
Undanfarið hafa staðið yfir 
framkvæmdir við grjótvörn 
í Ólafs vík. Það er fyrirtækið 
Stafna fell ehf sem sér um fram
kvæmdina. Grjótvörnin er 98 
metrar að lengd og verður endur

byggður garðurinn hækkaður 
og færður utar.  Áætlað er að 
verk inu ljúki fyrir áramót, ætti 
með þessum framkvæmdum 
sjór og þari að hætta að ganga 
yfir garðinn og upp á land. þa
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Afleysingar
Íslandspóstur óskar að ráða gjaldkera 

til afleysinga í að minnsta kosti 3 mánuði 

vegna veikindaforfalla. 

Vinnutími frá 9:00 – 16:15 eða eftir samkomulagi. 

Þarf að geta hafið störf í næstu viku.

Upplýsingar um starfið veitir afgreiðslustjóri             

í síma 825-1119.
Umsóknarfrestur er til 3. nóvember 2014

     Íslandspóstur Ólafsvík

 

Túnbrekka 7, Ólafsvík
Til sölu er húsið að Túnbrekku 7 í Ólafsvík. Íbúðin er 147,7 fm skiptist í forstofu, stórt 
hol, rúmgott eldhús, stofu, svefnherbergisgang, �ögur svefnherbergi og bað- 
herbergi. Skápar eru í hjónaherbergi. Á holi, stofu, gangi og herbergjum er parket 
utan eins herbergis sem er með dúk á gól�. Forstofan og baðið er �ísalagt og í því er 
sturta. Stór pallur er á góðri lóð við suðurhlið húsins og á honum er heitur pottur. 
Sambyggt húsinu er bílskúr og er hann 37,7 fm og húsið því alls 185,4 fm. Húsið er á 
góðum stað í Ólafsvík. 

Ásett verð kr. 18 millj.

Nýtt á sölu



Kay Wiggs lét af störfum sem 
organisti við Ingjaldshólskirkju 
í vor, sóknarnefnd þakkaði Kay 
fyrir hennar störf við kirkjuna 
í athöfn þann 4. maí en hún 
hefur starfað sem organisti í yfir 
3 áratugi, við sama tækifæri var 
Ómari Lúðvíkssyni þakkað fyrir 
hans fórnfúsu og frábæru störf 
sem meðhjálpara.

Þann 9. október síðastliðinn 
fóru tveir fulltrúar Lista og 
menn ingar nefndar Snæ fells
bæjar á Lýsuhól þar sem þau 
afhentu Kay og Ómari fallegt 
málverk eftir Vigdísi Bjarna
dóttur. Kórarnir í Snæfellsbæ 
komu saman á Lýsuhóli til að 
þakka Kay fyrir gott samstarf 
liðinna ára. 

Senn líður að jólum og hefur 
Lista og menningarnefnd haft í 
nægu að snúast í undirbúningi 
fyrir desembermánuð. Í byrjun 
desember verða haldnir 
jólatónleikar með þeim syst
kinum KK og Ellen í Ólafs

víkur kirkju og verður það 
aug lýst síðar. Einnig höfum 
við ákveðið jað velja Jólahús 
Snæ fellsbæjar og verður það 
tilkynnt með pomp og pragt í 
Pakkhúsinu þann 21. desember. 
Við hvetjum að sjálfsögðu alla 
íbúa til að vera með.

Þann 4. desember mun árleg 
bókakynning Grunnskóla 
Snæfellsbæjar fara fram í 
Klifi og verður auglýsing birt 
fljótlega þar sem kemur í ljós 
hvaða rithöfundar munu lesa 
úr bókum sínum í ár. Lista og 
menningarnefnd mun styrkja 
bókakynninguna eins og 
undanfarin ár enda um gott 
framtak að ræða.

Ef einhverjar hafa fyrirspurnir 
eða ábendingar til nefndarinnar 
þá er hægt að senda okkur póst 
á menningarnefnd@snb.is.

Fyrir hönd Lista- og menningar-
nefndar Snæfellsbæjar

Erla Gunnlaugsdóttir formaður

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og 
dreift á hvert heimili í Snæfellsbæ og 
Grundarfirði. Blaðið kemur út vikulega.

