Franskir dagar
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Á myndinni er hluti undirbúningsnefndar í góðum félagsskap safngripa í safninu Frakkar á Íslandsmiðum. Frá vinstri:
Birkir Snær Guðjónsson, Sigurveig Sædís Jóhannesdóttir, Helga Jóna Guðmundsdóttir, María Björk Stefánsdóttir,
María Ósk Óskarsdóttir og Ingigerður Jónsdóttir.

Fáskrúðsfirðingar og gestir, velkomnir á Franska daga 2017.
Í ár gefur að líta breytta útgáfu af blaði Franskra daga. Albert Eiríksson, sem ritstýrt hefur
blaðinu af miklum myndarbrag til margra ára, ákvað fyrir nokkru að árið 2016 yrði síðasta
árið sem hann ritstýrði því. Við þau tímamót tók undirbúningsnefnd Franskra daga þá
ákvörðun að gera breytingar á blaðinu og minnka umfang þess. Aðaláherslan er lögð á
kynningu á dagskrárliðum hátíðarinnar, auk þess sem auglýsingar taka talsvert pláss eins og
áður. Um leið og við þökkum Alberti áralangan, dyggan stuðning við hátíðina með ritstjórn
blaðsins, vonum við að hátíðargestir kunni að meta breytingarnar, þó svo að fátt komi í stað
skemmtilegra frásagna af mönnum og málefnum úr samtíð og fortíð.
Þetta er í tuttugasta og annað sinn sem við komum saman hér á Fáskrúðsfirði og minnumst
hinna hugrökku frönsku sjómanna sem um árabil sóttu lífsbjörgina hingað langt norður í
höf, fjarri fjölskyldum svo mánuðum skipti. Dagskrá hátíðarinnar er hefðbundin og fjölbreytt
að venju og er það von okkar að allir geti fundið eitthvað við sitt hæfi.
Njótum þess að vera hér í firðinum fagra og eigum saman góða helgi.
F.h. undirbúningsnefndar Franskra daga
María Ósk Óskarsdóttir
Útgefandi: Franskir dagar á Fáskrúðsfirði
Ritstjóri: María Ósk Óskarsdóttir
Hönnun og prentun: Héraðsprent
Forsíðumynd: Sigurjón Hjálmarsson
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VISIT FJARÐABYGGÐ

Héraðsprent

NJÓTTU ÞESS AÐ VERA TIL

Hafið, fjöllin og fallegir firðir gera Fjarðabyggð
að frábærum áfangastað.
Komdu og upplifðu mat, menningu
og náttúru Austurlands.

NÁNAR Á VISITFJARDABYGGD.IS
FJARÐABYGGÐ
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HLJÓMSVEITIN
HUNDUR Í ÓSKILUM
Í FÉLAGSHEIMILINU SKRÚÐI
fimmtudagskvöldið 27. júlí kl. 22:00
Hljómsveitin Hundur í óskilum er skipuð Eiríki G. Stephensen og
Hjörleifi Hjartarsyni. Hljómsveitin var stofnuð á síðustu öld upp úr leifum
hljómsveitarinnar Börn hins látna sem einnig var skipuð þeim Hjörleifi og
Eiríki. Börn hins látna var aftur á móti afsprengi dúettsins Blóm og kransar
sem skipaður var þeim Eiríki og Hjörleifi.
Hundur í óskilum hefur frá upphafi fengist við að flytja tónlist, þ.e.a.s.
tónlistarflutning, enda eru meðlimir hennar báðir tónlistarmenn. Tónlist
Hunds í óskilum spannar allar nótur tónstigans og einkennist bæði af söng
og hljóðfæraleik.
Á ferli sínum hefur hljómsveitin komið fram á mörgum opinberum
stöðum og hafa þeir félagar þá oftar en ekki tekið lagið og leikið undir á
hljóðfæri sín. Hafa áheyrendur oft gert góðan róm að tónlistarflutningi
þeirra og klappað á eftir hverju lagi. Á síðari árum hefur sveitin einkum
látið að sér kveða á leiksviði og unnið þá gjarnan til Grímuverðlauna.
Sveitin hefur gefið út tvær plötur og einn DVD disk er ættu að vera til á
hverju menningarheimili.
Látið þetta einstaka tækifæri ekki framhjá ykkur fara.
Sjáumst í Skrúði.
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Bíla- og ferðavagnalán

