst
að sækja um. Árið 2016 nemur styrkurinn
15.000,- fyrir hvert barn en samkvæmt
fjárhagsáætlun ársins 2017 mun hann hækka í
17.000,- á næsta ári.

Frístundastarf og námskeið ýmis konar
falla undir styrkreglurnar og því eru foreldrar
hvattir til að nýta sér þennan styrk.
Umsóknum skal skila á bæjarskrifstofu sem
opin er milli kl. 10 og 15 á eyðublöðum sem
þar fást.

Stjórn Sjálfstæðisfélags
Hveragerðis óskar
öllum Hvergerðingum
og öðrum lesendum
Bláhvers
gleðilegra jóla og
farsældar á komandi ári.
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Samhent hjón í garðyrkju
Sólin skein í heiði á fallegum vetrardegi þegar
sú sem þetta ritar stytti sér leið yfir óbyggðar
lóðir á milli Heiðmerkur og Þelamerkur til
fundar við hjónin Ragnheiði Guðmundsdóttur
og Lars D. Nielsen á Garðplöntustöðinni
Borg. Þrátt fyrir að ös sumarsins sé að baki
þá er nóg að gera á garðyrkjustöðvunum og
því mæltum við okkur mót í kaffihorninu
á stöðinni þar sem fjölmargir hafa, á undan
okkur, tyllt sér niður og fengið sér kaffisopa
um leið og garðrækt er rædd og góð ráð gefin.
Á veggnum í horninu má sjá fjölmargar
viðurkenningar og verðlaun sem þeim
hjónum hefur hlotnast en þau hafa til dæmis
fengið heiðursviðurkenningu garðyrkjunnar,
viðurkenningu frá Garðyrkjufélagi Íslands,
frá Vinnuskóla Hveragerðisbæjar fyrir
skemmtilegasta garðinn, frá Umhverfisnefnd
Hveragerðisbæjar fyrir fallegasta garðinn
svo fátt eitt sé talið. Það er greinilegt að hér
á Borg vita menn sínu viti hvað garðyrkju
varðar.
En okkur langaði að vita aðeins meira um
þau hjónin og ekki síður hvað varð til þess
að garðyrkja hér í Hveragerði varð þeirra
ævistarf.
Þekkti ekkert annað en einangrun
Ragnheiður er fædd árið1946 á Borg við
Skötufjörð í Ísafjarðardjúpi. Hún er dóttir
hjónanna Snjólaugar Magneu Bjarnadóttur
Long og Guðmundar Magnúsar Magnússonar.
Magnea er ættuð frá Fáskrúðsfirði en
Guðmundur ólst upp á Kleifum í Skötufirði
sem er næsti bær við Borg. Því má með
sanni segja að hann hafi ekki farið langt

Fjölskyldan hefur stækkað með árunum.
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að heiman þegar hann og eiginkona hans
settust að í Djúpinu. Systkinin á Borg urðu
átta talsins, á átján árum, fjórar systur og
fjórir bræður og er Ragnheiður þriðja yngst.
„Við ólumst upp á Borg í góðu atlæti og
fundum aldrei fyrir því að við byggjum
við einangrun sem þó var með því mesta
sem gerðist á Íslandi á þessum tíma. Við
þekktum auðvitað ekkert annað! Það var
enginn vegur, þegar þetta var, í Djúpinu og
öll aðföng fengum við því með Djúpbátnum,
Fagranesinu. Með því fengum við póstinn
og allar vörur sem þurfti til heimilisins. Við
ferðuðumst einnig með Djúpbátnum eins og
þegar við fórum síðar í skóla á Reykjanes“.
Djúpbáturinn var lífæðin við Ísafjarðardjúp
á þessum árum enda engar aðrar samgöngur
í Djúpinu. Systkinin ólust upp á fjölmennu
heimili sem varð ennþá fjölmennara á
sumrin þegar í hópinn bættust ættingjar og
vinir auk fjölmargra sumarkrakka sem þarna
voru í sveit. Að sögn Ragnheiðar stunduðu
foreldrar hennar í raun bara smábúskap á
Borg, voru með sauðfé, nokkrar kýr, hesta
og hænur. Bara rétt til að skrimta að sögn
enda urðu þarna ekki til nein auðæfi. Alltaf
var hægt að veiða úr sjónum og í ánni sem
þarna var en mest gaf þó sjórinn. Mjólkin var
send með Djúpbátnum til Ísafjarðar og gat
það verið nokkuð snúið. Sérstaklega þar sem
Djúpbáturinn lagði ekki að í Skötufirði heldur
varð að róa út að honum á skektu og sækja
varning og koma síðan mjólkurbrúsunum um
borð. Á veturna gat þetta orðið enn snúnara
þar sem bæði var oft vont í sjóinn og eins
gat Skötufjörðinn lagt og þá varð að fara um
nokkurn veg út með firðinum og sæta lagi að
komast á báti þaðan og út í Djúpbátinn.
Skötufjörður er í eyði í dag
Ragnheiður ítrekar að lífið hafi verið frekar
ljúft í Djúpinu á þessum árum en þó hefur
það örugglega verið erfitt sérstaklega fyrir
foreldra hennar þegar langt var að fara eftir
aðstoð þegar mikið lá við. „Einn veturinn
urðum ég og bróðir minn veik, við fengum
mislinga. Þá var ég víst nær dauða en lífi en
það var auðvitað engin leið að ná í lækni. Ég
náði mér samt en oft hef ég hugsað það að
ekki hefði ég viljað búa með börnin mín
svona afskekkt. Það er svo mikilvægt að
geta fengið læknisþjónustu þegar á þarf að
halda. Því var ekki til að dreifa á mínum
æskuslóðum“. Þegar Ragnheiður ólst upp í
Skötufirði voru þar átta bæir í byggð en í dag
er þar enginn eftir nema Litli bær en þar er
nú rekið veitingahús. „Það var alltaf einhver
samgangur á milli bæjanna og fólk hjálpaðist
að þegar á þurfti að halda“.

