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„Hvað höfum við gert?“ hétu þættir sem RUV 
sýndi fyrr á þessu ári. Þættirnir fjölluðu um um-
hverfismál og þar var máluð býsna dökk mynd 
af því hvernig mannkynið hefur meðhöndlað 
Jörðina og jafnvel settar fram dómsdagsspár ef 
ekki verði gert eitthvað strax til úrbóta.Deila má 
um framsetninguna og þann hræðsluáróður 
sem þarna var rekinn. Sama má segja um um-
ræðuna almennt um þessi mál, þ.e. samkvæmt 

henni má jafnvel skilja sem svo að heimurinn 
sé nánast að farast.

Þær kynslóðir sem voru uppi á árum kalda 
stríðsins, þar með talið undirritaður,eru kannski 
hálf bólusettar fyrir svona umræðu og hafa því 
tilhneigingu til að taka henni frekar með fyr-
irvara en þeir sem yngri eru. Á þeim tíma var 
kjarnorkuváin allsráðandi og rússagrýlan var 
miskunnarlaust notuð á mannskapinn til að 
réttlæta vopnavæðingu.

Að þessu sögðu er flestum ljóst að við get-
um gengið mun betur um Jörðina og auðlindir 
hennar en við höfum gert undanfarna áratugi.
Hræðsluáróður mun þó litlu skila öðru en al-
mennri hræðslu og þá ekki síst meðal yngra 
fólks og jafnvel barna.

Mun betri nálgun er að velta fyrir sér „hvað 
getum við gert“ eða eins og Mahatma Gandhi 
sagði á sínum tíma „Be the change you wish to 
see in the world“ eða „Vertu sú breyting sem 
þú vilt sjá í heiminum“. Þetta er djúpstæður 
sannleikur sem heimfæra má á mjög margt. 
Ef við lítum okkur nær getum við tekið nokkur 
dæmi um okkur í Hveragerði.

Sorpflokkun hefur gengið afar vel hjá okkur, 
raunar svo vel að eftir því er tekið víða um land. 
Gögn sýna aðmjög stór hluti sorpsins frá okkur 

fer nú þegar í flokkaðan farveg og þar með til 
endurvinnslu. Betur má þó ef duga skal og best 
væri ef ekki þyrfti að urða neitt. Staðan er raun-
ar sú núna að ekki er annar farvegur fyrir hendi 
fyrir sorp til urðunar frá Suðurlandi en að flytja 
það út til orkuvinnslu og er það sorgleg stað-
reynd. Gerum því enn betur á næsta ári og 
verum áfram til fyrirmyndar í flokkuninni og 
verum þannig sú breyting sem við viljum sjá 
um allan heim.

Annað sem við getum gert til að minnka sorp 
er hreinlega að kaupa minna og hugsa vel um 
hvort við þurfum það sem við hyggjumst kaupa. 
Þannig getum við dregið t.d. úr umbúðamynd-
un og flutningum sem aftur minnkar neikvæð 
áhrif á umhverfið.

Enn eitt sem ætti að vera auðvelt fyrir okk-
ur Hvergerðinga er að minnka notkun bíla við 
ferðir innanbæjar. Bærinn okkar er fremur 
sléttlendur og auðvelt er að komast leiðar sinn-
ar á hjóli eða tveimur jafnfljótum, það er bæði 
hollt og gott fyrir okkur sjálf og fyrir umhverfið.

Verum sú breyting sem við viljum sjá hjá 
öðrum.

Eyþór H. Ólafsson
Forseti bæjarstjórnar

LEIÐARI

Um þessar mundir eru rétt rúmir þrír mánuðir 
frá því ég tók sæti í ríkisstjórninni sem dóms-
málaráðherra. Þessi tími hefur verið mjög 
viðburðaríkur og fljótur að líða. Mörg verkefni 
biðu úrlausnar á fyrsta degi mínum í embætti 
og þá ekki síst málefni lögreglunnar. Deilur 
innan hennar voru til umfjöllunar í fjölmiðlum. 
Tekist hefur að lægja öldurnar m.a. með stofn-
un sérstaks samráðsvettvangs, lögregluráðs, 
sem tekur til starfa um næstu áramót.

Lögreglustjórar bera ábyrgð á rekstri sinna 
embætta, en þeir bera líka ábyrgð á löggæslu 

á landsvísu og verða því að starfa náið saman. 
Aukið samráð og samvinna gerir lögreglu bet-
ur kleift að mæta breyttri samfélagsgerð og 
flóknari innlendri og erlendri brotastarfsemi. 
Sterkt lögregluráð mun leiða af sér betri nýt-
ingu fjármagns og bætta nýtingu mannafla. 
Enn fremur vonast ég til að samstarfið muni 
leiða til meira öryggis, svo og samræmdrar og 
aukinnar þjónustu við almenning. 

Málefni lögreglunnar eru aðeins einn þáttur 
þeirra fjölbreyttu og á stundum viðkvæmu 
verkefna sem falla undir verksvið dómsmála-
ráðherra. Nefna má stöðu flóttamanna og hæl-
isleitenda og um skipan og stöðu dómstólanna 
svo nokkuð sé nefnt.Þá hafa málefni tengd 
vörnum gegn peningaþvætti verið áberandi 
í störfum dómsmálaráðuneytisins þann tíma 
sem ég hef verið í embætti.

Reynsla mín þessa fyrstu mánuði kennir 
mér að það eru ekki málin sem ég set sjálf á 
dagskrá sem taka mesta tímann hverju sinni 
heldur einstakir atburðir oft á tíðum þar sem 
vanda þarf til verka í hvert sinn. Eitt kjörtímabil 
er fljótt að líða, hvað þá hálft. Ég mun því 
reyna að nýta tímann vel til að sinna mikilvæg-
um umbótamálum, litlum og stórum. Ég get 
t.d.nefnt breytingar á áfengislöggjöfinni. Þær 

miða annars vegar að því að gera innlendum 
aðilum kleift að starfrækja vefverslun með 
áfengi í smásölu til neytenda í samkeppni við 
erlenda aðila sem nú þegar er heimilt að veita 
slíka þjónustu hér á landi. Hins vegar miða 
breytingarnar að því að innlendum áfengis-
framleiðendum, brugghúsum líkt og Ölverk, 
verði heimilað að selja framleiðslu sína á fram-
leiðslustaðnum í neytendaumbúðum til neyslu 
annars staðar.Markmiðið er að gæta jafnræð-
is milli innlendra og erlendra aðila sem og að 
styðja við innlend minni brugghús líkt og gert 
er í nágrannalöndum okkar.

Fyrir mig er það einstök áskorun að fá að fást 
við þau málefni er heyra undir dómsmálaráðu-
neytið. Áskorun sem ég er þó afar þakklát fyrir 
að hafa verið treyst fyrir. Ég er í stjórnmálum 
til að takast á við krefjandi viðfangsefni og láta 
gott af mér leiða. Markmið mitt er að gera líf 
almennings einfaldara og betra með frelsi og 
staðfestu að leiðarljósi. 

Vil ég að endingu óska Hvergerðingum 
gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári.

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir 
Dómsmálaráðherra

Frelsi og staðfesta
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„Þegar hátíð fer í hönd búa menn sig undir 
hana hver á sína vísu.” Á þessum orðum hefst 
sagan Aðventa eftir Gunnar Gunnarsson sem 
margir hafa fyrir reglu að lesa á aðventu og má 
hiklaust mæla með slíkum lestri, að draga sig 
út úr skarkalanum sem fylgir desembermánuði 
og setjast niður í kyrrð með góða bók. 

Aðventan snýst nefnilega í grunninn um 
að bíða og undirbúa.   Bíða eftir hátíðinni sem 
kemur og Jesúbarninu sem kemur og hafa 
allt til reiðu sem tilheyrir hátíðinni.   Við þurf-
um óhjákvæmilega stundum að bíða í lífinu. Í 
nútímasamfélagi er hins vegar ekki alltaf mikil 
þolinmæði eða biðlund. Við erum orðin vön 
því að allt gerist á ógnarhraða og viljum vera 
sjálf við stjórnvölinn.

Við getum ekki alltaf stjórnað því þegar við 
þurfum að bíða. 