Sparisjóður Austurlands veitir bæði verðtryggð og óverðtryggð lán til
kaupa á bílum og ferðavögnum auk þess að veita 50% afslátt af
lántökugjaldi vegna rafbílakaupa.
Þú velur þér bíl, tjaldvagn, felli- eða hjólhýsi og hefur samband við Sparisjóðinn sem útbýr
lán fyrir þig á góðum kjörum. Þú ert skráður eigandi en á lánstímanum er Sparisjóðurinn með
þinglýst veð á fyrsta veðrétti. Að lánstíma loknum er veðinu aflétt.
›
›
›
›
›
›
›
›

Allt að 75% lánshlutfall.
Breytilegir óverðtryggðir eða verðtryggðir vextir.
Jafnar afborganir á lánstíma.
Lánstími allt að 7 árum.
Aldur bíls/ferðavagns og lengd láns samanlagt allt að 10 árum.
Mögulegt að endurnýja bílinn á lánstímanum.
2,5% lántökugjald.
Ekkert uppgreiðslugjald.

Allar nánari upplýsingar veita
Magnús eða Vilhjálmur í síma 470-1100.

Egilsbraut 25, 740 Norðfjörður | 470-1100 | sparaust.is
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LEIKHÓPURINN LOTTA SÝNIR
LJÓTI ANDARUNGINN
Á BÚÐAGRUND kl. 18:00 fimmtudaginn 27. júlí
Ljóti andarunginn er ný útgáfa Leikhópsins Lottu af klassísku ævintýri H.
C. Andersen um litla ungann sem hvergi virðist eiga heima. Lotta notar hér
tækifærið til að takast á við erfitt samfélagsvandamál, nefnilega einelti. Til
að bæta við skemmtanagildið og um leið styðja boðskapinn blandar Lotta
saman fimm sögum en auk Ljóta andarungans kynnumst við Öskubusku,
Kiðlingunum sjö, Héranum og skjaldbökunni og Prinsessunni á bauninni.
Ævintýrin eru síðan öll límd saman með nýjum íslenskum lögum svo úr
verður sannkölluð fjölskylduskemmtun.
Höfundur Ljóta andarungans er Anna Bergljót Thorarensen, lögin í
sýningunni sömdu Helga Ragnarsdóttir og Rósa Ásgeirsdóttir og textarnir
eru eftir Önnu Bergljótu.
Miðaverð á sýninguna er 2.300 krónur og ekki þarf að panta miða fyrirfram
heldur er alveg nóg að mæta bara á staðinn. Gott er að klæða sig eftir
veðri þar sem sýnt er utandyra. Þá mælir Lotta með því að foreldrar taki
myndavélina með þar sem áhorfendur fá að hitta persónurnar úr leikritinu
eftir sýningu. Öllum þykir jú gaman að eiga mynd af sér með uppáhalds
vini sínum úr Ævintýraskóginum.
Nánari upplýsingar um sýninguna má finna á
www.leikhopurinnlotta.is og í síma 770-0403.
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SÖLUSKÁLI S.J. FÁSKRÚÐSFJÖRÐUR

Ís úr vél - Grillaðir hamborgarar - Fiskur o.fl. o.fl.
Reiðhjólaviðgerðir
– Hjól til sölu
Tökum að okkur
allar almennar
reiðhjólaviðgerðir.
Erum einnig með
ný TREK hjól
Hröð, ódýr og
góð þjónusta

Skólavegur 87
750 Fáskrúðsfjörður
Keðjuverkun
Sími: 867-1633

NORÐURLJÓSAHÚS
ÍSLANDS
óskar öllum ánægjulegra
Franskra daga og býður 20% afslátt
af myndum prentuðum á striga eða ál
meðan hátíðin stendur yfir.
Opið alla daga frá kl. 9 - 18.