Upplag: 1.100

Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Prentun: Steinprent ehf. 

      Sandholt 22a, Ólafsvík

      355 Snæfellsbæ

Netfang: steinprent@simnet.is

Sími: 436 1617

Senn líður að 
jólum Fínasta veiði hefur verið hjá 

línubátunum og er við byrjum 
á smábátunum þá er Glaður 
SH kominn með 51 tonn í 15 
róðrum. Tryggvi Eðvarðs SH 86 
tn í 18, Guðbjartur SH 69 tn í 12, 
Sæbliki SH 66 tn í 18, Sæhamar 
SH 43 tn í 13, Stakkhamar SH 
41 tn í 12. Fjóla SH sem er á 
ígulkerjaveiðum hefur fiskað 
nokkuð vel og landað 38 
tonnum í 19 róðrum og mest 
3,7 tonn í einni löndun. 

Mokveiði hefur verið hjá 
Tjaldi SH sem er, þegar þetta 
er skrifað, einn þriggja stórra 
línubáta sem yfir 400 tonnin 
eru kominn, Tjaldur SH hefur 
landað 425 tonn í 5 róðrum og 
er ekki nema 3 tonnum á eftir 
Önnu EA sem er með 428 tonn í 
4 róðrum og var síðasta löndun 
Önnu EA 125 tonn. 

Nokkuð langt er niður í 
næsta SH línubát og er það 
ekki fyrr enn komið er niður 
í Þórsnes SH sem er kominn 
með 232 tonn í 5 löndunum 
eða um 200 tonnum minni afla 
en Tjaldur SH. Saxhamar SH 

er með 230 tonn í 5, Örvar SH 
209 tn í 6, Rifsnes SH 194 tn í 
5, Grundfirðingur SH 179 tn í 4 
og Hamar SH 120 tn í 6 róðrum. 

Rifsari SH heldur ennþá 
tryggð við Bolungarvík og hefur 
gengið ágætlega og landað 121 
tonni í 12 róðrum, mest 22 tonn 
í einni löndun og er báturinn 
hæstur allra dragnótabáta á 
landinu. Guðmundur Jensson 
SH kemur næstur með 58 tn 
í 9, Steinunn SH 55 tn í 14, 
Esjar SH 54 tn í 7. Magnús SH 
50 tn í 13. Athygli vekur hversu 
góður meðalaflinn hjá Esjari 
SH er en hann er er 7,8 tonn 
sem er meiri meðalafli en hjá 
öllum dragnótabátunum sem 
að ofan er talið ef undanskilin 
er Rifsari SH. Esjar SH er líka 
langminnstur bátanna sem að 
ofan eru nefndir.

Trollbátarnir hafa fiskað 
vel. Hringur SH 286 tonn í 4, 
Farsæll SH 227 tn í 6, Sóley SH 
187 tn í 4 og Helgi SH 151 tn í 3.

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Aflafréttir

Handverksfólk

Sunneva frá Handverk og 
Hönnun ætlar að koma og vera 
með fyrirlestur mánudaginn 3. 

nóvember kl. 17:00

Hún verður með viðtöl sama 
dag, frá kl. 14-17. Vinsamlegast 

pantið tíma.

Allir velkomnir

Átthagastofa Snæfellsbæjar
S: 433 6929 – atthagastofa@snb.is



Í framhaldi af umræðu um 
plastpokalaus samfélög þá 
hefur Hraðbúðin á Hellissandi 
tekið upp nýtt fyrirkomulag.

Félag eldri borgara í Snæ
fellsbæ og Kvenfélag Hellissands 
sauma nú margnota burðarpoka 
fyrir Hraðbúðina.   

Viðskiptavinurinn kaupir 
marg nota poka sem hann 
getur síðan skilað aftur.  Það er 
nefni lega þannig að við skipta
vinirnir koma í verslanir og hafa 
oftar en ekki, gleymt margnota 

pokanum sínum heima... 
En það skiptir ekki máli í 

þessu nýja fyrirkomulagi, því 
að hægt er að skila þeim pokum 
sem keyptir hafa verið og fá þá 
endurgreidda.  Almenn ánægja 
er hjá viðskiptavinum með þetta 
nýja fyrirkomulag og ekki síst 
vegna þess að pokarnir eru 
saumaðir í heimabyggð.  Nú á 
allra næstu dögum koma svo 
nýjir  burðarpokar úr maís 
í Hrað búðina og þá hverfur 
plastið alveg.