Lars D. Nielsen.

Tíu ára í heimavist
Skólaganga Ragnheiðar hófst þegar hún
var 10 ára og fór hún fram á Reykjanesi
við Djúp. Nemendurnir voru í heimavist
og sóttu skólann í tvo mánuði á haustin
og einn á vorin. Að sjálfsögðu fóru þau
með Djúpbátnum inn að Reykjanesi og
það var ekki farið heim á meðan að skólinn
varði. „Það var ljúft að vera á Reykjanesi og
allir voru þar góðir við okkur. En óneitanlega
fannst manni tíminn oft svolítið lengi að
líða og langt heim. Við þurftum auðvitað
að bjarga okkur og ég man til dæmis hvað
mér fannst erfitt að skipta á rúmunum. En
þvottinn okkar sendum við heim til mömmu
með Djúpbátnum og fengum hann hreinan
og strokinn til baka. Allir krakkarnir biðu
spenntir eftir Djúpbátnum því þá kom oft
gómsætur og spennandi pakki að heiman
sem var vel þeginn. Þarna lærðum við öll
hin hefðbundnu fög en við komum í skólann
bæði læs og skrifandi. Það höfðum við lært
heima. Bæði hjá mömmu og eins hjá eldri
systkinum sem auðvitað þurftu að læra á milli
anna í skólanum.
Sá 14 ára um heimili og 7 börn
Þegar skólagöngu lauk við 14 ára aldur
þótti tímabært að við færum að sjá fyrir
okkur og því fór ég þann vetur í vist til
skólastjórahjónanna á Reykjanesi.
Þau
kenndu bæði við skólann en frúin var þá
ófrísk að sínu áttunda barni en það elsta var
7 ára. Ég sá að mestu um heimilið, passaði
börnin, eldaði mat, bakaði, þvoði þvotta og sá
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Lars, Ragnheiður og börn
um annað sem til féll á heimilinu. Það má víst
segja að ég hafi haft nóg að gera. En þau hjón
voru afskaplega góð við mig og því féll mér
vel vistin hjá þeim.“
Náttúrubarn sem fór í Garðyrkjuskólann
En hvers vegna fór Ragnheiður suður? „Ég
var mikið náttúrubarn, ég talaði meira að segja
við blómin fyrir vestan, bróðir minn gekk svo
langt að halda því fram að þau svöruðu mér til
baka. Mamma var með fallegan garð á Borg.
Hún ræktaði þar bæði blóm og matjurtir og
gekk ræktunin afskaplega vel, þarna spratt
allt enda lagði hún sál sína í þetta. Það voru
líka alltaf allir gluggar fullir af blómum
og konurnar á bæjunum í kring skiptust á
afleggjurum. Áhugi á ræktun var mikill og ég
deildi þessu áhugamáli móður minnar.“ Því
virðist það hafa legið nokkuð beint við að
innrita sig á Garðyrkjuskóla ríkisins að
Reykjum í Ölfusi sem hún og gerði þá 16
ára, en til þess þurfti undanþágu vegna ungs
aldurs sem Ragnheiður fékk.
Alinn upp á Lollandi
En snúum okkur þá að Lars sem er fæddur
á Lollandi í Danmörku 1941 og fékk nafnið
Lars David. Foreldrar hans hétu Liddy og
Ejnar Nielsen og er Lars yngstur þriggja
bræðra. Nú gefum við Lars orðið: „Við
fluttum nokkuð oft á milli staða þegar ég var
lítill því foreldrar mínir voru að leita fyrir sér
að besta staðnum. En lengst bjuggum við á
Langø. Bærinn okkar var sjávarþorp en við
bjuggum 1,5 km utan við bæinn. Heimili
fjölskyldunnar var úti í sveit en þau stunduðu
þó ekki búskap. Það var mikil fátækt í