Norðurljósahús Íslands
Fáskrúðsfirði • Hafnargötu 7
auroras@auroras.is
aurorasiceland
✆ 783-9500
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Egilsstaðir 470-5070
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Bílasala

Hjólbarðaþjónusta

Viðgerðaþjónusta

Smurþjónusta

Verslum í heimabyggð

Bílaverkstæði Austurlands Bílasala Austurlands

Gleðilega Franska daga!

9

ANYA HRUND
SHADDOCK
Þrátt fyrir ungan aldur er Anya Hrund enginn byrjandi þegar kemur
að tónlistarflutningi. Hún hefur í mörg ár samið eigin tónlist og flutt
opinberlega.
Fyrr á árinu vann hún fyrstu verðlaun í Söngvakeppni Samfés, samtaka
félagsmiðstöðva og ungmennahúsa á Íslandi eftir að hafa sigrað
undankeppni Samaust, samtaka félagsmiðstöðva á Austurlandi. Anya
keppti þar fyrir hönd Félagsmiðstöðvarinnar Hellisins á Fáskrúðsfirði.
Nokkrum dögum síðar sigraði hún svo Nótuna 2017, sem er uppskeruhátíð
tónlistarskólanna á Íslandi, en lokatónleikar hátíðarinnar voru haldnir í
Hörpu. Þar keppti Anya fyrir hönd Tónlistarskóla Fáskrúðsfjarðar og
Stöðvarfjarðar. Árið 2016 vann Anya ásamt Antoni Unnari Steinssyni til
verðlauna í þessari sömu keppni fyrir framúrskarandi árangur í sínum
flokki, en þau kepptu í flokknum grunnnám – samleikur.
Anya er ekki eingöngu snjall tónlistarmaður heldur er hún líka upprennandi
myndlistarmaður.
Það verður gaman að fylgjast með þessari hæfileikaríku ungu stúlku í
framtíðinni.
Anya Hrund ætlar að flytja nokkur lög á hátíðarsviðinu laugardaginn 29.
júlí, en dagskráin hefst kl. 14:00.
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Búðavegi 59 · Fáskrúðsfirði

Café - Bistro - Bar - Internet access
Fimmtudagur
Opið frá kl. 11.
Föstudagur
Opið frá kl. 11.
Pizzahlaðborð milli kl. 18 og 20.
Laugardagur
Opið frá kl. 11.
Takmarkaður matseðill eftir kl. 16.
Sunnudagur
Opið frá kl. 11.
Eldhúsið er opið til kl. 21 alla daga.

Búðarvegur 59, Fáskrúðsfjörður
Sími 475-1575 – www.sumarlina.is

Búðareyri 28, Reyðarfirði • Sími: 474-1111 • www.geskur.is
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- Til góðra verka

U MS L ÖG
PL A KÖT

VIÐ ERUM UMHVERFISVÆN
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E YÐ UBLÖÐ
B Æ KLIN GAR

1041 0966

P ÓS TKORT
D REIF IB RÉ F

Miðvangi 1 · 700 Egilsstaðir · ✆ 471 1449
print@heradsprent.is · www.heradsprent.is

REYÐARFJÖRÐUR

Opið virka daga: kl. 8-18 Laug.: kl. 10-14
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DAGSKRÁ

Franskra daga 2017
Sýningar opnar:
Föstudagur 16:00 – 19:00
Laugardagur 10:00 – 12:00 og 16:00 – 19:00
Sunnudagur 13:00 – 16:00
Tangi
Sýning á munum frá stúkunni Aftureldingu
og ungtemplarareglunni Perlu sem starfræktar voru á Fáskrúðsfirði á síðustu öld.
Templarinn
Sýning á ýmsum gömlum, áhugaverðum
munum í eigu Fáskrúðsfirðinga.

20:30 Kenderíisganga að kvöldlagi
Skemmtilegt bæjarrölt í góðra vina hópi. Lagt af
stað frá Leikskólanum Kærabæ.
ATH. Börn og ungmenni yngri en 18 ára eru á
ábyrgð forráðamanna.
22:00-00:00 Hundur í óskilum í Skrúði
Einstakt tækifæri til að berja augum þessa
bráðskemmtilegu félaga.
Bar á staðnum, 18 ára aldurstakmark.
Miðaverð 2.500 kr.