Margnota 
burðarpokar

Búið er að koma fyrir nýrri 
göngubrú í Eysteinsdal en hún 
kemur í stað þeirrar gömlu sem 
eyðilagðist í vetur. Brúin liggur 

yfir Móðulækinn en gengið er 
yfir brúna þegar farið er á fjallið 
Hreggnasa.

Brú endurnýjuð

 
 
 

Opnar í Snæfellsbæ  
að norðurtanga 1 

 
Fimmtudaginn 6. Nóvember 
 
 

 
Byrjað verður að taka niður tímabókanir í 

síma 436-1610 frá 10:00 – 17:00 
þriðjudaginn 4. nóvember og  

miðvikudaginn 5. Nóvember 
 
 

Af tilefni opnunarinnar verður 25% 
afsláttur af hárvörum út nóvember 

 
Opnunartímar 

Mánudaga – miðvikudaga 9:00 – 17:00 
Fimmtudaga 11:00 – 20:00 

Föstudaga 9:00 – 16:00 
 
 

Hlakka til að sjá ykkur 
 

Lovísa Hrund 
 
 

PASTEL Hársnyrtistofa 
Norðurtanga 1 

Sími: 436-1610 
 
 

 
 
 

Auglýsingaverð 
í Jökli

Svarthvítar auglýsingar
Opna í svarthv 38.400
Heilsíða í svarthv.  25.600
Hálfsíða í svarthv. 16.400
1/4 í svarthv.    10.700
1/8 í svarthv.   7.800
1/16 í svarthv.     4.800

Verðin eru öll með 25,5% vsk

Smáauglýsingar kosta 750,- 
og er þá miðað við 150 innslætti pr. auglýsingu.

Hver innsláttur umfram 150 kostar 5,-

Lit auglýsingar
Opna í lit  69.000
Heilsíða í lit  46.000
Hálfsíða í lit 31.000
1/4 í lit  22.700
1/8 í lit  14.700
1/16 í lit    9.900

Kristín Kristinsdóttir afhendir Drífu Skúladóttur fyrsta margnota pokann fyrir 
hönd Félags eldri borgara  í Snæfellsbæ, með á myndinni er Dagný Þórðardóttir.



Nú í sumar tók til starfa ný 
stjórn hjá UMF Víking og Reyni 
í Snæfellsbæ og höfum við verið 
á fullu við að koma okkur inn í 
starfið og jafnframt koma inn 
með nýjar áherslur. Vetrarstarfið 
er komið á fullt þar sem í boði 
er knattspyrna og sund eins og 
hefur verið undanfarin ár og nú 
var jafnframt boðið upp á að æfa 
blak og frjálsar íþróttir aftur eftir 
nokkurra ára hlé. Við getum stært 
okkur af því hér í Snæfellsbæ, 
að bjóða upp á metnaðarfullt 
íþróttastarf og mikill fjöldi barna 
stundar íþróttir að staðaldri. Sem 
dæmi má nefna að  í knattspyrnu 
þar sem við, í samstarfi við önnur 
sveitarfélög á Snæfellsnesi erum 
við að senda flokka á Íslandsmót 
þar sem þeir hafa náð frábærum 
árangri. Einnig fara allir flokkar á 
mót um allt land þar sem allir fá 
að njóta sín og taka þátt. Fyrir tíu 
árum voru 3 stelpur og 18 strákar 
að æfa fótbolta og helstu mótin 
voru héraðsmót. Í dag erum við 
með yfir 130 börn í fótbolta og 
þau eru að fara út um allt land að 