Danmörku á þessum árum. Mamma saumaði
meira og minna allt á okkur bræðurna og eins
gengum við bræður í fötunum hver af öðrum
eins og víðast tíðkaðist í þá daga. Faðir minn
vann við almenn verkamannastörf á stórum
herragarði í nágrenninu og meðal annars vann
hann í áraraðir við að grafa mikla skurði á
landareigninni til að ræsa fram landið. Allt
var mokað með höndunum og hann gerði
eiginlega ekki annað svo ég muni en að moka
þessa skurði. Þetta var mikið erfiði.
Stéttaskipting var mikil
Stéttaskipting var mikil í Danmörku og sem
dæmi má nefna að eigandi herragarðsins
talaði nú yfirleitt ekki við verkamennina en
hann talaði þó við pabba. Á þessum árum var
mikil stéttaskipting og sem dæmi má nefna
að í matartímum biðu verkamennirnir eftir
herragarðseigandanum með að byrja að borða
og hann kom oft seint. Hann stoppaði stutt
og borðaði lítið, því hann vann auðvitað ekki
neitt, og um leið og hann kláraði sitt urðu
verkamennirnir að standa upp og yfirgefa
matsalinn og jafnvel skilja eftir hálfkláraða
diska, jafnvel ennþá svangir.“
Lars stundaði hefðbundna skólagöngu en
þó með þeim hætti að þar voru börnin í skóla
í 2-3 daga í viku. Það þótti nægja á þeim
tíma. 14 ára lauk skólagöngunni og þá fór
Lars að vinna öll almenn verkamannastörf á
bóndabæ. Þetta var hálfgerður þrældómur og
afar erfið vinna.
Vinir frá Íslandi
18 mánaða herskylda var í Danmörku á
þessum árum. Lars gegndi herþjónustu í ein

tvö ár en var svo lánsamur seinni part þess
tíma að fá vinnu á skrifstofu hjá hernum
sem honum fannst mun betra heldur en
hermennskan sjálf. „Þetta var auðvitað ágætis
kaup og það var kalt og vetur þannig að það
var notalegt að fá innivinnuna.“ En hvernig
skyldi það hafa borið að, að hann flutti til
Íslands? „Ég var að vinna á gróðrarstöð rétt
fyrir utan Kaupmannahöfn þegar þangað
kom íslensk fjölskylda sem komin var til
ársdvalar í Danmörku. Urðu þau góðir vinir
mínir en þarna voru þá komin þau Hjörtur
Jóhannsson og Margrét Þorsteinsdóttir, ávallt
kennd við Laugaskarð hér í Hveragerði,
ásamt börnum sínum þeim Ester og
Þorsteini. Hjörtur útvegaði mér vinnu hér í

Ragnheiður Guðmundsdóttir.
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Lars fremstur ásamt foreldrum sínum og bróður.

Hveragerði og hvatti mig til að koma sem ég
og gerði árið 1964.“
Hoppað og skoppað á malarvegum
Ferðin hingað til Íslands í mars 1964 var samt
ævintýri líkust fyrir hinn unga Dana sem sigldi
með Gullfossi. Þarna var gosið í Surtsey í
fullum gangi og var það mörgum farþeganum
eftirminnilegt að sigla framhjá þessari nýju
eyju um nótt þar sem eldtungurnar teygðu
sig til himins. Lars kom til Hveragerðis
þar sem Hjörtur hafði útvegað honum
vinnu hjá Hannesi Arngrímssyni sem þá rak
gróðrarstöð við Þelamörk. „Ferðin hingað
austur er mér mjög minnisstæð: Ég fékk far
með blómaflutningabíl og bíllinn hoppaði og
skoppaði á malarveginum hingað austur enda
þá ekki komið malbik yfir Heiðina og gamli
Kambavegurinn var auðvitað allsvakalegur
fyrir mann frá Danmörku. Hér var líka vetur
og hálf nöturlegt um að litast. Hveragerði var
líka bara lítill bær þá. Mig minnir að hér hafi
bara verið nokkrar götur en aftur á móti voru
hér 46 garðyrkjustöðvar. Þeim hefur síðan
fækkað mjög eins og allir geta séð.“ Hannes
ræktaði chrysanthemum og pottablóm og
þar var Lars í vinnu þar til hann færði sig
um set og hóf störf á Garðyrkjuskólanum
að Reykjum. Þar sá hann um ræktun bæði
tómata og agúrkna. Á þeim tíma var mikil
ræktun á Garðyrkjuskólanum og seldi skólinn
afurðir sínar á höfuðborgarsvæðið. Þannig
var starfsemi skólans að einhverju leyti
kostuð.
„Mér líkaði afskaplega vel við
Unnstein skólastjóra og konu hans Elnu. Það
var oft mjög skemmtilegt í eldhúsinu hjá
þeim og þá gat Unnsteinn farið á kostum en
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oft var þungi í rekstri skólans á þessum árum
og þá var alveg hægt að finna það á skapi
skólastjórans.“
Ástin kviknaði í sundlaugarbrekkunni
Stefán Guðmundsson, sem lengi var
hreppsstjóri hér í Hveragerði var verktaki við
byggingu skólahússins á Reykjum og það var
mikil vinna og ströng. „Við starfsmennirnir
á Reykjum unnum við nýbygginguna og
það var meira og minna allt handunnið. Það
var til dæmis heilmikill vandi að koma upp
járnbitunum í Skálanum en svo fundum við
einn kranabíl á Selfossi sem gat lyft bitunum
upp í þessa hæð. Svo það tókst. En
við höfðum allir harðneitað að fara
að lyfta þessum bitum á sinn stað.“
En á þessum tíma var Ragnheiður
skólastúlka á Reykjum og Lars
að vinna í gróðurhúsum skólans.
Einn daginn var hann að labba upp
sundlaugarbrekkuna í myrkri og
heyrir þá fallegan söng. Var þar
komin Ragnheiður sem söng svona
blítt ásamt vinkonu sinni. Þetta
heillaði Danann svo mjög að hann
ákvað þarna að þessa söngelsku
konu ætlaði hann að eiga. Var
þetta upphafið að löngu og farsælu
hjónabandi þeirra tveggja.
Frá Alaska í Breiðholti til
Hveragerðis
Hinum ungu hjónum var fljótt
boðin vinna í Reykjavík eða
við Garðyrkjustöðina Alaska í
Breiðholti. Þáðu þau það enda fylgdi