Við getum nefnilega ekki stjórnað öllum 
aðstæðum lífsins. Veðrinu, tímanum, fólkinu 
í kringum okkur. Við getum hins vegar haft 
stjórn á því hvernig við mætum aðstæðunum. 
Hvernig við mætum biðinni. 
Aðventan og biðin heyra saman.  
Við bíðum á aðventunni.  
Mikið. 

Dygð aðventunnar er að bíða ekki í óþolin-
mæði heldur eftirvæntingu og von. Leyfa okkur 
að hvíla í aðstæðunum hverju sinni og upplifa 
gæðin sem felast í þeim. 

Þessa dagana er ég að kynna mér bók sem 
heitir „Ekki gera neitt – jólin eru að koma!“ og 
er á formi aðventudagatals. Þar er fjallað um 
það hvort og þá hvernig við getum farið að 
nálgast jólin eins og við séum að heyra af þeim 
í fyrsta sinn, eins og jólin væru að koma í fyrsta 
sinn.  Þar kynnumst við t.d. Maríu, hinni sterku 
og hugrökku ungu konu sem fékk þetta óvenju-
lega hlutverk að fæða son Guðs í heiminn, Jós-
ep, unga manninum sem lenti í þessum flóknu 
aðstæðum með unnustu sinni og öllum hinum 
persónum jólasögunnar sem okkur finnst við 
flest þekkja. En í bókinni segir biskupinn sem 
skrifaði hana, Stephen Cottrell: “Það hlýtur að 
vera hægt að halda jólin öðruvísi en við gerum 
núna, að halda þau þannig að gleðin og fyrir-
heitin sem þau standa fyrir hjálpi til við að gera 
lífið okkar heilt aftur“. 

Markmiðið er að fá okkur til að hugsa öðru-
vísi um dagana fyrir jól  en við erum kannski 
vön. Inntakið er hvatning til að staldra við, 
hætta að eyða um efni fram, vera heiðarleg um 
það sem okkur vantar í líf okkar.   Hugsa sem 
svo: ef jólin væru að koma í fyrsta sinn, hvernig 
vildum við halda þau?

Staðreyndin er sú að aðventan getur verið 
erfiður tími. Með mörgum okkar búa e.t.v. sár-
ar minningar og sorg, við finnum væntingar 
okkar sjálfra og þeirra sem eru hluti af lífi okk-
ar. Við finnum þrýstinginn sem er á okkur öll-

um um að mæta þessum væntingum. Það er 
ekki alltaf hjálplegt og styðjandi. 

Áskorunin okkar er að snúa þessu svo það 
sé okkur sjálfum í hag. Snúa því mennskunni 
í hag, því viðkvæma, brothætta og dýrmæta 
í hag. Því andspænis öllu dótinu, hávaðan-
um, kapphlaupunum og neyslunni standa tvö 
börn: litla barnið í okkur sjálfum og barnið í 
Betlehem. Sambandið milli þeirra kærleikurinn 
sjálfur, kærleikur Guðs til mannanna, kærleik-
ur sem þú átt skuldlausan og alveg skilið. 

Um þetta snúast jólin. 

Ninna Sif Svavarsdóttir 
Sóknarprestur Hveragerðiskirkju

Aðventan – að bíða og undirbúa 
Jólahugvekja 

Tvö félög sjálfstæðismanna eru starfrækt hér 
í Hveragerði. Sjálfstæðisfélag Hveragerðis og 
svo Félag ungra sjálfstæðismanna. Hafa félögin 
bæði staðið fyrir heilmikilli dagskrá og viðburð-
um til fjölda ára og ekkert lát er á. 

Hryggjarstykkið í starfinu eru opin hús í Sjálf-
stæðishúsinu sem haldin eru alla laugardags-

morgna milli kl. 10:30 og 12. Þar mætir ávallt 
einn fulltrúi úr meirihluta D-listans og einn 
fulltrúi úr stjórn félaganna. Í boði er glæsilegur 
morgunmatur og ekki síður skemmtilegt spjall 
um allt það sem gestum dettur til hugar að 
ræða þann daginn. Stundum fáum við til okkar 
góða gesti og þá eru þeir auglýstir sérstaklega. 

Í haust hafa m.a. komið til okkar þau Áslaug 
Arna Sigurbjörnsdóttir, dómsmálaráðherra, 
auk þingmanna flokksins í kjördæminu. 

Viljum við hvetja íbúa og aðra sem áhuga 
kunna að hafa á að nýta sér þennan góða vett-
vang til skoðanaskipta. 

Svo má nú ekki gleyma einu stærsta verk- 
efni Félags ungra sjálfstæðismanna sem er 
að standa fyrir páskaeggjaleit í Lystigarðinum 
Fossflöt og hefur sá skemmtilegi viðburður 
stækkað ár frá ári. 

Formenn félaganna eru Ingibjörg Zoëga 
(eldra) og Laufey Sif Lárusdóttir (yngra) og 
erum við ávallt tilbúnar til að taka vel á móti 
þeim sem vilja bætast í hóp öflugra Sjálfstæð-
ismanna hér í bæ. 

Með þessum orðum viljum við óska ykkur 
gleðilegra jóla og farsæls komandi árs. 

Ingibjörg Zoëga 
Laufey Sif Lárusdóttir. 

Blómlegt félagsstarf D-listans
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Jólagetraun Bláhvers Þekkir þú bæinn þinn?
 1. Hvað heita göturnar á Eden reitnum?
 2. Hvenær varð Hveragerði að bæjarfélagi? 
 3. Hver er formaður bæjarráðs? 
 4. Hvaða dag var opinn gangasöngur hjá Grunnskólanum í Hveragerði?
 5. Hvaða ár var Íþróttafélagið Hamar stofnað? 
 6. Hver átti hugmyndina að listaverkinu „Þetta líður hjá“ sem staðsett er á bakka varmár? 
 

(Öll svör er að finna inni á heimasíðu Hveragerðisbæjar, hveragerdi.is og á bls. 6)

Á haustmánuðum var stofnaður mjög áhuga-
verður og spennandi hópur hér í Hveragerði 
sem allir geta verið þátttakendur í. Hópur 
þessi kallar sig „Vinir Fossflatar“. Hugmyndin 

kviknaði þegar nokkrir öflugir Hvergerðingar 
hittust kvöld eitt fyrir hátíðina Blóm í bæ og 
tóku til hendinni og gerðu garðinn fínan fyrir 
viðburðinn. 

Við erum svo rík af flottu garðyrkjufólki 
í þessum bæ, þannig að hóað var saman 
nokkrum reynsluboltum í garðyrkju til að 
leggja línurnar, hvað okkur langaði að gera og 
við ákváðum í stórum dráttum að hafa þetta 
sem langtímaverkefni og hittast nokkrum sinn-
um á ári og gera fallegan garð enn fallegri, 
þannig að allir sem vettlingi geta valdið geta 
komið og hjálpað okkur að breyta Fossflötinni 
í fagran lystigarð.

Í septemberlok í mjög fallegu veðri var 
fyrsti dagurinn sem við vorum með vinnudag 
og mættu um 30 manns og hjálpuðu til, búið 
var til nýtt fjölæringabeð við inngang garðsins, 
mörg tré sem voru orðin lúin og ljót voru felld 

og ný sett í staðinn. Víðirinn sem er í skeifunni 
var allur felldur og næsta vor munum við setja 
þar ný tré í stað þeirra gömlu . 

Ég hlakka mikið til þegar vetur konungur 
hefur hvatt okkur þá munum við halda áfram 
með þetta flotta samfélagsverkefni okkar og 
hvet ég þig, Hvergerðingur góður, að koma og 
vera með. 

Við erum með síðu á facebook sem heitir 
„Vinir Fossflatar“. Um að gera að fylgjast með 
þar og sjá dagskrána og þau verkefni sem ráð-
ist verður í. Það er nefnilega tilvalið að eiga 
saman góða samverustund um leið og við get-
um látið gott af okkur leiða fyrir bæinn okkar. 

Eigið góðar jólastundir.
Bryndís Eir Þorsteinsdóttir 

Formaður Umhverfisnefndar og bæjarfulltrúi.

Vinir Fossflatar
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Íþróttamaður ársins.   Þann 27. des. kl. 17:00 verður athöfn á vegum menningar-, íþrótta- og 
frístundanefndar í Listasafni Árnesinga. Lýst verður kjöri íþróttamanns ársins árið 2019.  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 sem enginn vill 
missa af verður í umsjón Hjálparsveitar Skáta. 