keppa. Þá fer á hverju ári 4. flokkur 
til Gautaborgar í Svíþjóð á Gothia 
Cup. Þessa miklu uppbyggingu í 
starfi knattspyrnunnar má þakka 
góðu fólki fyrir mikla og óeigin
gjarna vinnu. Einnig höfum við 
haft mjög góða í þessi 10 ár sem 
hafa byggt upp öflugt starf.  Það 
er gríðarlega mikilvægt fyrir okkar 
litla samfélag að geta haldið úti 
svo öflugu íþróttastarfi, og þarna 
kemur líka inn ákaflega mikilvægur 
stuðningur og vinna sem foreldrar 
vinna fyrir börnin. En það er ekki 
allra að stunda hópíþróttir eins og 
knattspyrnu og þar reynum við að 
koma til móts við þá einstaklinga 
í þeim íþróttagreinum þar sem 
einstaklingurinn fær að njóta sín 
eins og t.d. í sundi og frjálsum 
íþróttum. Þau börn sem æfa 
sund, hafa verið að fara á mót í 
Borgarnes og náð þar góðum 
árangri. Einnig er stefnan sett 
á að fara með þau börn á mót, 
sem eru í frjálsum íþróttum og 
blaki. Nú í haust er ætlunin að fara 
með öll börn í blaki á Íslandsmót 
í Reykjavík 15. nóvember n.k. 

og einnig er bætingamót HSH í 
frjálsum íþróttum í Grundarfirði 
31. október.

Til þess að geta boðið upp á 
gott og kraftmikið íþróttastarf 
þurfum við sem stöndum að UMF 
Víking/Reyni að fara í fjáraflanir 
og treystum við einnig á stuðning 
frá fyrirtækjum og bæjarfélaginu 
okkar, Snæfellsbæ. Okkar helstu 
fjáraflanir eru klósettpappírssala, 
dósasöfnun og sala í sjoppu á 
meistara flokksleikjum yfir sumar
tímann. Allt sem kemur úr þessum 
fjáröflunum rennur beint og óskipt 
í rekstrarkostnað og þjálfaralaun 
hjá Víking/Reyni. Við höfum viljað 
reyna að halda æfingagjöldum 
niðri og þess vegna er fjáröflunin 
mikilvæg fyrir okkur til þess að 
það sé hægt. Við fórum okkar 
fyrstu söluferð síðasta fimmtudag 
í klósettpappírssölunni í Ólafsvík 
og gekk það mjög vel. Gert er ráð 
fyrir að fara á Hellissand og Rif 
í þessari viku og vonumst við til 

að fá góðar móttökur. Ef einhver 
var ekki heima en hefur áhuga á 
að kaupa af okkur klósettpappír 
eða eldhúsrúllur endilega hafið 
samband og við munum koma til 
ykkar pappír. 

Við fengum nú á haustdögum 
styrki frá Hraðfrystihúsi Hellis
sands og KG fiskverkun. Einnig 
var kominn tími á að endurnýja 
boltabúnaðinn og nutum við þá 
velvildar Nesvers ehf. sem gaf 
okkur  fótbolta og Melness ehf. 
og Breiða víkur ehf. sem styrktu 
okkur um blakbolta. Þessum fyrir
tækjum þökkum við kærlega fyrir 
og kemur þetta sér mjög vel fyrir 
okkur.

Við erum á Facebook og setjum 
þar inn fréttir af starfinu.

Stjórn UMF Víkings/Reynis

Rán Kristinsdóttir, Sigursteinn Þór 
Einarsson, Laufey Helga Árnadóttir, 
Hafdís Rán Brynjarsdóttir, Jóhann 
Pétursson og Helen Billington

Styrkir og vetrarstarf hjá Víking/Reyni

Þeir félagar í Grobbelear 
tóku efsta sætið af Sir Alfredo 
með stæl og er nú mikil gleði 
um borð í Helganum og allir fá 
hátíðarmálsverð í hvert mál. Nú 
Rauðu djöflarnir tóku smá kipp 
upp töfluna og yfirgáfu botnsætið 
til Barbabrellna sem sýndu mikla 
brellur um þessa helgi og létu 
sig hverfa (enginn veit hvert). 
Sigurdísin er eitthvað að dala 
en Frænkan er öll að koma til 
(Rósa sennilega farin að skipta 
sér af seðlinum). Félagarnir í 
El Classico tóku gott stökk upp 
töfluna og eru komnir upp fyrir 
RuBen (Ben er ekki ánægður með 