hús með boðinu en það var ekki svo einfalt
að næla sér í húsnæði á þeim árum. Þarna
áttu þau 10 góð ár þar sem þau sáu um
garðplöntustöðina að mestu leyti. Á árunum
í Reykjavík fæddust börnin þrjú, Snjólaug
Elísabet, Einar Magnús og Guðmundur
Magnús þannig að fjölskyldan var orðin
stór þegar þau ákváðu að flytja sig enn og
aftur um set og festa sér garðyrkjustöð hér í
Hveragerði.
Stöðin sem keypt var, var í eigu Konráðs
Bjarnasonar frá Selvogi. Hann hafði hafið
hér byggingu á íbúðarhúsinu við Þelamörk
og tóku hjónin við húsinu tilbúnu undir
tréverk. „Með stöðinni fylgdu tómatar og
gúrkur sem við ræktuðum um hríð en fljótlega
fórum við alfarið yfir í garðplönturnar og
ylræktina og sjáum ekki eftir því. Til að byrja
með ræktuðum við hér fyrir austan og fluttum
svo allar plöntunar yfir heiðina til að selja þær
hjá Alaska í Breiðholti.“ Því var það þannig
að Ragnheiður ásamt Snjólaugu og Einari
fóru til Reykjavíkur að sinna sölustörfum á
vorin á meðan Lars og Guðmundur, sá yngsti,
voru heima að sinna stöðinni. „Við ákváðum
síðan eitt vorið að nú væri þetta orðið gott
og hófum heimasölu hér á stöðinni. Nú væri
klárlega tímabært að viðskiptavinirnir kæmu
til okkar en við ekki lengur til þeirra og það
gekk eftir! Viðskiptavinirnir héldu tryggð við
okkur og lögðu á sig ferðina hingað austur
til að kaupa vörurnar okkar og sumir eru enn
að koma og eru þar með búnir að skipta við
okkur í yfir 50 ár. Við erum jafnvel að sjá
þriðju kynslóð mæta á staðinn og versla hjá
okkur. Það finnst okkur afar skemmtilegt.“
Sömu blómin ávallt vinsæl
En hvað skyldi hafa breyst í garðrækt á þessum
árum sem liðin eru? „Hér á árum áður var
algengt að fólk væri með stór sumarblómabeð
í görðum sínum en það er miklu minna um

Systkinin í Skötufirði ásamt foreldrum sínum.
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dóttir okkar hefur mikinn
áhuga á garðyrkju og
hefur hún ávallt unnið
heilmikið með okkur
í stöðinni Báðir synir
okkar eru menntaðir
garðyrkjumenn
og.
Guðmundur sonur okkar
og kona hans Jóna eru
einnig að opna hér
fyrirtækið Rósagarðinn
við Breiðumörk svo
áhuginn á gróðri og
rekstri hefur greinilega
gengið í erfðir til allra
barnanna.“ Stefán sonur
Í Breiðholti við sölustörf. Ragnheiður afgreiðir og Snjólaug fylgist með. Snjólaugar hefur einnig
lært fagið og vinnur
hann núna með afa
slíkt í dag. Aftur á móti er meira núna verið sínum og ömmu í stöðinni. Ekki er heldur
að kaupa blóm í ker og potta á pallana sem verra að hann býr ásamt fjölskyldu sinni í
hafa breytt ýmsu í garðræktinni. Vinsælustu næsta húsi. Barnabörnin eru orðin 11 og
sumarblómin eru aftur á móti þau sömu og langafa og -ömmu börnin orðin fjögur þannig
áður en stjúpur og morgunfrúr halda alltaf að hópur afkomenda þeirra hjóna er orðinn
vinsældum sínum þó að stærri blóm séu ansi myndarlegur.
einnig orðin mjög vinsæl.“ Aðspurð um sínar
uppáhaldstegundir segist Ragnheiður halda
Til skamms tíma voru tvær
mjög upp á blóðbeyki, fjólur og jólarós. Lars
nokkuð stórar skjaldbökur í lítilli
er hrifinn af sígrænu en hann segir að áberandi
tjörn á Garðplöntustöðinni Borg
sé hversu mikið Danir noti sígrænan gróður, til
sem vöktu mikla athygli barna.
dæmis í kirkjugörðum. Þessu getum við gert
Bættust
skjaldbökurnar þar með
miklu meira af en sígrænt styttir óneitanlega
í hóp spennandi dýra sem laðað
veturinn þar sem græni liturinn fylgir okkur
hafa fólk í garðyrkjustöðvarnar í
allt árið.
Hveragerði. Aparnir í Michelsen og
páfagaukabúrið stóra sem þar var
Barnalán og bjartsýni
En aðspurð um framtíðina þá er engan
líka. Talandi krákan Margrét í Eden
kvíðboga að finna hjá þeim hjónum. „Við
skemmti ungum sem öldnum og núna
erum afskaplega ánægð með það hversu er það hún Árelía, stóri páfagaukurinn
áhugasöm börnin okkar hafa verið um
sem heillar alla aldurshópa hjá
garðyrkju enda hafa þau öll hjálpað okkur
Ingibjörgu Sigmunds.
mikið í rekstrinum í gegnum tíðina. Snjólaug