Þrettándagleði og fjölskylduskemmtun. Við kveðjum jólin með þrettándagleði og fjölskyldu skemmtun 
í Skyrgerðinni þann 6. janúar kl. 17:00. Söngur og gleði. Jólasveinar, Grýla og Leppalúði kveðja jólin og 
halda til fjalla. Aðgangur ókeypis og allir velkomnir.

Bæjarstjórn Hveragerðis og bæjarstarfsmenn þakka Hvergerðingum gott samstarf á liðnum 
árum og óska þeim heilla og velfarnaðar á komandi ári.

Undanfarna mánuði hefur verið unnið að gerð 
nýs deiliskipulags fyrir Friðarstaðarsvæðið. 
Svæði sem nær frá nyrsta hluta Fossflatar og 
upp til móts við gatnamótin þar sem beygt er 
inn að Gufudal/golfvellinum. Um er að ræða 
rauða afmarkaða svæðið á meðfylgjandi mynd.

Á myndinni, sem er ein sú tillaga sem hef-
ur komið til skoðunar, er gert ráð fyrir þremur 
stórum lóðum nyrst á svæðinu. Þær eru hugs-
aðar sem verslunar- og þjónustulóðir. Gisting 
og afþreying fyrir ferðamenn, jafnt innlenda 
sem erlenda. Þetta eru fallegar og dýrmætar 
lóðir og gera má ráð fyrir að þeim verði úthlut-
að að vel ígrunduðu máli, til aðila sem koma 
með trúverðugar og metnaðarfullar hugmynd-
ir um það hvernig þær verði nýttar. Þá er stað-

settur golfskáli enn norðar, við fimmtu braut 
golfvallarins til byggingar síðar. Fyrir neðan 
Varmá I er síðan gert ráð fyrir nokkrum íbúða-
lóðum, ýmist einbýli, par- eða raðhús. Lóðir í 
minni kantinum en á feikn fallegum stöðum. 

Á þessu svæði eru ýmsar náttúruperlur, og 
stóri demanturinn er auðvitað Varmá. Tillagan 
að deiliskipulaginu gerir ráð fyrir göngustíg 
frá Fossflöt upp með ánni allt upp fyrir Baulu-
foss. Útfærsla leiðarinnar liggur ekki fyrir en 
mun væntanlega skýrast eftir því sem vinnu 
við deiliskipulagið vindur fram. Þess utan er 
líklegt að það taki nú all nokkur ár að útbúa 
stíginn þar sem kostnaður við hann hleypur á 
nokkrum tugum milljóna króna.

Við sem sitjum í skipulags- og mann-
virkjanefnd bæjarins erum bjartsýn á að þetta 
deiliskipulag verði bænum okkar til framdráttar 
og að á efri hluta þessa fallega svæðis byggist 
upp þjónusta við bæjarbúa og ferðamenn og 
að á neðri hlutanum verði fallegt íbúðasvæði. 
Rúsínan í pylsuendanum er svo auðvitað 
göngustígurinn upp með Varmá.

Þriðjudaginn 7. janúar, kl. 20:00 hefur verið 
boðað til íbúafundar um deiliskipulagsgerðina 
á þessu svæði og eru íbúar hvattir til að mæta, 
kynna sér hugmyndirnar og taka þátt í ferlinu. 
Fundurinn verður í grunnskólanum. 

Gísli Páll Pálsson 
Formaður Skipulags- og mannvirkjanefndar

Friðarstaðir – nýtt deiliskipulag

Sendum Hvergerðingum og nærsveitungum bestu 
óskir um gleðilega jólahátíð, frið og farsæld á 

komandi ári. Þökkum samverustundir liðinna ára.

  Kt. 420108-0950         Breiðumörk 13
    Sími 483-5900          810  Hveragerði.

.

Óskum Hvergerðingum og 
nærsveitamönnum gleðilegra jóla 

og farsældar á komandi ári.
Þökkum viðskiptin á árinu 

sem er að líða.
Kristín Rós og  

Thelma Rós
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P I Z Z A  &  B R U G G H Ú S

s :  4 8 3  3 0 3 0  /  B r e i ð am ö r k  2  /  H v e r a g e r ð i

Svör við jólagetraun Bláhvers

1. Aldinmörk og Edenmörk
2. 1987
3. Friðrik Sigurbjörnsson 

4. 16. Desember
5. 1992
6. Elísabet K. Jökulsdóttir

Þegar fólk les fyrirsögn þessarar greinar þá 
kunna margir að spyrja sig „Rafíþróttir, hvað er 
nú það?“

Rafíþróttir er samheiti yfir skipulagða keppni 
í tölvuleikjum en á síðustu árum hafa rafíþróttir 
verið að ryðja sér til rúms út um allan heim, þar 
hefur Ísland ekki verið undanskilið.

Fyrr á árinu lagði undirritaður til að stofnuð 
yrði sérstök rafíþróttadeild Hveragerðis í sam-
starfi við Íþróttafélagið Hamar og var vel tekið í 
þær hugmyndir bæði af bæjarstjórn og Hamri. 

Síðan þá hefur átt sér stað óformlegt spjall milli 
aðila um hvernig skuli standa að þessu og er 
nú stefnt að stofnun þessarar deildar í sam-
starfi við Rafíþróttasamband Íslands og horft 
til þess sem íþróttafélögin í Reykjavík hafa gert.

Flest stærri félög Reykjavíkur, eins og t.d 
Fylkir og KR, eru nú komin með rafíþróttadeild-
ir. Með því að stofna þessar deildir og færa 
þær svo undir hatt íþróttafélaganna er verið að 
reyna að rjúfa félagslega einangrun barna og 
unglinga, auka félagsfærni og tengja mikilvægi 
hreyfingar við allt sem við gerum, því rafíþróttir 
snúast um að hitta liðsfélagana og æfa líkt og 
í hinum hefðbundnu íþróttagreinum. Úti í hin-
um stóra heimi eru rafíþróttir orðnar atvinnu-
manna íþrótt og hjá stærstu liðum heims er alls 
staðar talað um mikilvægi hreyfingar og félags-
legrar þátttöku inná milli tölvuleikjaspilunar.

Í nóvember kom ungmennaráð bæjar-
ins til fundar við Menningar-, íþrótta- og frí-
stundanefnd Hveragerðisbæjar og var þar 
ungmennaráðinu kynnt starfsemi bæjarins, 
fyrirkomulag nefnda og rætt um hlutverk og 
sýn ungmennaráðsins. Ungmennaráðið er 
skipað gífurlega flottum hópi ungmenna sem 
öll hafa mikinn áhuga og metnað fyrir starfi 

ungmennaráðs. Á fundinum var ákveðið að 
ungmennaráðið myndi halda Ungmennaþing á 
vormánuðum næsta árs(2020), þar á að ræða 
það sem brennur á ungmennum bæjarins og 
verður fyrirkomulag og tímasetning þingsins 
nánar ákveðið í janúar.

Ef þið hafið áhuga á að taka þátt í rafíþrótta-
deildinni eða starfi ungmennaráðsins eða haf-
ið spurningar varðandi þetta er hægt að hafa 
samband við mig á samfélagsmiðlum eða með 
því að senda mér tölvupóst á fridrik.sigurbjorn-
sson@hveragerdi.is

Líkt og síðustu ár þá enda ég grein mína á að 
minna alla á kjör íþróttamann Hveragerðisbæj-
ar, en íþróttamenn ársins í Hveragerði verða 
heiðraðir föstudaginn 27. desember klukkan 
17:00 á Listasafni Árnesinga. Öllum er velkom-
ið að mæta á samkomuna og gaman væri að 
sjá sem flesta samgleðjast með íþróttafólkinu 
okkar. Að lokum vil ég óska lesendum Bláhvers 
og Hvergerðingum öllum gleðilegra jóla og far-
sældar á komandi ári.

 
Friðrik Sigurbjörnsson 

Formaður bæjarráðs og formaður  
Menningar-, íþrótta- og frístundanefndar

Rafíþróttir og ungmennaráð

Við sendum Hvergerðingum 
öllum hugheilar jóla- og 

nýárskveðjur með þökk fyrir 
árið sem er að líða. 