það). Sæból 30 skrapp í siglingu 
og datt niður um 6 sæti. Anfield 
datt einnig niður um nokkur 
sæti enda upptekin af að spila 
golf. Þá duttu Brettagaurarnir, 
Töfra liðið og svo einnig S.G. 
Hópurinn niður um nokkur sæti. 
Þau í GömluGroup færast hægt og 
hljóðlega upp töfluna og eru nú 
komin í þriðja sætið. Aðrir hópar 
hreyfðust frekar lítið eða ekkert. 
Næsta þriðjudag þ.e. 4. nóv. Kl. 
20:30 verður Pílumót á RúBen og 
er vonandi að sem flestir mæti því 
það er allt löðrandi í tilboðum á 
staðnum.

Gummi Gísla

Grobbi á toppinn Kirkjan okkar

Allra heilagra messa
Sunnudagurinn 2. nóvember kl. 14 verður messa með 
altarisgöngu í Ólafsvíkurkirkju.
Minnst verður látinna ástvina og kveikt á kertum.  
Lesin verða nöfn þeirra sem látist hafa á undanförnum 
3 árum og skráðir í kirkjubækur prestakallsins.
Hægt er að nefna �eiri við sóknarprest svo nöfn þeirra 
verði einnig lesin.

Sunnudagaskólinn er á sunnudögum kl. 11 
í Ingjaldshólskirkju.



Í hermannagrafreit Foss
vogs kirkjugarðs standa sex leg
steinar. En grafirnar sex geyma 
aðeins líkamsleifar fjögurra 
breskra flugmanna sem fórust 
á Snæfellsnesi í nóvember 1941. 
Skýrslur breska flughersins 
eru fáorðar um slysið þegar 
Vickers Wellington flugvél 
frá 221. flugsveitinni fórst í 
Kolgrafarfirði. Leyniþjónusta 
breska landhersins fékk til
kynningu um að Wellington 
sprengjuflugvél hefði líklega 
brotlent í námunda við Stykkis
hólm.  Daginn eftir fóru hermenn 
frá Reykjaskóla í Hrútafirði og 
Borgarnesi til leitar. Skemmst er 
að segja frá því að þegar staðfest 
hafði verið hvar flugvélin hafði 
farist var bærinn Kolgrafir 
her num inn og þar sett upp 
stjórn stöð aðgerðanna. Þessi 
at burður varð því fljótt stór 
í litlu sveitasamfélagi og er 
mörgum en í fersku minni. 
Þátt taka heimamanna við þessar 
sérstöku aðstæður í byrjun 
jólaföstu 1941 er mörkuð 
merkilegri lífsreynslu sem fáir 
gleyma. 

Heimildamyndin Svarti
hnjúkur  stríðssaga úr Eyrar
sveit,  segir frá árekstri íslenskrar 
sveitakyrrðar og hrikaleik heim 
styrjaldar innar síðari. Íslenskir 
bændur voru rifnir úr hvers
dags legum búverkum til þess 
að fara á fjöll að leita að týndri 
herflugvél. Lýsingar þeirra á 
hrikalegri aðkomu og líkburði 
hafa lifað meðal sveitunga þeirra 
fram á þennan dag. Margvíslegar 
sögusagnir hafa spunnist um 

afdrif bresku flugmannanna 
og við kynnumst því hvernig 
íslensk þjóðtrú leitast við að 
útskýra ógnirnar og afleiðingar 
þeirra.

Heimildamyndin er langt 
komin í vinnslu og aðeins 
lokahnykkurinn eftir, áætlanir 
gera ráð fyrir að vinnu við 
myndina ljúki um áramót 
og að hún verði frumsýnd í 
Grundarfirði eftir áramótin.

Myndin er að mestu fjár
mögnuð með sölu til RÚV, 
styrk frá Kvikmyndamiðstöð 
og nokkrum öðrum aðilum. 
Það sem nú skortir er fjármagn 
til að kaupa erlent safnaefni, 
kvikmyndir sem teknar eru hér á 
landi í stríðinu og sýna vel hvað 
Ísland var mikilvægt í baráttunni 
um Atlantshafið. Líflína and
stæðinga nasistaherjanna 
byggðist á birgðaflutningum 
skipa lestanna sem m.a. komu 
við í Hvalfirði. Verkefni flug
mannanna sem fórust við 
Svarta hnjúk var að leita að 
kafbátum og herskipum Þjóð
verjar sem reyndu að granda 
flutningaskipunum á leið yfir 
Atlantshafið.