Lars í einkennisbúningi danska hersins.

Hefur aldrei langað heim aftur
„Þegar ég steig um borð í Gullfoss á sínum
tíma var ég búinn að tryggja það að á
bankabókinni minni væri nægur peningur til
að kaupa flugmiðann heim aftur. Mér fannst
sem það þyrfti að vera öruggt því ég var viss
um að ég yrði ekki lengi á Íslandi. Nú eru
aftur á móti liðin yfir 50 ár og ég held að
ég þurfi ekki þennan pening til að komast
heim. Mér hefur alltaf liðið vel hér á Íslandi
og hefur aldrei langað heim aftur“ segir Lars
að lokum.
Aldís Hafsteinsdóttir

Jólaopnun hjá Almari bakara
24. desember kl.
25. desember kl.
26. desember kl.
27. – 30. des. kl.
31. desember kl.
1. janúar klukkan

9-13
9-13
9-16
7-18
9-13
9-13

Óskum Hvergerðingum og öðrum
viðskiptavinum okkar gleðilegra jóla
og farsældar á komandi ári um leið
og við þökkum ánægjuleg samskipti á
árinu sem er að líða.

AlmAr
Bakari
Sunnumörk 2 · Hveragerði · Sími 483 1919
9
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Annáll ársins 2016

Árið 2016 kveður með einu albesta veðri
sem við höfum upplifað hér á aðventu. Hvar
sem maður hefur komið að undanförnu er
talað um veðrið enda kannski ekki furða þar
sem óvanalega hlýtt er miðað við árstíma
og varla að hafi fryst svo heitið geti það
sem af er vetri. Aðeins fyrir örfáum dögum
sást til íbúa sem voru að taka upp kartöflur
og má vænta að slíkt sé harla sjaldgæft í
desember mánuði miðjum.
Íbúum fjölgar
En árið sem nú er að líða hefur farið
mjúkum höndum um okkur Hvergerðinga.
Okkur hefur fjölgað svo um munar og eru
íbúar nú um 2.480 talsins. Tæplega næst þó
markmið bæjarstjórans um að 2.500 manna
múrinn yrði rofinn á árinu úr því sem komið
er. Í lok síðasta árs færði bæjarstjórn öllum
börnum sem fæðst höfðu á árinu 2015
litla gjöf frá bænum sínum, voru þau börn
33 talsins. Á Þorláksmessu verður aftur
farið af stað og nú verða nýburar þessa
árs heimsóttir með sama hætti. Eru þau
þegar orðin 29 talsins. Bæjarstjórn hefur
verið einhuga í því að búa barnafólki sem
og öðrum íbúum bestu mögulegu skilyrði.
Liður í því er greiðsla frístundastyrkja sem
börn og ungmenni á aldrinum 0-18 ára eiga
rétt á. Eru þeir hugsaðir til að sem flestir
eigi kost á uppbyggilegu tómstundastarfi af
sem fjölbreyttustum toga.
Nýr leikskóli byggður
Á árinu hófust framkvæmdir við nýjan
leikskóla og er gaman að sjá núna tvo stóra
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byggingarkrana á svæðinu en óneitanlega
hefur veðráttan hjálpað mikið til við þá
framkvæmd. Þegar leikskólinn mun opna
á haustmánuðum 2017 mun verða hægt
að bjóða börnum frá 12 mánaða aldri
leikskólavistun að jafnaði og er það risastórt
framfaraskref í þágu barnafjölskyldna í
bæjarfélaginu.

Ferðamenn sem aldrei fyrr
Ferðamenn hafa heimsótt bæinn sem
aldrei fyrr og á árinu hafa framtakssamir
aðilar hafi nýja starfsemi. Sérstaklega
var ánægjulegt að verða vitni að því lífi
sem komið er í gamla Hótel Hveragerði
sem reyndar heitir núna Skyrgerðin og
Skyr hostel. Er dásamlegt að sjá húsið
uppljómað í allri sinni dýrð á aðventunni
og hreint óskiljanlegt að hugsa til þess að
fyrir nokkrum áratugum vildu einhverjir
rífa húsið þar sem möguleikar þess virtust
litlir. Er gott að til eru einstaklingar sem
vernda vilja hið gamla og sjá möguleika í
því sem öðrum er hulið.
Afþreying fyrir ferðamenn hefur aukist
í bænum og sem dæmi má nefna að í
Hveragarðinum er nú búið að setja upp
lýsingu og goshverinn Eilífur gleður þar
gesti.
Steinasafnið Ljósbrá er einnig
einstaklega skemmtilegt og ótrúlegt að
einstaklingar skuli hafa staðið fyrir jafn
umfangsmikilli söfnun.