Miðvikudagur 26. júlí:

16:00 Dorgveiðikeppni
Mæting á Bæjarbryggjunni neðan við Fram.
Munið björgunarvestin.
16:00 og 17:00 Fáskrúðsfjarðarhlaupið
Hlaupið er frá Franska spítalanum við Hafnargötu,
út með norðurströnd Fáskrúðsfjarðar. Hlaupaleiðin er malbikuð. Þrjár vegalengdir eru í boði,
5, 10 og 21 km.
ATH. Ræst verður í 21 km hlaupið kl. 16:00 en 10
km og 5 km kl. 17:00.
Skráning í hlaupið er í gegnum eyðublað á
heimasíðu Franskra daga, franskirdagar.com eða
á netfangið faskohlaup@gmail.com
18:00 – 20:00 Tónleikar í Fáskrúðsfjarðarkirkju
Vinirnir og söngvaskáldin Svavar Knútur og
Kristjana Stefáns bera á borð fyrir gesti fjölbreytta
dagskrá í tali og tónum.
Miðaverð 3.500 kr. Miðasala við innganginn.
19:00 – 21:00 Gönguferð um Brimnesfjörur
Brimnesfólkið býður í skemmtilegt fjörurölt um
Brimnesfjörur, mögulega með óvæntum uppákomum. Spennandi ganga sem hentar flestum
sem eru þokkalega góðir til gangs. ATH. Ekki er
fært fyrir barnakerrur eða önnur farartæki.
Mæting við afleggjarann að eyðibýlinu Brimnesgerði, rétt utan við Brimnes.
Göngustjóri er Vilborg Eiríksdóttir.

18:00 Ganga í aðdraganda Franskra daga
Gengið verður inn að Hrútárfossi innan við
bæinn Dali.
Mæting við göngin Fáskrúðsfjarðarmegin.
Göngustjóri er Elsa Sigrún Elísdóttir.

Fimmtudagur 27. júlí:
17:00 Tour de Fáskrúðsfjörður
Hjólað verður frá Höfðahúsum við norðanverðan
fjörðinn, að sundlauginni.
ATH. Hægt er að fá hjólin ferjuð að Höfðahúsum.
Farið verður frá félagsheimilinu Skrúði kl. 16:40.
Munið að ALLIR þátttakendur verða að vera með
hjálm á höfði og neysla áfengra drykkja er ekki
við hæfi á íþróttaviðburði sem þessum.
18:00 Leikhópurinn Lotta sýnir leikritið Ljóti
andarunginn á Búðagrund
Ekki þarf að panta miða fyrirfram en það er
um að gera að klæða sig eftir veðri, taka með
sér teppi til að sitja á og myndavél svo hægt sé
að taka mynd af sér með ævintýrapersónunum
eftir sýningu. Miðaverð er 2.300 krónur en
meðlimir í Stofni hjá Sjóvá fá frítt fyrir 2 börn
í fylgd fullorðins einstaklings, gegn framvísun
staðfestingar frá Sjóvá.
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Föstudagur 28. júlí:

22:00 – 23:30 Setning, brenna og söngur
Setning Franskra daga 2017 á Búðagrund.
Eiríkur Hafdal sér um að halda uppi stuðinu og
leiða brekkusöng.
Varðeldur – brekkusöngur – stanslaust stuð.
23:30 Flugeldasýning
00:00 – 03:00 Tónleikar í Skrúði
Eiríkur Hafdal heldur uppi stuðinu á föstudagstónleikum Franskra daga.
Notaleg stemming, bar á staðnum.
18 ára aldurstakmark.
Miðaverð 2.000 kr.