Fundist hefur mikið af 
girnilegu kvikmyndaefni sem 
ekki hefur sést hér áður. Þetta 
myndefni er fremur dýrt og 
hefur sprengt fjárhagsáætlun 
verkefnisins.

Til að bregðast við þessu 
var ákveðið að reyna að safna 
fyrir myndefninu með hjálp 
almennings, hægt er að taka 
þátt í söfnuninni á:
www.karolinafund.com/project/view/638

Safnað fyrir heimildarmynd

Vetrarstarfið í Sögu mið
stöðinni er hafið. Bókasafn 
Grundar fjarðar er komið 
í vetrar gírinn og sinnir 
einnig ferðamönnum sem 
koma á Upp lýsinga mið
stöð ina. Námshópar koma í 
Bærings stofu, leik skólinn og 
starfs deild FSN eiga sinn tíma 
og klúbbar og félög koma 
saman eftir hádegi og á kvöldin. 

Sögumiðstöðin hefur vakið 
hrifningu gesta sem hafa 
stoppað við í sumar og síðast
liðinn vetur. Stutt stopp hefur 
stundum teygst í einhverja 
klukkutíma enda viðfangsefni 
fyrir alla fjölskylduna í boði.

Barnaleiksvæði er inn af 
sögu sýningunni Þórðarbúð 
og bátnum Brönu. Kaffi Emil 
hefur boðið upp á næringu í 
sumar og í setustofunni má 
sitja og glugga í blöð og bækur 
og spjalla saman. Á veggjum 
eru stórar eftirprentanir af 
myndum Bærings Cecils
sonar af bæjarlífinu fyrr á 
tíð og myndasýningar eru í 
Bæringsstofu þar sem einnig 
má sjá myndir nokkurra íbúa 

byggðar lagsins. Hægt er að 
setja af stað sýningar að eigin 
vali þegar salurinn er laus. 

Bókasafnið mun halda utan 
um skráningu myndefnis 
Bærings á miðviku dögum í 
vetur kl. 10:0012:00 í samvinnu 
við Félag eldri borgara. Allir eru 
velkomnir og aðstoð vel þegin.  

Í undirbúningi er að staða 
fyrir almenning til að yfir
færa gamlar videoupptökur á 
rafrænt form. Áhugasamir hafi 
samband. Ráð og aðstoð er vel 
þegin.

Framundan er Norræna 
bóka safna vikan með upplestri 
og við heklum jólastjörnur á 
aðventunni eins og í fyrra.

Hægt er að fylgjast með starf
seminni á viðburðadagatali 
Grundar fjarða bæjar, á Face
book síðum bóka  safns ins, 
Grundar fjarðar bæjar og Upp
lýsinga miðstöðvar og Bærings
stofa opnar Facebook síðu 
innan skamms. 

Bókasafn Grundarfjarðar og 
Upp lýsinga mið stöðin er opin 
mánudagafimmtudaga kl. 
14:0018:00.

Bókasafnið í 
Sögumiðstöðinni



Þann 5. nóvember næst
kom andi (21 ári eftir áætlaða 
lendingu geimvera á Snæfells
jökli) heldur hljóm sveitin The 
Orchestra of Spheres tón leika 
í Frystiklefanum/The Freezer 
Hostel, í Rifi við rætur Snæ
fellsjökuls. Tónleikarnir eru 
partur af off venue dagskrá 
Iceland Airwaves og er þetta 
algjörlega einstakur viðburður 
þar sem hljómsveitin er mjög 
frammúrstefnuleg (sumir gætu 
sagt „speisuð”) og er þekkt fyrir 
frábæra sviðsframkomu. Þar að 
auki kemur hún frá Nýja Sjálandi 
og það mætti því halda því fram 
að við gætum varla komist nær 
því að hýsa geimverur.