Íþróttamaður ársins
Þann 29. des. kl. 17:00 verður athöfn á vegum menningar-,
íþrótta- og frístundanefndar í Listasafni Árnesinga. Lýst
verður kjöri íþróttamanns ársins árið 2016. Allir velkomnir.
Áramótabrenna
Kveikt verður í áramótabrennu á gamlárskvöld kl. 20:30
við Þverbrekkur. Starfsmenn bæjarins munu sjá um alla
framkvæmd við brennuna. Að gefnu tilefni er tekið fram
að ekki er leyfilegt að vera með flugelda við brennu vegna
þeirrar hættu sem það getur skapað.
Flugeldasýning verður í umsjón Hjálparsveitar Skáta.
Þrettándagleði og fjölskylduskemmtun
Við kveðjum jólin með þrettándagleði og fjölskylduskemmtun
í Skyrgerðinni þann 6. janúar kl. 17:00. Söngur og gleði.
Jólasveinar, Grýla og Leppalúði kveðja jólin og halda til
fjalla. Söngsveitin, Leikfélagið og Söngfuglarnir hennar
Möggu koma fram.
Bæjarstjórn Hveragerðis og bæjarstarfsmenn þakka
Hvergerðingum gott samstarf á liðnum árum og óska
þeim heilla og velfarnaðar á komandi ári.

SJÁLFSTÆÐISFÉLAG HVERAGERÐIS

Menning í miklum blóma
Hveragerði nýtur ákveðinnar sérstöðu.
Ekki eingöngu vegna þess að hér búum
við inni í landi í faðmi fjalla heldur einnig
vegna þess að hér hafa listamenn löngum
sest að. Það gerðist í upphafi byggðar í
bænum okkar og það gerist enn. Það er
gaman að fylgjast með því flotta fólki sem
hér býr og er að gera góða hluti. Hvort sem
er á sviði bókmennta, leiklistar, tónlistar
eða myndlistar. Af nógu er að taka eins og
best sést á hinum fjölbreyttu viðburðum
sem hér eru haldnir. Á aðventunni núna
eru viðburðir til dæmis svo margir að nær
útilokað er að mæta á þá alla. Sú sem þetta
ritar hefur nú samt ávallt reynt sitt besta en í

ár reynist það útilokað svo mikið er framboð
menningar og skemmtunar. Greinilega er
heldur ekkert lát á og núna æfir til dæmis
leikfélagið staðfærða leikgerð af „Full
monty“ og verður svo sannarlega fróðlegt
að sjá afrakstur þeirrar vinnu fljótlega eftir
áramót.
Aðalskipulag skiptir máli
Nú er unnið að endurskoðun aðalskipulags
Hveragerðis og eru íbúar hvattir til að
taka þátt í þeirri stefnumörkun sem þar fer
fram. Aðalskipulag er leiðarljós okkar
allra varðandi framtíðar uppbyggingu
bæjarfélagsins og því eiga sem allra flestir
að taka þátt í gerð þess. Unnið er hörðum

höndum að því að koma fleiri lóðum á
markað og allt útlit er fyrir að hægt verði
að úthluta fjölmörgum lóðum á næsta ári.
Enda ekki vanþörf á miðað við þá eftirspurn
sem virðist vera fyrir hendi.
Það er gott til þess að vita að mannlíf
og menning skuli skapa hér þann grunn að
margir vilji flytja til bæjarins og þann grunn
þurfum við að styrkja enn frekar á næstu
árum.
En með þessu fáu línum við ég þakka
bæjarbúum öllum fyrir einstaklega gott og
gefandi samstarf á liðnum árum um leið og
ég sendi ykkur öllum óskir um gleðileg jól
og farsæld og hamingju á komandi ári.
Aldís Hafsteinsdóttir, bæjarstjóri

Glæsilegur veitingastaður á Hótel Örk. Nýr og vandaður matseðill í
hlýlegu umhverfi. Opið í hádegi og á kvöldin. Hlökkum til að sjá ykkur.
Pantaðu borð í síma 483 4700 eða á hverrestaurant.is
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Jólamyndin
Við eigum öll okkar
mynd af jólunum,
hinum fyrstu jólum
og okkar eigin jólum.
Myndin af jólunum
fyrstu grunar mig að
sé útlensk hjá okkur
ákaflega
mörgum.
Hrörlegt fjárhús, eða fóðurskýli, eins og
tíðkast suður í Alpadölum. Klambursleg
jata með hálmi, uxi og asni, nokkrar ær
með lömbum, mun dindilprúðara fé en við
eigum að venjast, nánast alltaf kollótt, og
fólkið á myndinni ekki klætt fyrir vetur á
norðurslóðum. Framandlegt fólk frá fjarlægu
landi og úr fjarlægri fortíð. Þar yfir stjarnan á
heiðum himni og stafar geislum yfir sviðið.

