
Alþjóðlegi sykur sýkis dagur
inn var þann 14. nóvember 
síðast liðinn, af því tilefni buðu 
lions klúbbar um allt land upp 
á blóð sykurs mælingu. Í Snæ
fells bæ eru starfandi fjórir lions
klúbbar, þessir klúbbar tóku sig 
saman og í samstarfi við Heil
brigðisstofnun Vesturlands var 
boðið upp á blóðsykursmælingu 
í Átthagastofu Snæfellsbæjar á 
laugardaginn, auk þess að mæla 
blóðsykur var blóðþrýstingur 
einnig mældur.

Talið er að hundruð manna 
á Íslandi gangi með sykursýki 
án þess að vita það og vekur 
lions fólk athygli á því að sjúk
dómurinn er í mörgum tilvikum 
áunninn. Þessi sjúkdómur legg
ur fólk hljóðlega að velli og er 
án einkenna lengi framan af en 
getur valdið blindu og eyði
lagt blóðrásina í fótum ef hann 
greinist ekki fljótt. Greiningin 
er einföld og einn blóðdropi 
getur bent til að að ástæða sé 
til að leita læknis.

Greinilegt er að fólk vill fylgjast 
með heilsufari sínu því að strax 
og opnað var, kom fjöldi fólks að 
láta mæla sig, tæplega 90 manns 
komu að þessu sinni en enginn 
var yfir mörkum í blóð sykurs

mælingunni og verður það að 
teljast gott þar sem að yfirleitt 
finnast 2  4 aðilar sem senda 
þarf í áframhaldandi rann sókn, 
einhverjir munu þó hafa fengið 
boð um að kíkja á heilsu gæslu
stöðina þegar niður stöður blóð
þrýstings mælingar lágu fyrir.

Mjög þægilegt andrúmsloft 
myndaðist í Átthagastofunni á 
laugardag því að fólk notaði 
tækifærið á meðan beðið var 
eftir mælingu og spjallaði eða 
skoðaði fréttamöppurnar hans 
Kristjáns Helgasonar, eftir mæl
ingu var svo boðið upp á kaffi

sopa, ávexti og grænmeti.
Lionsklúbbarnir vilja koma 

á framfæri þakklæti til Átt haga
stofunnar og heilsugæslunnar í 
Snæfellsbæ auk allra sem tóku 
þátt í verkefninu.
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Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Blóðsykur mældur í Átthagastofunni
673. tbl - 14. árg. 20. nóvember 2014 

Jólin í Hrund - Jólavörurnar eru komnar!

Opið á laugardögum 
í nóvember 
frá 14 - 16.

Verið velkomin

Við erum búnar að koma fram fallegu jólavörunum okkar. 
Georg Jensen, Iittala, Rosenthal - m.a. allir litir af Rosenthal kertatýrum á 1.400,-

Gjafakort eftir íslensku listakonuna Hrafnhildi Bernharðsdóttur.

Ný sending af Daniel Wellington úrunum. - Margir segja að þau verði jólagjöfin í ár.



Um nokkurt skeið hefur legið 
fyrir að líkamsræktarstöðin 
Sólarsport hætti starfsemi í 
húsnæði sem stöðin hefur 
verið í um árabil, áhyggjur íbúa 
yfir því að líkamsrækt legðist 
af varð til þess að ákveðið 
var að kanna hvort að áhugi 
væri á rekstri líkamsræktar. 
Snæfells bær auglýsti í október 
eftir áhugasömum aðilum um 
sam starf og í auglýsingunni 
kom fram að Snæfellsbær gæti 
komið að samstarfinu með 
því að leggja til húsnæði gegn 
sanngjarnri leigu.

Skemmst er frá því að segja 
að eini aðilinn sem gaf sig fram 
voru rekstraraðilar Sólarsports.