Forsaga málsins er sú að 
hljómsveitin hafði hugsað sér að 
ferðast um Snæfellsnes í frítíma 
sínum. Við plönun ferðalagsins 

rakst hún á hostelið/leikhúsið/
menningarmiðstöðina Frysti
klefann og hrifust af hug
myndinni. Þau settu sig síðan í 
sam band við Kára Viðarsson og 
vildu koma og skoða batteríið, 
þau samskipti enduðu að lokum 
með því að ákveðið var að þau 
myndu halda tónleika í Rifi á 
meðan á dvöl þeirra stendur. 
Iceland Airwaves tók vel í 
þessa hugmynd og úr varð að 
tónleikarnir urðu partur af off 
venue dagskrá hátíðarinnar. 
Þetta er mikið gleðiefni fyrir 
tónlistaráhugamenn vegna þess 
að ekki stóð til að hljómsveitin 
yrði með í off venue dagskránni 
fyrr en að þessi staða kom 
upp. Hún verður síðan á 
laugardagskvöldinu í Iðnó, á 
besta tíma…

frystiklefinn

„Geimverur” lenda á Snæfellsnesi… 
21 ári síðar
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Fullt hús á Pétri 
og Úlfinum

Frá því að Þjóðgarðurinn 
Snæfellsjökull var stofnaður 
árið 2001 hefur Skúli 
Alexandersson verið fullltrúi 
ferðamálasamtaka Snæfellsness 
í ráðgjafarnefnd Þjóðgarðsins 
og Ólína B. Kristinsdóttir verið 
fulltrúi Snæfellsbæjar í sömu 
nefnd. Þau hafa nú bæði látið 
af störfum í nefndinni og í 
þeirra stað koma Gísli Ólafsson 
fyrir ferðamálasamtökin og 
Margrét Björk Björnsdóttir 
fyrir Snæfellsbæ. Kristín 
Huld Sigurðardóttir hefur 
frá upphafi verið fulltrúi 
Minjastofnunar og verður 
áfram. Kristín Linda Árnadóttir 
er fulltrúi Umhverfisstofnunar 
og jafnframt formaður. Nýja 
nefndin hélt fund fyrir skömmu 
og að honum loknum var 
boðið til kvöldverðar þar sem 
fráfarandi fulltrúum voru 

þökkuð vel unnin störf í þágu 
Þjóðgarðsins og nýir fulltrúar 
boðnir velkomnir til starfa. 

Nú á dögunum kom hinn 
frábæri brúðuleikari Bernd 
Ogrodnik með leiksýningu 
sína um Pétur og úlfinn í 
Frystiklefann í Rifi. Sýning þessi 
hefur þegar farið sigurför um 
heiminn og er skemmst frá því 
að segja að sú sigurför hélt 
áfram í Rifi. Mikil aðsókn var 
á sýninguna og skemmtu bæði 

börn og fullorðnir sér vel. Eftir 
sýningun gaf Bernd börnunum 
tækifæri til að skoða og prófa 
sumar brúðurnar og vakti það 
einkar mikla lukku hjá hinum 
ungu leikhúsgestum, sem mörg 
hver voru að fara í leikhús í 
fyrsta sinn.

frystiklefinn

Breytingar í ráðgjafarnefnd

Kristín Huld frá Minjastofnun, Kristín Linda frá Umhverfisstofnun, Ólína fv. fulltrúi Snæfellsbæjar,  Skúli fv. fulltrúi 
ferðamálsamtakanna, Guðbjörg þjóðgarðsvörður, Gísli fulltrúi ferðamálasamtakanna, Margrét Björk fulltrúi Snæfells-
bæjar og Lárus sérfræðingur hjá Þjóðgarðinum.

sunnudaginn 2. nóv. kl. 11.00

Allra heilagra messa
Setbergskirkju

Látinna minnst í guðsþjónustunni.



Verslunin Blómaverk fagnar  
1 árs afmæli þann 1. Nóvember  

og í tilefni þess verðum við með flott tilboð. 
30% afslátt af kristalnum  
og 10 % af öðrum vörum. 

Heitt á könnunni og léttar veitingar. 
Opið alla helgina frá 11-16. 