Leikmynd – einhvern veginn ekki í
alvörunni. Sviðsetning, sem við höfum
tileinkað okkur með hjálp listamanna
sem túlka af einlægni í verkum sínum
frásagnir guðspjallanna af þessum látlausa
merkisviðburði. Helgimyndir út frá helgisögn
helga sér huga okkar og skilning.
Hvers vegna líða okkur ekki fyrir
hugskotssjónir myndir úr íslenskum
nútímaveruleika við það að heyra
Jólaguðspjallið? Fjárhús undir fjallshlíð,
snjóskaflar og norðurljós, mislitt fé, sumt
hyrnt, og fólk í vetrarfötum eins og við
klæðumst sjálf, bjarmi frá ljósum á dráttarvél.
Kannski er fjarlægð tímans, sögunnar og
menningarinnar nauðsynleg fyrir helgun
hugans og hjartans, samtíðin of tæknihrá og
hranaleg, hávær og kröfuhörð til að vekja hjá
okkur jólakenndirnar og því ekki gott efni í
helgimyndir, eins og við höldum að þær eigi
að vera og viljum hafa þær. Kenndir hlýju

og samkenndar, kyrrðar og friðar. Líklega á
sviðsetningin að hjálpa okkur að kalla fram
aðkenningu að fegurð ytra sem innra, sem við
söknum í flottheitum nútímans, og tengjum
við löngu liðinn tíma, meðan allt var ungt og
saklaust og óspillt, meðan fólk hafði tíma til
að lifa og sinna hvert öðru. Eða hvað?
Fólkið í fjárhúsinu í Betlehem forðum lifði
ekki í staðlaðri jólastemningu. Það var fólk án
samastaðar, fólk í tímahraki, á þvælingi vegna
gerræðislegra stjórnvaldsaðgerða, yfirvofandi
barnsfæðing og óvissa um að ná aftur heim,
ef það var þá að einhverju „heima“ að hverfa.
Það fólk er líka á ferð í okkar samtíma og
bankar á dyrnar. Vísum við því út í kofa, eða
bjóðum þeim inn og búum upp vöggu í hug
og hjarta og eigum Gleðileg Jól?


Jón Ragnarsson, sóknarprestur.

Fjölbreytt menningar-,
íþrótta- og frístundastarf
Við sem búum í Hveragerði erum heppin með
það hversu öflugt menningar-, íþrótta- og
frístundastarf við höfum í okkar sveitarfélagi,
sveitarfélagi sem er kannski lítið á landsvísu
en í huga mínum og margra „stórasta“
sveitarfélag á Íslandi. Það eru ekki mörg
sveitarfélög á landinu sem geta státað sig af
jafn miklu og góðu félagsstarfi eins og því
sem unnið er hér hjá okkur.
Nýlega tók ég við embætti formanns
Menningar-, íþrótta- og frístundanefndar(MÍF
nefndar) Hveragerðisbæjar og hef því verið
að kynna mér það starf sem unnið er hér. Þ
ó ég þekki vissulega mikið af því starfi fyrir
enda alinn upp í Hveragerði. Alinn upp við að
æfa hinar ýmsu íþróttir, vera í skátastarfinu,
einnig í hjálparsveitinni og svo síðustu ár hef
ég fylgst með félagsstarfi í Hveragerði sem
þátttakandi, áhorfandi og í gegnum starf mitt
í bæjarstjórn. Hér er aðdáunarvert að fylgjast
með öflugu starfi áhugasamra sjálfboðaliða á
öllum aldri sem vinna kraftaverk í þágu góðra
mála í bæjarfélaginu okkar.

Á árinu sem er að líða hefur margt verið að
gerast í Hveragerði bæði hjá MÍF nefndinni og
hjá öllum félögum í bænum. Það sem eflaust
ber hæst að nefna er að haldið var uppá 70
ára afmæli bæjarins með ýmsum viðburðum
jafnt og þétt yfir árið á hinum ýmsu stöðum
eins og í sundlauginni, á bókasafninu, á
listasafninu og voru svo hátíðir bæjarins Blóm
í Bæ og Blómstrandi dagar umfangsmeiri en
vanalega. Á Blómstrandi dögum var afhjúpuð
sýningin „Listamennirnir í Hveragerði“ sem
er gjöf frá Listvinafélaginu í Hveragerði og
Hveragerðisbæ til íbúa í tilefni afmælisins.
Nú í desember hefur svo verið og er glæsileg
dagskrá eins og bæjarbúar hafa eflaust tekið
eftir á viðburðardagatalinu sem sent var í öll
í hús.
Næsta ár stefnir í að verða ekki síðra en
árið 2016 fyrir MÍF nefndina. Framundan er
áframhaldandi undirbúningur fyrir Landsmót
50+ sem haldið verður hér í Hveragerði
um miðjan júní í samstarfi við HSK og
UMFÍ, en búist er við að þetta verði stærsta