Undanfarna daga hafa verið í 
gangi framkvæmdir á efri hæð 
sundlaugarinnar í Ólafsvík, 
rýmið stækkað með því að 
brjóta niður veggi, gólf eru 
lökkuð og sett nýtt loftaefni, 
stærð rýmisins er um 160 fm. 
og mun Sólarsport leigja það 
af Snæfellsbæ. Stefnt er að því 
að framkvæmdum verði lokið í 
byrjun janúar og Sólarsport geti 
þá opnað á nýjum stað.

jó

Kristófer J. Reyes leikmaður 
Víkings hefur verið valinn til að 
taka þátt í landsliðsæfingum 
U19 karla sem fram fara 22.  
23. nóvember næstkomandi í 
Kórnum. Kristófer var valinn 
eftir að hafa tekið þátt í 
úrtaksæfingum dagana 8. og 
9. nóvember. Æfingarnar um 
næstu helgi fara fram undir 
stjórn Kristins R. Jónssonar 
landsliðsþjálfara U19 karla.

jó 

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

Sólarsport á nýjan stað

Kristófer Reyes
í U19

Bókaveislan á Klifi er orðinn 
árviss atburður í undirbúningi 
jólanna. Að þessu sinni verður 
hún þann 10. desember en það 
þurfti að seinka henni um viku af 

óviðráðanlegum orsökum.
Eftirfarandi munu lesa úr 

bókum sínun á Klifi þann 10. 
des nk: 

 

Bókaveislu 
seinkar

Þorgrímur Þráinsson  Hjálp  Unglingasaga

Stefán Máni    Litlu dauðarnir  Spennusaga

Ingibjörg Reynisdóttir  Rogastanz  Skáldsaga

Soffía Bjarnadóttir Segulskekkja Skáldsaga

Jón Gnarr Sjóræninginn  Skálduð ævisaga, sjálfstætt 
       framhald af Indiáninn

Vonumst til að sjá sem flesta á 
Klifi.

10. bekkur í G.Snb



Jólatónleikar með KK og Ellen 
í Ólafsvíkurkirkju 

miðvikudaginn 3. desember kl 20.



Skáld í skólum

Á mánudag í síðustu viku 
fengu nemendur í Grunnskóla 
Snæfellsbæjar góða gesti í 
heimsókn á vegum verk efnisins 
Skáld í skólum. 

Vilhelm Anton Jónsson og 
Kristín Svava Tómasdóttir heim
sóttu 1. til 4. bekk og nem endur 
í 5. til 10. bekk fengu skáldin 

Andra Snæ Magnason og Sigur
björgu Þrastardóttir í heimsókn 
til sín.

Börnin höfðu bæði gagn og 
gaman af þessum heimsóknum 
og hver veit nema bækur 
þessara skálda rati á óskalistana 
fyrir jólin.
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Gengið verður í hús í Ólafsvík 
sunnudagskvöld 24. nóvember 

og Lionsdagatölin boðin til sölu.

Visa-Euro    Debit-Kredit

Verð kr. 500,-

RafhlöÐuR í 
ReykskynjaRa

Um leið og lionsmenn bjóða dagatöl til sölu n.k. 
sunnudagskvöld munu þeir í samstarfi við TM bjóða 

íbúum Ólafsvíkur fríar rafhlöður í reykskynjara.

haPPaDRÆTTIsMIÐaR
Eins og undanfarin ár verður Lionsklúbbur Ólafsvíkur með 
leikfangahappadrætti fyrir börnin á aðfangadagsmorgun.