Hátíðarkveðja, 
Arnon. 

Gleðileg jól
Jólakveðjur, 

Sigurjón
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Rétta blandan 
í hálfa ísöld

Ragna 1973

Ragna 2019

Hin einstaka ísblanda frá Kjörís hefur fylgt þjóðinni í hálfa öld. 

Hér sést Ragna Kolbrún Ragnarsdóttir, fyrsta fyrirsætan okkar. 

Hún gæddi sér á ljú�engri ístertu í Kjörís–auglýsingu árið 1973. 

Ragna er mætt aftur, enda veislan enn í fullum gangi.
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Helgu Baldursdóttur þekkja margir Hver-
gerðingar, sumir hafa þekkt hana lengi og vel, 
aðrir stuttlega, en flestir kannast við hana, því 
hún hefur verið virk í samfélaginu hér í Hvera-
gerði í rúm 60 ár. Helga var hissa á erindi mínu 
við hana, þegar ég bað hana um viðtal í Bláhver, 
hún sagðist vera svo venjuleg og ekkert sérstak-
lega merkileg. En hún féllst á þetta og við áttum 
gott spjall á heimili hennar í nóvember síðast-
liðnum.

Hvaðan ert þú og hverra manna?
Ég er fædd í Reykjavík 6. ágúst 1937, foreldrar 
mínir voru Vilhjálmur Baldur Guðmundsson f. 
1911, d. 1975 ættaður vestan úr Önundarfirði 
og Margrét Bjarnadóttir f. 1917, d. 1989 af Kjal-
arnesinu. Ég er elst 12 systkina sem eru Guðný 
f.1938, d.2009, Bjarni f.1941, d. 1993, Ástríður 
f. 1942, Snorri f. 1944, Árni f. 1947, Arngrím-
ur f. 1950, Guðmundur f. 1952, Grétar f. 1953, 
Vilhjálmur f. 1956, Margrét f. 1957. Einnig átti 
ég systur sem fædd var 1949 og lést nokkurra 
mánaða gömul. Ég átti heima í Reykjavík til 
fimm ára aldurs en þá flutti fjölskyldan að 
Minni-Vatnsleysu á Vatnsleysuströnd. Pabbi 
stundaði þar búskap á jörð sem bróðir hans átti 
og þar vorum við í 6 ár, þangað til við fluttum að 
Kirkjuferju í Ölfusi árið 1948, þar sem foreldrar 
mínir bjuggu það sem eftir var ævinnar. 

Áttu einhverjar barnæskuminningar 
frá Vatnsleysuströndinni?
Leikfélagarnir voru systkini mín og ég tók það 
alvarlega að passa bæði Bjarna og Guðnýju. 
Ein sterkasta minning mín er frá stríðsárunum 
þegar við urðum vitni að því, að þýsk flugvél var 
skotin niður í nágrenninu. Við fylgdumst með 
eltingaleiknum í lofti og svo allt í einu sáum við 
vélina hrapa. Þá tók ég utan um litlu systkini 
mín og hljóp með þau í skjól undir timburstafla, 
sem reyndar var ekki mjög traustur og hefði 
auðveldlega getað hrunið ofan á okkur, en allt 
fór vel. Seinna nauðlenti lítil bandarísk flugvél 
á túninu heima, sem fylltist fljótlega af bílum 
og hermönnum, þannig að túnið var gjörónýtt 

eftir allan áganginn. En þetta var mikil upplifun. 
Skólinn sem ég fór í var mjög lítill, skipt var í 
2 deildir, eldri og yngri börn. Veturinn sem ég 
byrjaði þar voru tveir kennarar, ungur maður úr 
Reykjavík, Jón að nafni og fullorðin kona, sem 
hafði lengi verið eini kennarinn og kennt þá 
báðum deildum til skiptis. Í þessum skóla eign-
aðist ég góða vinkonu sem ég held sambandi 
við enn í dag.

Hvernig upplifðir þú breytingarnar 
við að flytja austur í Ölfus? 
Sjálfur flutningurinn er mér mjög minnisstæð-
ur, við Guðný systir fórum með vörubíl, sem 
flutti búslóðina, mamma fór með Snorra, sem 
var fluttur í sjúkrabíl, því hann var með lungna-
bólgu og pabbi fór með hin systkinin í bíl sem 
hann fékk lánaðan hjá bróður sínum. Það 
var mikil rigning og þoka og mér fannst þetta 

ljótasta sveit á Íslandi. Það birti ekki til fyrr en 
eftir nokkra daga og þá hrópaði ég á mömmu 
þegar ég vaknaði og sagði „Veistu við sjáum 
Esjuna hérna líka“ , því ég hafði komið auga 
á Ingólfsfjallið. Esjan hafði fylgt mér frá því ég 
man eftir mér , því móðuramma mín Helga bjó 
á Grund á Kjalarnesi og við fórum oft til henn-
ar. Mamma fór nefnilega á sumrin með okkur 
börnin í „sumarbústað“ þangað. Þessi sumar-
bústaður var gamalt hesthús, tjaldað með striga 
og pappakössum. Þarna var gaman að vera og 
fjaran var uppáhaldsleiksvæðið. Á Kirkjuferju 
undi ég mér við árbakka Ölfusár, því túnið náði 
niður að á, þar voru lögð net og byrjaði ég strax 
að hjálpa til við að vitja um netin. Þá kviknaði 
veiðiáhugi minn sem ekki hefur slokknað síð-
an og hef ég reynt að fara á hverju ári niður að 
Ölfusá að veiða.

Söngelska ættmóðirin úr Ölfusinu!
Viðtal við Helgu Baldursdóttur frá Kirkjuferju.

Systurnar Helga og Guðný Systkinin á Kirkjuferju. þau Helga, Arngrímur, Guðný, Bjarni, Ástríður, Snorri og Árni
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Hvernig var svo að fara í nýjan skóla?
Það voru mikil viðbrigði, við fórum í nýja skól-
ann í Hveragerði, sem byggður var 1947 og 
mér fannst þetta stórt og mikið hús. Við þurft-
um að ganga um 2 kílómeta frá Kirkjuferju upp 
á þjóðveg eldsnemma að morgni til að fara í 
skólabílinn. Og ég man að ég átti ekki úlpu, bara 
einhverja kápu, sem var saumuð úr gamalli 
fullorðinskápu. Þá var bara 1 skólabíll, sem fór 
bæði í austur- og vestursveitina, til skiptis sín 
hvora vikuna. Þegar hann kom fyrst til okkar, 
þá þurftum við að bíða í skólanum, stundum ut-
andyra, á meðan börnin úr vestursveitinni voru 
sótt. Pabbi komst að samkomulagi við skóla-
stjórnendur um að senda börnin á Kirkjuferju 
ekki í skóla fyrr 10 ára gömul, fékk að kenna 
þeim heima, en svo fóru þau og tóku próf. Hann 
sagði í gríni, að svona ung börn lærðu ekkert 
meira í skóla en hann gæti kennt þeim heima, 
nema þá kannski að blóta. En honum fannst 
þetta allt of langur vinnudagur fyrir ung börn 
með ferðalaginu fram og til baka. Og þannig 
var þetta með flest börnin á Kirkjuferju, nema 
kannski þau allra yngstu. Ég kláraði skólaskyldu, 
sem þá var 1 vetur eftir fermingu. Ég fermdist 
að Kotströnd 13.maí 1951 og sá dagur gleymist 
seint, því það komust bara fimm manns í veisl-
una mína. Það stóð þannig á, að vörubílstjórar 
voru í verkfalli og vegurinn við Gljúfurholt var 
orðinn algjörlega ófær vegna lítils viðhalds. 

Fékkst þú snemma áhuga á tónlist?
Já, ég fékk mjög snemma áhuga á tónlist og 

hlustaði mikið á útvarp. Pabbi sagði að það 
væri alltaf hægt að vita hvar Helga væri, það 
heyrðist! Ég lærði mjög ung að syngja sálma, ég 
var 10 ára þegar Árni bróðir var skírður og þá 
var ég aðalsöngvarinn athöfnina. Ég hafði vakið 
athygli prestsins í kirkjunni fyrr um daginn fyrir 
að hafa kunnað alla sálma, sem sungnir voru 
við messuna og sagði hann mér að ég gæti séð 
um sönginn. Þetta var að Brautarholti á Kjal-
arnesi, presturinn var séra Hálfdán Helgason, 
faðir Jóns Helga sem lengi var meðhjálpari í 
Hveragerðiskirkju og hann hafði líka skírt mig. 
Ég vissi eiginlega ekki þá hvernig ég kunni alla 
þessa sálma, þeir bara komu. Eftir þetta söng 
ég skírnarsálma við skírn allra hinna systkina 
minna. 