Laugardagur 29. júlí:
10:00 – 11:00 Minningarhlaup um Berg Hallgrímsson
Mæting við Skólamiðstöðina og hlaupið að
minnisvarða um Berg, við Búðaveg 36.
12:00 Helgistund í Frönsku kapellunni
Helgistund á vegum þjóðkirkjunnar og kaþólsku
kirkjunnar á Austurlandi.
Franska kapellan er staðsett í frönsku
húsaþyrpingunni rétt við Franska spítalann.
13:00 Minningarathöfn í Franska grafreitnum
Minnst er franskra sjómanna sem látist hafa
á Íslandsmiðum, og blómsveigur lagður að
minnisvarða um þá. Sóknarprestur stýrir
stundinni með þátttöku kaþólsku kirkjunnar á
Austurlandi. Lifandi tónlistarflutningur.
Hvetjum alla sem eiga íslenska þjóðbúninga til að
mæta í þeim við þessa hátíðlegu athöfn, íslenska
lopapeysan er líka vel við hæfi.
Fjölmennum og minnumst þessara hugrökku
sjómanna.
13:30 Skrúðganga frá Franska grafreitnum að
Tanga
Félagar Slagverkssveitar Lýðveldisins úr Tónlistarskóla Fáskrúðsfjarðar og Stöðvarfjarðar fara fyrir
göngunni.
Fjölmennum og gerum gönguna litríka og
skemmtilega.

14:00 Hátíð í bæ
Hátíðardagskráin fer fram á planinu fyrir neðan
Tanga. Kynnir er Sigyn Blöndal.
Götumarkaður og fjölbreytt skemmtidagskrá þar
sem m.a. koma fram persónur úr Latabæ, Anya
Hrund Shaddock, leiklistahópur og fleiri. Verðlaunaafhendingar, happdrætti og margt fleira.
Frítt í leiktæki fyrir börnin á svæðinu.
14:00-17:00 Merkir Íslendingar - Málþing í
Skrúði
Farið verður yfir lífshlaup Einars Sigurðssonar
skipa- og húsasmiðs, en í ár eru liðin 120 ár frá
fæðingu hans.
Aðgangur að málþinginu er ókeypis en Slysavarnadeildin Hafdís selur kaffi og kökuhlaðborð
á 2.000 kr.
Málþingið er ekki ætlað börnum yngri en 12 ára.
17:00 Íslandsmeistaramótið í Pétanque
Spilað er á sparkvellinum við Skólamiðstöðina,
skráning á staðnum.
Bráðskemmtilegt franskt kúluspil fyrir alla fjölskylduna.
20:00 – 22:00 Harmonikkudansleikur í Skrúði
Fjölskyldusamkoma þar sem afar, ömmur,
pabbar, mömmur og börn skemmta sér saman.
Miðaverð: Fullorðnir 1000 kr., grunnskólabörn
500 kr., frítt fyrir börn á leikskólaaldri.
23:30 – 03:00 Dansleikur í Skrúði
Rokkabillýbandið og Matti Matt sjá um stuðið
á alvöru sveitaballi. Bar á staðnum, 18 ára
aldurstakmark.
Miðaverð 3.000 kr.

Sunnudagur 30. júlí:
11:00 Fáskrúðsfjarðarkirkja
Notaleg samverustund í kirkjunni í umsjón
sóknarprests. Blönduð dagskrá í tali og tónum.
Hvetjum fólk til að fjölmenna.
Takk fyrir komuna á Franska daga
og góða heimferð góðir gestir.
Sjáumst að ári 
Birt með fyrirvara um breytingar

Athugið: Hægt er að kaupa armband sem gildir á tónleika Hunds í óskilum á fimmtudagskvöldi
og Eiríks Hafdal á föstudagskvöldi ásamt dansleik á laugardagskvöldi, fyrir aðeins 6.000 kr.
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Opnunartímar þjónustuaðila
Norðurljósahús Íslands
Alla daga
09:00 - 18:00

Söluskáli SJ
Alla daga
09:00 - 22:00

Café Sumarlína

Gallerí Kolfreyja

Opið frá kl. 11:00 alla daga
Eldhúsið lokar kl. 21:00

Alla daga
10:00 - 18:00

L‘Abri Restaurant

Safnið Frakkar á Íslandsmiðum

Alla daga
12:30 - 23:30

Alla daga
10:00 – 18:00

Kjörbúðin

Sundlaug Fáskrúðsfjarðar

Opið
mán – fös kl. 9:00 – 19:00
lau kl. 10:00 – 18:00
sun kl. 12:00 – 18:00

Opið
mán - fim kl. 16:00 – 19:00
fös kl. 15:00 – 18:00
lau kl. 10:00 – 13:00
sun – lokað