Miðar verða seldir um leið og dagatölin 
og er verðið kr. 300

Eins og áður 
fylgir tannkremstúpa 

hverju dagatali

lIOnsklÚBBuR
ÓlafsVíkuR

Á fimmtudag í síðustu viku 
var haldinn fræðslufundur í Átt
hagastofu Snæfellsbæjar, Theo
dóra Matthíasdóttir, um hverfis
fulltrúi Snæfellsness, kom þá og 
var með  erindi um um hverfis
vottun Snæfellsness. Fundur inn 
hefði mátt vera betur sóttur en 
þeir sem mættu fengu fyrirtaks

kynningu á sögu umhverfis
vott unar á svæðinu, auk þess 
sem Theo dóra fór yfir stöðuna 
á Earth Check vottuninni og 
hvað framundan er í um hverfis
málum og verkefnum tengdum 
vott uninni.
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Earth Check 
fræðslufundur



Keppt í frjálsum

Silfurleikar ÍR voru haldnir 
laugardaginn 15. nóvember í 
Laugardalshöllinni í Reykjavík. 
Þetta voru 19. silfurleikarnir sem 
ÍR heldur til heiðurs Vilhjálmi 
Einarssyni og silfurverðlaunum 
hans á Ólympíuleikunum 1956. 
600 Keppendur frá 25 félögum 
víðsvegar að af landinu mættu til 
leiks í flokkum 17 ára og yngri. 
Af þeim voru 26 keppendur sem 
kepptu undir merkjum HSH 
og þar af voru 22 frá Víkingi/
Reyni, greinilegt er að vaxandi 
áhugi er á frjálsum íþróttum í 
Snæfellsbæ.

Á Facebooksíðu Víkings/

Reynis kemur fram að Stína og 
Sturla í Virkinu styrktu starfið 
með að kaupum á sjö pörum 
af gaddaskóm sem keppendur 
í eldri hóp vígðu á laugardag. 
Munu skórnir nýtast iðkendum í 
komandi stórmótum, innan og 
utanhúss.

Keppendur stóðu sig vel og 
voru til fyrirmyndar á mótinu, 
eins og oft gerist á svona 
stórmótum þá féllu einhver 
met og má m.a. nefna að Björg 
Hermannsdóttir setti héraðsmet 
í 200m. og þrístökki.
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Fyrsta sunnudag í aðventu, 
þann 30. nóvember mun Páll 
Óskar syngja við undir leik 
Moniku Abendroth hörpu
leikara á tvennum tón leikum 
sem haldnir verða í Fáskrúðar
bakkakirkju, tónleikarnir verða 
kl. 14.30 og 17.00. 

Samstarf þeirra Palla  og 
Moniku hófst árið 2001. Hafa þau 
gefið út tvær plötur saman auk 
þess að hafa haldið  fjölmarga 
tónleika um allt land. Þeir, sem 
hafa farið á tónleika með  Palla 
og Moniku, vita að maður 

kemur út betri maður á eftir. 
Á  efnisskránni þessara tónleika 
eru ýmis lög sem Palli og Monika 
hafa  spilað mikið undanfarin 
áratug, auk þekktustu laga Palla 
í sérstökum  útsetningum fyrir 
hörpu.

Miðaverð er kr. 2900 og hægt 
er að panta miða með því að 
senda póst á netfangið pall.
olafsson@kirkjan.is

Tryggið ykkur miða tíman
lega því miðafjöldinn er tak
markaður.

fréttatilk.

Jólatónleikar í 
Staðastaðarprestakalli

Stjórn meistaraflokks Grundar 
fjarðar hefur ákveðið að draga 
liðið úr Íslandsmóti KSÍ næsta 
sumar. Í tilkynningu frá félaginu 
kemur fram að ástæðurnar eru 
nokkrar en aðal ástæðan er samt 
mann ekkla á leikmönnum og 
stjórnar mönn um. Allt of mörg 
verk efni hafa hvílt á of fáum 
herðum síðustu tvö árin og 
þegar ástandið er svoleiðis 
kemur sjálfkrafa leiði og þreyta 

í mann skapinn. Erfiðlega gekk 
að finna fólk í meistaraflokksráð 
enda óeigin gjarnt sjálfboðastarf 
það eina sem var í boði. 