Hver voru fyrstu störf á vinnumark-
aði?
Ég vann í 1 ár hjá Jóhanni Karlssyni í verksmiðj-
unni Magna í Hveragerði, þar sem voru saumuð 
tjöld og svefnpokar, svo fór ég að vinna á sím-
stöðinni hjá Sigríði Pálsdóttur sem þá var stöðv-
arstjóri. Ég var 17 ára og var ráðin þegar Stína 
fór í fæðingarorlof. Stuttu síðar kom stærra 
skiptiborð á stöðina og önnur manneskja var 
ráðin, það var Guðrún Magnúsdóttir. Ég hætti í 
ársbyrjun 1958 þegar ég átti von á mínu fyrsta 
barni, fór síðan aftur í vinnu u.þ.b. 18 árum 
síðar í hálft starf hjá Garðari Hannessyni, sem 
var stöðvarstjóri pósts og síma í Hveragerði 
árum saman. Á árunum 1993 – 2000 vann ég 
í Reykjavík hjá Tollpóstinum við Ármúla. Ég tók 

alltaf rútuna og var á tímabili að hugsa um að 
flytja til Reykjavíkur, en guði sé lof gerði ég það 
ekki.

Hvar kynntist þú manninum þínum og 
hver var hann?
Hann hét Sigurður Guðmundsson var fæddur 
30.08.1918 í Litla Saurbæ í Ölfusi, en ólst upp 
í Króki í Arnarbælishverfi hjá móðurafa sínum 
og ömmu. Sigurði Þorbjörnssyni og Ingigerði 
Björnsdóttur. Hann var mikið í Kirkjuferju-
hjáleigu, sem var næsti bær við Kirkjuferju, þar 
sem móðurbróðir hans Björn Sigurðsson og 
kona hans Valgerður Sigurbergsdóttir bjuggu. 
Siggi var ekkill, missti konu sína frá ungum syni 
Halldóri, sem Björn og Valgerður ólu upp. Það 
var vissulega mikill aldursmunur á okkur Sigga, 
en ég fann aldrei fyrir því. Við vorum bæði í 
kirkjukórnum og deildum áhuga á tónlist. Siggi 
átti vörubíl þegar við giftumst og vann alla tíð 
sem bílstjóri.

Hvar voru fyrstu búskaparárin?
Við giftum okkur 1957, þá áttum við kost á að 
fara á Selfoss, bauðst þar hús til kaups, en sem 
betur fer varð ekkert af því. Við keyptum hús af 
Stínu og Aage Michelsen, það hét Höfn, Heið-
mörk 60, er nú númer 33 og stendur á móti 
garðyrkjustöðinni Flóru við hliðina á gamla bak-
aríinu. Börnin komu svo hvert af öðru, Margrét 
1958, Baldur 1959, Guðrún 1961, Guðmundur 
1963, og Hulda 1974. Í Höfn bjuggum við með 
4 börn í 13 ár, en fluttum 1970 í Dynskóga 26. 

Helga og Sigurður ásamt börnum sínum. Efri röð: Margrét, Baldur, Halldór, Guðmundur 
og Guðrún Neðri röð: Helga Baldrursdóttir, Hulda og Sigurður Guðmundsson
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Þar bjuggum við þegar Siggi lést árið 1997 og 
ég bjó þar til ársins 2001 þegar ég flutti hingað 
í Réttarheiðina.

Hvernig var að vera ung móðir í 
Hveragerði á þessum árum?
Það var enginn vandi, börnin fóru út að leika 
á morgnana og komu svo inn á kvöldin. Ungar 
konur voru yfirleitt heimavinnandi og héldu 
sambandi sín á milli, hjá mér var einskonar 
umferðarmiðstöð, margar mæður komu með 
börnin sín í heimsókn þegar þær áttu leið í bak-
aríið.

Þú bjóst rétt við Hverasvæðið, varstu 
aldrei hrædd um börnin nálægt hver-
um?
Börnin lærðu mjög fljótt að fara ekki of nálægt 
hverunum. Reyndar kom það einu sinni fyrir að 
Baldur brenndist illa, en það var ekki hver sem 
hann fór í, heldur var það opinn skurður sem 
ekki var búið að loka eftir framkvæmdir.

Ég verð að fá að spyrja þig út í 
viðurnefnið „ Trölli“ á Sigga, hvaðan 
kemur það?
Það kemur frá Hallæris-Fúsa, Vigfúsi Guð-
mundssyni föður Þórs Vigfússonar skólameist-
ara. Vigfús var með bílaútgerð á Selfossi og 
Siggi vann hjá honum. Vigfús var fremur lág-
vaxin og Siggi var mjög liðlegur við að ná í ýmsa 
hluti sem voru hátt uppi og var í miklum metum 
hjá konu Fúsa. Vigfús sagði að Sigga leyfðist allt 
og hann gæti allt, því hann væri Trölli. Vigfús 
var yndislegur maður, það var mikil vinátta á 
milli okkar og hann var heimilisvinur alla tíð. 
Sumir halda að okkur fjölskyldunni mislíki þetta 
viðurnefni, en okkur hefur aldrei fundist þetta 
skammarlegt viðurnefni. Siggi hélt þessu alltaf á 
lofti og okkur þykir bara vænt um þetta. Einhver 
hafði það á orði, að Siggi væri svo merkilegur 
að Emskip hefði skírt skip í höfuðið á honum, 
Tröllafoss. Trölla-viðurnefnið hafa börnin líka 
fengið, en mismikið og það hefur lengst tengst 
Möggu og Gumma. 

Helga, þú hefur lengi verið tengd 
kirkjustarfi og kirkjukórnum?
Já, ég var 63 ár í kórnum og lengi langyngst, 
og síðar var ég elst í mörg ár. Þegar ég byrjaði 
var Lúlla, Louisa Ólafsdóttir organisti og þá 
sungum við líka í Hjallakirkju og Strandarkirkju 
auk Kotstrandarkirkju. Utan kirkju var sungið 
við ýmsa atburði t.d. 17. Júní, þá var Geirrún í 
Ásum stjórnandi um tíma. Þegar hún og Lúlla 
voru saman með kórinn, var alltaf gaman, allt 
var svo lifandi. Í þá daga var 17. Júní skemmt-
unin fyrir utan barnaskólann og bakatil þar sem 
gengið var inn til húsvarðar sungum við á palli. 
Kórstarfið var bæði tengt helgihaldi og tónleika-
haldi. Í gegn um tíðina hafa margir stjórnendur 
verið með kórinn og alltaf voru tónleikar haldn-
ir einu sinni á ári. Takmarkið var alltaf að gera 
allt faglega og vel. Þessir stjórnendur höfðu 
flestir mikla reynslu og góða tónlistarmenntun. 
Um árabil var kórinn mjög fjölmennur og má 
þá nefna tímabilið, sem Jón Hjörleifur Jónsson 
stjórnaði kórnum. Kórinn fór í nokkrar utan-
landsferðir og ég fór með þeim, m.a. til Prag, 
Ungverjalands og Noregs. Ég söng með fjöl-
mörgum organistum, sem erfitt væri að telja 
upp, en þegar ég hætti í kórnum, þá var Miklos 
Dalmay tekinn við. Svo var ég kirkjuvörður í 7 ár, 
frá 2004 til 2011, sem var mjög ánægjulegt og 
gefandi starf. Einnig starfaði ég lengi með kven-
félaginu hér og í aðdraganda kirkjubyggingar í 
Hveragerði unnum við mikið fjáröflunarstarf til 
styrktar kirkjubyggingunni. Og eftir að kirkjan 
var byggð var haldið áfram að safna fyrir ýmsu 
inn í kirkjuna, t.d. orgeli, flygli, gólfefni og fleiru. 
Við gerðum þetta meðal annars með kaffisölu 
á 17. júní.