Vínbúðin Fáskrúðsfirði
Opið fimmtudag kl. 15:00 – 18:00
Föstudag kl. 13:00 – 18:00
Laugardag kl. 10:00 – 13:00

Gleðilega Franska daga!
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mtun gum
Góða sákfrem
önskum dö
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Sumarsamkvæmi
á pallinum
Undirbúningsnefnd Franskra daga ákvað á dögunum að brjóta aðeins upp
undirbúningsfund og slá upp léttu sumarsamkvæmi á pallinum. Þetta var virkilega
góð tilbreyting frá venjubundnum undirbúningsfundi sem oftar en ekki snýst um
skynsamlega ráðstöfun á knöppum fjárhag. Þetta kvöld var ákveðið að gleyma öllu
slíku og bara njóta veðurblíðunnar og veitinganna.

Nöfn nefndamanna frá vinstri:
Birkir Snær Guðjónsson, Elva Rán Grétarsdóttir, Ingigerður Jónsdóttir, Tania Li Mellado, María Ósk
Óskarsdóttir, Helga Jóna Guðmundsdóttir Michelsen, María Björk Stefánsdóttir og Eva Ösp Örnólfsdóttir.
Á myndina vantar nokkra nefndarmenn sem ekki gátu tekið þátt í samkvæminu.
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SVAVAR KNÚTUR
& KRISTJANA STEFÁNS
Vinirnir og söngvaskáldin Svavar Knútur og Kristjana Stefáns hafa
undanfarin ár vakið verðskuldaða athygli fyrir stórskemmtileg dúettakvöld.
Þar ríkir bæði gleði og angurværð ásamt dassi af glensi og bera vinirnir
á borð fjölbreytta dagskrá dúetta, sem rúmar allt frá Abba til Dolly
Parton með viðkomu hjá The Righteous Brothers og Páli Ísólfssyni, auk
frumsaminna laga og hinna ýmsu gleði- og tregabomba, ljóðalesturs og
gamansagna.
Þó fjölbreytnin sé höfð í fyrirrúmi er þó alltaf eitt leiðarstef sem dregur
saman tónleika Kristjönu og Svavars Knúts, en það er hið hlýja og nána
samband sem þetta músíkalska par skapar við áhorfendurna.
Kristjana og Svavar hafa síðan 2008 haft unun af því að syngja saman
dúetta og komið fram víða um land við gríðargóðar undirtektir. Þau gáfu
út dúettaplötuna Glæður árið 2011 sem seldist fljótt upp hjá útgefanda en
kom aftur út í fyrra.
Svavar Knútur og Kristjana Stefáns verða með tónleika í kirkjunni
föstudaginn 28. júlí kl. 18:00.
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Allar almennar
bílaviðgerðir og rennismíði
Bifreiðaverkstæði Sigursteins ehf.