Landsmót
50+
sem haldið hefur
verið. Seinna um
sumarið er svo von
á hundruðum skáta
í bæinn í tengslum
við World Scout
Moot, alþjóðlegt
skátamót,
sem
haldið er hér á
landi í lok júlí.
Í lokin vil ég minna alla á kjör Íþróttamanns
Hveragerðis, en íþróttamenn ársins í
Hveragerði verða heiðraðir kl. 17:00
fimmtudaginn 29. desember á Listasafninu.
Eru allir velkomnir á samkomuna og gaman
væri að sjá sem flesta samgleðjast með
íþróttafólkinu okkar.
Að lokum vil ég
óska lesendum Bláhvers gleðilegra jóla og
farsældar á komandi ári.
Friðrik Sigurbjörnsson, formaður
menningar-, íþrótta- og frístundanefndar

Frá 19. til 23. desember býður Fiskverslun
Hveragerðis upp á vestfirska tindabikkju og
stórskötu af Suðurnesjum.
Stærri pantanir í síma 851 1415.

Opið frá kl. 11:30 - 18:00
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Fiskverslun Hveragerðis
Breiðamörk 2 · Sími 851 1415
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Hveragerði 70 ára
Hvergerðingar fagna í ár 70 ára afmæli
bæjarfélagsins. Bæjarstjórn ákvað að dreifa
viðburðum vegna afmælisins yfir árið og hafa
marga smærri viðburði og bæta í dagskrá
þeirra hátíða sem fyrir voru. Afmælið var
fyrst og fremst hugsað fyrir bæjarbúa, til að að
auðga bæjarbraginn og bæta umhverfi okkar.
Bæjarfulltrúar vildu einnig að afmælisárið
skildi eitthvað eftir sig með beinum hætti
sem orðið getur bæjarbúum öllum til gleði til
framtíðar litið. Í ljósi þessa var tillagan um
umhverfislistverk lögð fram en stefnt er að
uppsetningu verksins sumarið 2017.
Útisýningin „Listamannabærinn Hvera
gerði“ var opnuð í Lystigarðinum í sumar
en sýningin er gjöf Listvinafélagsins og
Hveragerðisbæjar til íbúa þess í tilefni 70 ára
afmælis bæjarins. Þar eru kynntir til leiks níu
listamenn frá frumbýlisárum bæjarins og þeir
mynda kjarna sýningarinnar. Er sýningin hin
glæsilegasta og félögum í Listvinafélaginu til
mikils sóma.
Ýmsir aðilar lögðu hönd á plóg til að árið
yrði sem skemmtilegast en fjöldi tónleika
hefur verið haldinn og bætt í dagskrá þeirra
hátíða sem haldnar voru. Á engan er hallað þó
hér sé sérstaklega tilgreint lagið „Hveragerði
er okkur allt“ sem samið var af Heimi
Eyvindarsyni en félagar í Hljómlistarfélagi
Hveragerðis höfðu veg og vanda af laginu

sem flutt var með glæsibrag af listamönnum
búsettum í Hveragerði. Einfalt er að finna
lagið á Youtube undir nafni þess „Hveragerði
er okkur allt“.
Á meðfylgjandi myndum má sjá svipmyndir
tengdar 70 ára afmælinu.
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Börn og ungmenni í Hveragerði
safna hundruðum þúsunda
Í upphafi aðventu stóðu nemendur og
starfsmenn Grunnskólans í Hveragerði
fyrir góðgerðadegi þar sem öllum íbúum
bæjarfélagsins var boðið í heimsókn.
Hefðbundin skólastörf voru lögð til hliðar
dagana á undan og unnu nemendur að
margvíslegum verkefnum.
Afrakstur
þeirrar vinnu var síðan til sölu og sýnis á
góðgerðadeginum sjálfum. Gangasöngur
markaði upphaf dagsins, kaffihús opnaði
og metnaðarfullt markaðstorg með líflegum
sölumönnum tók til starfa.
Nemendur ákváðu sjálfir að ágóði
dagsins myndi renna til SKB, Styrktarfélags
krabbameinssjúkra barna og var afraksturinn,
ríflega 800 þúsund krónur afhentar fulltrúum
samtakanna að viðstöddum forseta Íslands, hr.
Guðna Th. Jóhannessyni, þann 16. desember.
Eiga nemendur og starfsmenn heiður skilinn
fyrir frábæran dag og metnaðarfulla og
gefandi vinnu að þessu góða verkefni.
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Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.

Blómaborg

Breiðumörk 12
Sími 483 4225

Sólhestar

Borgargerði/Ölfusi
Sími 892 3066

60 á r a

Vélar og stálsmíði
Mánamörk 3
Sími 483 1200

Hárgreiðslustofan Opus
Breiðumörk 2
Sími 483 4833

Sími 554 6088

Tannlæknastofa Þórðar
Breiðumörk 18
Sími 483 4930

Mikki smiður
Hveragerði
Sími 861 9330

Skjólklettur ehf.

Sími 899 6861 (Björn)
Sími 892 8661 (Kjartan)

Stoðverk

Þorsteinn Hansen
Sími 660 8732

Byggbræður
Sími 898 6174

Kt. 420108-0950
Sími 483-5900

Opið 11-22
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Sendum Hvergerðingum sem og öðrum lesendum
hugheilar jóla- og nýárskveðjur.