Var kvenfélagsstarfið ekki mjög öfl-
ugt?
Jú, svo sannarlega og ég er eiginlega stoltust af 
aðkomu okkar að stofnun leikskóla hér í Hvera-
gerði. Fyrir okkar tilstilli var komið á formlegri 
barnagæslu, fyrst í skólahúsinu, en svo tókum 
við okkur til og byggðum hús undir starfsem-

Helga með einn stóran

ina. Kvenfélagið byggði ekki bara húsið, heldur 
sá um rekstur leikskólans í mörg ár. 

Hverjar hafa verið helstu tómstundir í 
gegn um árin?
Ég hef reynt að fara mikið á tónleika og þegar 
börnin fóru að eldast fórum við Siggi mikið á 
sinfóníutónleika og óperur Í Reykjavík. Ég hef 
gaman að ferðalögum bæði innanlands og utan 
og svo þykir mér mjög gaman að veiða. 

Við fjölskyldan reynum að vera mikið saman, 
börnin koma oft og svo fer ég með þeim í 
heimsóknir. Hér í Hveragerði búa 3 barna 
minna, Baldur, Gummi og Hulda, en Margrét 
býr í Hafnarfirði. Guðrún lést árið 2006 eftir 
langvarandi veikindi. Ég á 13 barnabörn, 20 
langömmubörn og 1 langalangömmubarn, það 
er stúlka sem er orðin 7 ára. Svo er það hin stór-
fjölskyldan, við systkinin komum alltaf saman 
vissa helgi á hverju sumri með öllum okkar af-
komendum í útilegu á Kirkjuferju.

Þú hefur misst marga nána ættingja, 
bæði unga og aldna, hefur það ekki 
tekið á?
Jú, ég hef vissulega fengið minn skerf af sorgum 
og erfiðleikum eins og gerist í stórum fjölskyld-
um, sum andlát hafa komið snöggt, önnur eftir 
langvarandi veikindi og oft hefur verið erfitt að 
horfa upp á nákomna þjást. En þrátt fyrir ýmis-
legt mótlæti finnst mér líf mitt hafa verið gott, 
mér hefur tekist að dvelja ekki í gömlum sorg-
um, reynt að vinna úr þeim erfiðleikum sem 
hafa steðjað að og horfa fram á veginn. Ég er 
sátt við líf mitt og finnst það frekar venjulegt.

En svona að lokum, eru einhverjar 
jólahefðir sem þú hefur haldið í?
Á æskuheimili mínu var algjörleg bannað að 
spila á spil á aðfangadagskvöld og því hef ég 
haldið síðan. Mitt jólahald stjórnaðist mikið 
af messuhaldi þar sem ég var alltaf að syngja 
í kórnum um hátíðarnar. Á jóladag var alltaf 
messa á Kotströnd klukkan 2 eftir hádegi og 
á aðfangadagskvöld var messan var yfirleitt 
klukkan 6 um kvöldið. Þó var tímabil sem 
presturinn, sem þá var séra Tómas Guðmunds-
son þurfti líka að messa í Þorlákshöfn og þá var 
messað hér í Hveragerði klukkan 9. Það hentaði 
bæði mér og mörgum öðrum miklu betur, sér-
staklega barnafólki. 

Þó henni Helgu finnist sjálfri hún ekkert sér-
staklega merkileg, þá er ég henni ekki sam-
mála. Helga hefur verið samtvinnuð samfé-
laginu hér í Hveragerði og Ölfusi í rúm 70 ár, 
unnið að mörgum góðum málum og ætíð mætt 
samborgurum sínum með hlýlegu viðmóti. 
Ættingjar hennar og afkomendur eru víða hér 
um slóðir og hér eru margir sem eiga Helgu að 
vini. Ég þakka Helgu kærlega fyrir að lofa okkur 
að skyggnast inn í líf hennar og óska Helgu og 
öllum hennar „Tröllabörnum“ innilega gleði-
legra jóla.

Pálína Sigurjónsdóttir

Grund á Kjalarnesi
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Tvöfaldur fulltrúafjöldi D-listans hittist vikulega 
til að fara yfir þau málefni bæjarins sem efst 
eru á baugi hverju sinni. Auk bæjarfulltrúanna, 
Eyþórs, Bryndísar, Friðriks og Aldísar eru það 
þau Alda Pálsdóttir, Sigurður Einar Guðjóns-
son, Ingibjörg Zoega og Thelma Rós Kristins-
dóttir sem hittast og bera saman bækur og 
leggja línurnar. 

Svona í anda jóla þótti tilvalið að fá fulltrúa 
úr þessum hópi til að gefa lesendum Bláhvers 
nokkrar þaulreyndar og gómsætar uppskriftir. 
Njótið ! 

Ingibjörg Zoëga
Ég er frá Flateyri og því langar mig að gefa lesendum 

Bláhvers uppskrift að vestfirskum hveitikökum sem 

eru í miklu uppáhaldi hjá mér og reyndar hjá öllum 

sem smakka:

200 gr. Ljóma smjörlíki 

2 msk sykur 

2 egg 

1 kg hveiti 

10 tsk lyftiduft 

3 dl mjólk 

3 dl súrmjólk 

4 marðar kartöflur (eða kartöflumús) 

örlítið salt

Allt hnoðað saman (gæti þurft að bæta við hveiti) 

flatt út, skorið út í passlegar hringlaga kökur. Gatað 

með gaffli og steikt á þurri pönnu. Eftir steikingu eru 

kökurnar lagðar á klút og annar klútur breiddur yfir. 

Með þessu er gott að borða hangikjöt, lax eða silung en 

gamla góða smjörið og osturinn stendur alltaf fyrir sínu. 

Þessi uppskrift að skonsum er mjög vinsæl á mínu 

heimili bæði má baka úr þessu litlar skonsur en einnig 

stórar sem henta þá vel í skonsubrauðtertu:

4 bollar hveiti 

1 bolli sykur 

3 tks lyftiduft 

3 bollar mjólk 

4 stór egg

Allt hrært saman. Bakað við vægan hita á pönnu-

kökupönnu. Pínu klípa af smjörlíki sett á pönnuna í 

hvert sinn sem nýr 

skammtur af deigi 

er settur á. Hér þarf 

að brynja sig þolin-

mæði! Gómsætt á 

kaffiborðið með sykri 

eða osti og smjöri 

eða góðu salati. 

Gómsætt frá meirihlutanum
Sigurður Einar Guðjónsson
Hér kemur uppskrift sem hún Rakel mín töfraði 

fram þegar við bjuggum í Hammerfest, nyrst í 

Noregi. Það var ekki amalegt að fá svona heilsu-

bombu þegar myrkrið og kuldinn í Finnmörku var 

að gera útaf við okkur. Þessa uppskrift má bæði 

nota sem fallega köku á borð - æðislegur desert, 

eða skera niður í litla bita og geyma í frystinum, 

tilvalið að grípa einn eða tvo mola með kaffinu.

Snickers heilsukaka

Botn: 

200 g döðlur (ég nota alltaf mjúkar döðlur sem 

þarf að fjarlægja steininn úr)

100 g möndlur (má alveg leggja þær líka í bleyti 

– þá verður botninn mýkri)

100 g kókosmjöl 

1 tsk vanilludropar 

Smá sjávarsalt

Leggja þarf döðlurnar í bleyti (ef þær eru harð-

ar) í a.m.k. 10 mínútur og setja allt saman í mat-

vinnsluvél. Síðan sett í kökuform og þrýst vel 

niður í formið. Mjög gott að setja bökunarpappír 

í formið áður. Botninn er settur í frysti í 10 – 15 

mínútur. Eftir þetta er gróft hnetusmjör sett vel 

yfir. Formið er aftur sett í frysti í 10 – 15 mínútur.

Thelma Rós Kristinsdóttir
Það eru engin jól nema ég baki Hátíðakökur 

sem er gömul uppskrift úr Morgunblaðinu. 