Breiðdalsvík - Símar 475-6616 og 899-4300
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Einar Sigurðsson
Þann 8. apríl sl. voru liðin 120 ár frá fæðingu Einars Sigurðssonar, heiðursborgara
Fáskrúðsfjarðar og verður hans minnst
í kaffisamsæti í Félagsheimilinu Skrúði
þann 29. júlí 2017 frá kl. 14 – 17.
Einar Sigurðsson fæddist 8. apríl í
Baldurshaga á Fáskrúðsfirði. Hann ólst upp
við smíðar frá blautu barnsbeini en faðir
hans, Sigurður Einarsson var sjálfmenntaður
smiður á tré og járn auk þess að stunda
búskap og sjósókn. Einar hélt til Reykjavíkur
um tvítugt, lærði húsasmíði í Trésmiðjunni
Völundi og lauk meistaraprófi í húsasmíði.
Hann var síðan um tíma í Sandnesi í Noregi
til að afla sér frekari þekkingar í smíði.
Síðar lærði Einar skipateikningar í Reykjavík
og hlaut meistararéttindi í skipasmíði.
Einar settist að á Fáskrúðsfirði og vann við
trésmíðar en faðir hans hafði byggt upp
verkstæði og sjóhús við Odda. Árið 1932
stofnaði Einar, ásamt Benedikt Sveinssyni,
Trésmíðaverksmiðju Austurlands. Fyrirtækið var í daglegu tali kallað Oddaverkstæðið. Einar tók brátt einn við rekstrinum og með árunum jukust umsvif
fyrirtækisins.
Á verkstæðinu var jafnframt stunduð vél- og
járnsmíði, vélaviðgerðir og niðursetningar
véla sem Andrés bróðir Einars sá um en
hann var járnsmíðameistari.
Guðlaugur bróðir Einars lærði húsasmíði í
Reykjavík og eftir að hann fluttist heim hóf
hann störf á Oddaverkstæðinu og var löng
samvinna þeirra bræðra náin og góð.
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Alls smíðaði Einar um 100 opna báta, tugi
árabáta og um 20 þilfarsbáta. Smíði bátanna
var fyrst og fremst eftir hans eigin teikningum
og hugmyndum. Auk bátasmíðinnar reisti
Einar fjölda íbúðarhúsa, opinberar byggingar, sinnti brúar- og bryggjusmíði og voru
oft mörg verkefni í gangi í einu. Einnig gerði
hann við og endurbyggði marga báta. Hann
lét til sín taka ef verkefnin gengu ekki eins
og hann óskaði.
Einar hafði alltaf sjálfur yfirumsjón með
öllum verkum. Hjá honum unnu margir
menn hverju sinni og voru hverjum og
einum falin þau verkefni sem best hæfðu
viðkomandi.

Einnig luku margir húsasmíðanámi hjá
Einari.
Einar hafði umsjón með niðurrifi Franska
spítalans á Fáskrúðsfirði og endurbyggingu
hans sem fjölbýlishúss og barnaskóla í
Hafnarnesi. Einnig sá hann um endurbætur
á grafreit frönsku sjómannanna á Fáskrúðsfirði.
Einar hafði mikinn áhuga á tækniframförum
og keypti þau tæki sem hentuðu rekstrinum
best. Fór hann margar ferðir til Reykjavíkur
í því skyni.
Einar var áskrifandi að tæknitímaritum
og pantaði vélar og verkfæri erlendis frá.
Hann var mikill hugvitsmaður og var ávallt
tilbúinn að takast á við nýjungar.
Hann var jafnframt mikill áhugamaður
um ræktun lands. Hann eignaðist fyrsta
jeppann á Fáskrúðsfirði og fékk sér sláttuvél
sem hann notaði með jeppanum, en búskapur var stundaður til að afla heimilinu
nauðsynja eins og tíðkaðist á þeim tíma. Var
jeppinn og sláttuvélin notuð til sláttar fyrir
íbúa Búðahrepps o.fl.
Einar stýrði fyrirtæki sínu einn í 50 ár.
Hann var bindindismaður og æðsti templar
stúkunnar Aftureldingar. Einar var áreiðanlegur og traustur mannkostamaður svo að
ekki þurfti skriflegan verksamning því að
orð stóðu. Hann var ákveðinn og duglegur,
barst lítið á fyrir sjálfan sig, dagfarsprúður,
hófsamur, örlátur og til hans fór enginn