Mamma klippti þessa uppskrift út úr 

Mogganum árið 1980 sem er ári áður en ég 

fæddist svo þessi uppskrift hefur fylgt mér öll 

mín jól. Þegar ég fór svo að búa gaf mamma 

mér þessa úrklippu og held ég mikið uppá 

hana. Ég á svo margar dásamlegar minningar 

af mér og systkinum mínum að baka þessar 

fallegu smákökur með mömmu. Þessi upp-

skrift er mjög auðveld og spennandi fyrir litla 

krakka að aðstoða við baksturinn á þessum. En 

uppskriftin er eftirfarandi:

1 bolli smjörlíki

1 bolli púðursykur

½ bolli sykur 

2. tsk. vanilludropar 

2 egg

2 ¼ bolli hveiti

1 tsk. natron (matarsódi) 

1 tsk. salt

1 ½ bolli af Smartís eða M&M 

súkkulaðiperlum

Smjörlíkið og sykurinn hrært vel saman, eggj-

um og vanilludropum bætt út í og síðan sigt-

uðum þurrefnunum, og að lokum er ½ bolla 

af sælgætinu blandað saman við. Deigið sett 

með teskeið á 

smjörpappír eða 

smurða plötu og 

smartís-inu (eða 

M&M) stungið 

ofan á, Bakið við 

meðal hita í ca. 

10 mín.

Við óskum Hvergerðingum gleðilegra jóla og 
farsældar á nýju ári. Með þökk fyrir viðskiptin á 
árinu sem er að líða. 

Jólakveðja,
Elín og Gunnar

Við tökum vel á móti þér á nýju ári

Súkkulaðibráð: (hér er holla útgáfan)

1 dl kókosolía

1 dl hreint kakó 

1/2 dl agave sýróp (eða önnur sæta t.d. hlyn-

sýróp)

(Smá sjávarsalt … val) 

Súkklaðibráðinni hellt yfir og kakan geymd í 

frysti. 

Eintóm hollusta og algjört lostæti en rosalega 

gott að hafa smá „óhollustu“ með eins og væna 

slummu af þeyttum rjóma.

Ef ykkur langar í aðeins meiri óhollustu þá 

má gera súkkulaðibráð úr hvaða súkkulaði sem 

er! Mjög gott að blanda 70% súkkulaði við eitt-

hvað annað gott … t.d. suðusúkkulaði með kara-

mellu og sjávarsalti!  Ég mæli með að setja smá 

kókosolíu í bráðina, þá er auðveldara að skera 

fallega bita. Passið 

að skera kökuna 

ekki fyrr en hún 

hefur þiðnað að-

eins.

Verði ykkur að 

góðu 
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24. desember kl.  9-13
25. desember kl.  Lokað
26. desember kl.  9-16
27. – 30. des. kl.  7-18
31. desember kl.  9-14
1. janúar klukkan  lokað
2. janúar klukkan  7-18

Jólaopnun hjá Almari bakara
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.

Fallega myndin á forsíðu Bláhvers 2019 er 
tekin af tveimur nemendum í Grunnskólanum 
í Hveragerði þeim Elektru Mjöll Kubrzeniecka 
og Elísu Mist Benediktsdóttur úr 9. SS.

Myndin sem er tekin frá nýstárlegu sjón-
arhorni við Sundlaugina Laugaskarði var ein 
af mörgum sem var til sölu á góðgerðardegi 
Grunnskólans í Hveragerði sem var, eins og 
endranær, gríðarlega vel sóttur og skemmti-
legur. á myndunum má sjá þá góðu stemningu 
sem var í skólanum þennan dag.

Forsvarsmenn Bláhvers þakka Elektru og Elísu 
kærlega fyrir afnotin af myndinni.

Forsíðumyndin! 

Gleðileg jól

Múrþjónusta Helga Þ. ehf.
893 2429
896 4757✆

Lögmenn Pacta búa yfir víðtækri reynslu og þekkingu á flestum sviðum 
lagaumhverfis einstaklinga, fyrirtækja, sveitarfélaga og stofnana. 

Með samræmdu upplýsingakerfi og nútíma samskiptalausnum hafa 
lögmenn Pacta einstakan aðgang að reynslu og sérþekkingu annarra 
lögmanna á 14 starfsstöðvum um allt land.

Jón Páll Hilmarsson, lögmaður og Reynir Þór Garðarsson, lögmaður.

Við óskum 

gleðilegrar hátíðar

Pacta lögmenn I Austurvegi 4 I 800 Selfoss I Sími 440 7900

Hvergerðingum 
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Það er ánægjuleg staðreynd að íbúum hefur 
fjölgað verulega í bænum okkar. Þeirri fjölgun 
fylgir eðlilega þörf á betri aðstöðu fyrir börn 
bæjarins. Þeirri þörf var mætt hvað varðar 
leikskólastigið með byggingu Leikskólans 
Undralands en tilkoma hans gerir að verkum 
að nú þegar hefur öllum börnum sem verða 
1 árs fyrir 1. febrúar 2020 verið boðið pláss á 
leikskóla. 

En nú er komið að grunnskólanum enda 
brýnt að þar verði bætt við kennslurými vegna 
fjölgunar nemenda og aukinna krafna um betri 
aðstöðu. 

Um mitt sumar 2018 var ákveðið að hefja 
hönnun viðbyggingar við Grunnskólann í 
Hveragerði. Bæjarráð samþykkti í framhaldi 
þess að Dr. Maggi Jónsson arkitekt fyrri við-
bygginga við GÍH yrði ráðinn til þess verkefnis. 
Jafnframt var samþykkt að skipa starfshóp sem 
starfar sem byggingarnefnd til ráðgjafar við 
arkitekt og framkvæmdaaðila. Hópinn skipa: 
bæjarstjóri, byggingafulltrúi, skólastjóri, fulltrúi 
kennara og formaður fræðslunefndar.

Nú þegar hefur Dr. Maggi lagt fyrir hópinn 
tillögur að viðbyggingum með tilliti til hvar og 
hvernig hagkvæmast er, fyrir alla aðila, að við-
byggingin standi. Niðurstaða hópsins er að hún 
skuli rísa til norðurs, tveggja hæða bygging sem 
hýsa mun sex kennslustofur, fjögur smærri rými 
sem kennslustofurnar opnast út í, fjölnotarými 
og nýtt anddyri. Nýja viðbyggingin mun tengjast 
skólanum við starfsmannainngang yfir Skóla-
mörkina og örlítið inn í Lystigarðinn við Foss-
flöt. Við þessa framkvæmd verður Skólamörk 
botnlangagata frá Breiðumörk og tengingin við 
Fossflötina er kærkomin viðbót við útistofu sem 
Grunnskólinn hefur undir Hamrinum. Auk þess 
mun skólalóðin við þessar breytingar tengjast 
beint inn á göngustígakerfið í Hveragerði.

Eins og myndirnar sýna þá mun þessi 
viðbygging verða bæði nemendum okkar sem 
og bæjarbúum til yndisauka og gagns. Fjöl-
breytni í notkun skólarýmis er ekki bara æski-
leg heldur nauðsynleg og þessi bygging býður 
svo sannarlega upp á fjölbreytni. Auk þessa 
er vert að benda á að þessi glæsilega bygging 
mun standa sem listaverk inn í Lystigarð okkar 
Hvergerðinga.

Hönnunarvinnu viðbyggingarinnar er senn 
að ljúka og gert er ráð fyrir að framkvæmdir 

hefjist á fyrsta ársfjórðungi 2020. Áætluð verk-
lok eru haustið 2021. 

Það er ánægjulegt að það skuli vera hægt að 
framkvæma jafn veglega og hér er stefnt að og 
ljóst að slíkt væri ekki mögulegt nema vel sé 
haldið utan um rekstur bæjarfélagsins.

Óska ykkur gleðilegrar hátíðar í faðmi 
fjölskyldu og vina. 

Alda Pálsdóttir 
Formaður Fræðslunefndar Hveragerðisbæjar.

Stækkun Grunnskólans 
í Hveragerði

Við sendum 
Hvergerðingum 

öllum hugheilar jóla- 
og nýárskveðjur með 
þökk fyrir árið sem er 

að líða. 
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Ársins 2019 verður væntanlega minnst fyrir 
mikla veðurblíðu, sólríkt, milt sumar og dá-
samlegt haust.

En ekki er allt jafn ljúft sem góðviðrið ber 
með sér og landsmenn áttu það margir sam-
eiginlegt að stunda einn algengasta samkvæm-
isleik sumarsins sem var að bera saman bit eft-
ir lúsmý, telja bitin og metast um það við vini og 
vandamenn hver hefði fengið flest bit og á hve 
stuttum tíma. Alls konar húsráð voru reynd svo 
fólk fengi allavega nætursvefn í húsum sínum. 
Sumt virkaði annað ekki ! 

En í þessu fáheyrða góðviðri fylltist fólk vilja 
til að gera góða hluti utandyra og hér í Hvera-
gerði réðst hópur sjálfboðaliða á sjálfan lysti-
garðinn við Fossflöt en þar hefur í ári verið lyft 
grettistaki og ekki allt búið enn. Hvet ég bæj-
arbúa til að taka þátt í næsta sjálfboðaliðadegi 
því það er svo sannarlega rétt sem sagt er að 
margar hendur vinna létt verk. 

Sjónvarpsstöðin N4 heillaðist af blómabæn-
um og gerði fjóra afar skemmtilega sjónvarps-
þætti um gróður og garða hér í Hveragerði. 
Þóttu þetta vandaðir og góðir þætti og viðmæl-
endur með eindæmum jákvæðir og skemmti-
legir og báru þeir bænum sínum fagurt vitni. 

Þetta líður hjá 
Í tilefni af 70 ára afmæli Hveragerðisbæjar 
varð til mjög skemmtilegt samstarfsverkefni 
listakonunnar Elísabetar Jökulsdóttur, mynd-
höggvarans Matthíasar Rúnars Sigurðssonar 
og Hveragerðisbæjar þegar fyrstu gestirnir 

tylltu sér í steininn eða með öðrum orðum sett-
ust í listaverkið „Þetta líður hjá“ sem staðsett 
er á bökkum Varmár. Þar hefur verkið rækilega 
slegið í gegn og nýtt útivistarsvæði hefur skap-
ast á þessum gullfallega stað. 

Jobbi er kominn heim
Það fjölgaði í fjölbreyttri flóru dýra hér í Hvera-
gerði þegar apinn Jobbi kom aftur heim eft-
ir áratugalanga útlegð í Menntaskólanum á 
Laugarvatni. Enn hefur honum ekki verið fund-
inn framtíðarstaður, hann er reyndar frekar 
líflaus þar sem hann er uppstoppaður en til-
vist hans hér minnir þá sem eldri eru á glaðar 
stundir í Söluskála Michelsen. 

Lífið er yndislegt
Hátíðir sumarsins tókust vel, Blóm í bæ 
setti umhverfismál á oddinn en fjölbreyttar 
skreytingar glöddu að vanda bæjarbúa og 
gesti. Þúsundir gesta sóttu Blómstrandi daga í 
ágúst en dagskráin var viðamikil og gátu allir 
fundið eitthvað við sitt hæfi. Það er gaman að 
sjá hve fyrirtæki og íbúar taka vel þátt í hátíð-
inni en þannig mun hún einmitt þróast, góðri 
samvinnu allra sem hér búa. 

Utanvegahlaupið Hengill Ultra er komið 
til að vera en um 700 keppendur tóku þátt 
í hlaupinu árið 2019. Stefnt er að því að enn 

fleiri taki þátt í þessu lengsta utanvegahlaupi 
Íslands næsta sumar. 

Stærsta afrek Hvergerðings á íþróttasviðinu 
á árinu er án vafa það að Björgvin Karl er þriðji 
öflugasti maður heims í CrossFit og eru bæj-
arbúar að vonum stoltir af sínum manni. Það 
væri nú gaman ef að CrossFit væri angi af ÍSÍ en 
þá væri hægt að viðurkenna svona afrek með 
þeim hætti sem við helst myndum vilja.

Við erum ekki síður afar stolt af elstu kyn-
slóð bæjarbúa sem undir stjórn Jónínu Ben. 
æfir reglulega bæði úti sem inni og er það mál 
manna að hópurinn sé mun hressari núna 
heldur en áður að þessar skemmtilegu æfingar 
hófust.

Þjónusta fylgir fjölgun
Íbúum í Hveragerði hefur fjölgað um rúm 3% 
árinu 2019 og erum við nú 2.700 talsins. Upp-
bygging innviða hefur fylgt þessari fjölgum 
vel eftir en það telja bæjarfulltrúar mikilvæga 
forsendu góðs bæjarfélags. Nýi leikskólinn 
Undraland hefur fyrir löngu réttlætt tilvist sína 
en öll börn sem verða eins árs fyrir febrúar 
byrjun á næsta ári hafa nú fengið boð um leik-
skólavist. Erum við stolt af þessari góðu þjón-
ustu við barnafjölskyldur bæjarins. 

Á árinu hófust framkvæmdir við gatnagerð í 
Kambalandi og undir lok árs var fyrstu lóðum 

Annáll bæjarstjóra 2019
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úthlutað á svæðinu. Þar með er hafin upp-
bygging á nýju hverfi hér í bæ sem hýsa mun 
vel ríflega 1.000 íbúa.

Á árinu hefur verið unnið að deiliskipulagi 
Friðarstaða en þar hafa íbúar lagt orð í belg á 
tveimur íbúafundum nú þegar. Víða í bæjar-
félaginu er verið að byggja á lóðum sem áður 
stóðu auðar og er ljóst að sjaldan eða aldrei 
hefur uppbygging í bænum verið meiri. Nokkr-
ir reitir eru stærri en aðrir, á Eden reitnum hafa 
íbúar þegar flutt í fyrstu íbúðirnar og það sama 
er upp á teningnum við Heiðmörk/Þelamörk 
þar sem nú rís fjöldi íbúða í raðhúsum. Þessari 
miklu fjölgun íbúa fylgja ánægjuleg hliðaráhrif 
og þörf fyrir aukna þjónustu en nýir veitinga-
staðir hafa til dæmis haslað sér völl í bænum 
og ljóst að Hveragerði er kominn á kortið sem 
áfangastaður fjölmargra sem sjá að hér er leik-
andi hægt að eiga góðan dag eða jafnvel heila 
helgi og hafa nóg við að vera. 

Þakkir og góðar kveðjur til ykkar 
allra 
Það sem mér finnst svo dásamlegt við Hvera-
gerði er sá andi sem hér ríkir meðal bæjarbúa, 
sama hvort þar eiga í hlut einstaklingar sem 
hér hafa búið lengi eða meðal þeirra nýfluttu. 
Ánægja, jákvæðni og gleði ríkir í samskiptum 
fólks, viðburðir eru vel sóttir og íbúar kunna 
að gleðjast saman. Slíkt er ekki sjálfgefið í ört 
stækkandi bæjarfélagi. En fyrir það ber að 
þakka. 

Við sem skipum bæjarstjórn Hveragerðis-
bæjar erum að reka sveitarfélagið fjárhags-
lega, en við reynum einnig af fremsta megni að 
muna að við erum ekki síður að reka samfélag. 
Um slíkt gilda önnur lögmál en þau sem gilda 
um peninga, rekstrarafgang og hagtölur. Það 
að reka gott samfélag setjum við á oddinn og 
vonum að það sé einnig það sem íbúar vilja. 

Með þessum orðum vil ég óska ykkur öllum 
gleðilegra jóla, farsældar og gleði á komandi 
ári. Um leið þakka ég fjölmargar ánægjulegar 
samverustundir á árinu sem er að líða. 

Aldís Hafsteinsdóttir
Bæjarstjóri.



Hárgreiðslustofan Opus
Breiðumörk 2 · Sími 483 4833

Mikki smiður
Hveragerði · Sími 861 9330

Bílmálning ehf.
Sími 867 7604
Mánamörk 3

Aðalleið ehf. jarðvinna 
Sími 693 3110

Gummi Trölla jarðvinna 
Sími 690 4356
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Skeljungur HveragerðiSkeljungur Hveragerði

Daggi ehf
Renni og vélaverkstæði
Austurmörk 14, 810 Hveragerði
S. 646 5242  daggi@vortex.is
www.facebook.com/daggiehf

Bílaverkstæði JóhannsBílaverkstæði Jóhanns
Austurmörk 13, Hveragerði · S. 483 4299Austurmörk 13, Hveragerði · S. 483 4299

Daglegar ferðir frá 
hveragerði - Árborg

Sími 519 7880

Sími 782 9399

HORNSTEINN
HORNSTEINN

www.katlawhalewatching.is

BYGGINGAFÉLAG 
SUÐURLANDS

Bygg
bræður

2008 ehf
TRAMONTINA

STOÐVERK
BYGGINGAVERKTAKAR