bónleiður til búðar, hvort sem var á nóttu
eða degi.
Hann fylgdi Sjálfstæðisflokknum og var í
framboði fyrir flokkinn m.a. til alþingiskosninga 1946.
Fyrri kona Einars var Þórhildur Þorsteinsdóttir frá Löndum í Stöðvarfirði og eignuðust þau sex börn, þar af komust þrjú á
legg. Þórhildur dó af barnsförum 1940. Til
minningar um hana færði Einar Stöðvarhreppi peningagjöf sem nýtt var til
skógræktar. Árið 1955 giftist Einar Unni
Pétursdóttur frá Rannveigarstöðum í Álftafirði.
Einar Sigurðsson lést 3. febrúar 1984.
Einar var sæmdur riddarakrossinum 1972 og
árið 1977 var hann gerður að heiðursborgara
Búðakauptúns. Verkalýðs- og sjómannafélag
Fáskrúðsfjarðar reisti honum minnisvarða
1997 þegar öld var liðin frá fæðingu hans.
Báturinn Rex NS 3 er varðveittur á Fáskrúðsfirði til minningar um skipasmíði Einars.
Í kaffisamsætinu, sem ber yfirskriftina
Merkir Íslendingar - málþing í Skrúði, mun
Slysavarnadeildin Hafdís sjá um kaffisölu og
eru allir 12 ára og eldri velkomnir.
Sýndar verða myndir og sagt frá ævi og
starfi þessa stórbrotna manns. Gaman væri
ef gestir gætu lagt lið með frásögnum af
kynnum sínum af Einari.
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34%

Virka daga 9-19
Laugardaga 10-18
Sunnudaga 12-18

24%

32%
VÍKINGAGRÍS BBQ

GRILL LAMBARIF

SVÍNASNITSEL M/RASPI

Ferskt

Ferskt

Ferskt

ÁÐUR 2.498 KR/KG

ÁÐUR 998 KR/KG

ÁÐUR 2.098 KR/KG

1.699 KRKG

659 KRKG

1.594 KRKG
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LEIKLISTAR- OG DANSNÁMSKEIÐ
á Frönskum dögum 24. - 29. júlí 2017

Staðsetning: Íþróttasalurinn við Glaðheima, Skólavegi 39, Fáskrúðsfirði. Kl. 14-15.30 og 16-18.
Vikuna 24.-29. júlí mun Dansstúdíó Emelíu bjóða upp á námskeið í leiklist og dansi fyrir börn og unglinga
fædd 2001-2010. Gert er ráð fyrir að kennt verði í tveimur aldursskiptum hópum, en skipting hópsins mun
miðast við þá nemendur sem skrá sig á námskeið. Hvor hópur fyrir sig æfir í 1,5-2 klst. í senn.
Á námskeiðinu æfir nemendahópurinn saman atriði sem sýnt verður á dagskrá Franskra daga laugardaginn 29. júlí.
Námskeiðið byggir á skemmtilegum leikjum, ásamt skapandi kennslu í leiklist og dansi.
Námskeiðið hentar öllum og er engin þörf á fyrri reynslu.
Nemendur mæta í mjúkum íþróttafötum með létta hressingu með sér, t.d. drykk eða ávöxt.
Kennari námskeiðsins er Emelía Antonsdóttir Crivello, danskennari og meistaranemi í sviðslistakennslu.
Verð: 8.000 krónur.
Systkinaafsláttur: Annað barn frá heimili greiðir 6.000 kr.
og þriðja barn 4.000 kr.
Nánari upplýsingar og skráning inn á www.dansstudioemeliu.is • www.franskirdagar.com
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Góða skemmtun
á Frönskum dögum
Landsbankinn óskar Fáskrúðsfirðingum
og öllum hátíðargestum Franskra daga
góðrar skemmtunar um helgina.

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000
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Óskum öllum gleði og góðrar skemmtunar
á bæjarhátíðinni Franskir dagar á Fáskrúðsfirði
Skrúðsverk ehf - Túngötu 1 - Fáskrúðsfirði
Akstur og vélavinna
Sími - Páll 895 6337 Sími - Sverrir 690 7141

RAFVEITA

REYÐARFJARÐAR
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Launafl ehf. er iðnfyrirtæki í Fjarðabyggð
sem starfrækir:
· Bifreiðaverkstæði · Pípulagnir
· Rafviðgerðir
· Vélaverkstæði
· Málmsmíði
· Blikkdeild
· Lagerverslun
· Byggingadeild
· Tæknideild
Launafl ehf. sendir góðar kveðjur í Fjörðinn fagra
og óskar Fáskrúðsfirðingum og öðrum íbúum landsins
góðrar skemmtunar á Frönskum dögum.

www.launafl.is
Sími 414-9400
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Góða skemmtun

KFFB
LVF