Að lokum vill stjórn meistara
flokks þakka styrktaraðilum, 
starfs mönnum, áhorfendum 
og að dáendum liðsins fyrir 
frábæran stuðning þessi 5 
tímabil sem þeir spiluðu.

jó

Grundarfjörður 
dregur sig úr 
Íslandsmóti



Áhugahópur um velferð ungs 
fólks á Snæfellsnesi heldur 
fræðslu fundi dagana 24. 26. 
nóvem ber fyrir for  eldra, for
ráða menn og alla aðra  sem 
koma að störfum með börnum 
og unglingum. Fundirnir verða 
haldnir í Snæ fells bæ, Félags
heimilið Klif, 24. nóvem ber 
kl. 20:00, í Grundar firði, FSN, 
25. nóvember kl. 20:00 og í 
Stykkis hólmi, Safnaðarheimilið 
Stykkis hólmi, 26. nóvember kl. 
20:00.

Foreldrar hafa verið og verða 
alltaf sterkasta vopnið í baráttu 
gegn óæskilegum áhrifum í lífi 
barna og unglinga. Efni þessara 

fyrstu funda hópsins verður 
vímuefnaneysla unga fólksins. 
Boðið verður upp á  fræðslu fyrir 
foreldra og forráðamenn um 
þróun vímuefnaneyslu. Hvaða 
efni notar unga fólkið? Hver eru 
merki um neyslu vímuefna? En 
fyrst og fremst, hvað getum 
við gert? Margoft hefur komið 
í ljós að samtakamáttur for
eldra er miklu sterkara afl en 
félagsmálayfirvöld, lögregla og 
skóli geta nokkurn tíma verið. 
Opinberir aðilar verða oftast 
stuðnings og/eða við bragðs
aðilar eftir að í óefni er komið. 

Á fundina mæta full trúar lög
reglu og heilbrigðis þjón ust

unnar ásamt Kristgeiri Kristins
syni áfengis og fíkniefna ràð
gjafi, en hann hefur t.d.  mikla 
reynslu af því að vinna með 
ungu fólki sem komið er í 
neyslu eða hefur stigið upp úr 
neyslu.  Við hvetjum alla til þess 
að mæta og fá svör við þeim 
spurningum sem hér hafa verið 

settar fram ásamt því að leita 
svara við fjölmörgum öðrum  
spurningum tengdum vímu
efnaneyslu. 

Áhugahópur um velferð 
ungs fólks á Snæfellsnesi

Laugardaginn 15. nóvember 
fór fram fyrri umferð í D riðli 
karla í Íslandsmóti Innanhúss, 
umferðin fór fram í íþróttahúsi 
Snæfellsbæjar. Í D riðli spila 
Víkingur, Grundarfjörður, Snæ
fell og Skallagrímur. Víkingar 
höfðu talsverða yfirburði og 
unnu alla sína leiki, þeir end
uðu umferðina með 9 stig og 
efstir í riðlinum, sem dæmi 
um yfirburðina þá skoruðu 
þeir 18 mörk en fengu ekkert 
á sig. Grundarfjörður er í öðru 
sæti með sex stig, Snæfell í því 
þriðja með þrjú og Skallagrímur 
neðstir án stiga. Seinni umferð 
riðilsins verður spiluð í Íþrótta
húsi Snæfellsbæjar þann 29. 
nóvember.
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Vímuefnaneysla unga fólksins 

Víkingar efstir í D-riðli

Jólakortaefni
Til á lager og sérskorið

Jólarautt - Grenigrænt
25 litir af föndurkarton



Um síðastliðna helgi fóru sjö 
lið frá Víkingi/Reyni til ad keppa 
á hausthluta Íslandsmótsins í 
blaki sem fram fór í Mosfellsbæ. 
Stóðu þau sig öll frábærlega. 
Stúlkurnar á meðfylgjandi mynd 
sigruðu í 5. flokki blönduðum 
en að auki luku  krakkarnir í 
6. flokki blönduðum, keppni í 

þriðja sæti.
Eins og áður sagði fóru sjö 

lið úr Snæfellsbæ á mótið en 
alls voru 47 lið skráð á mótið, 
þetta er því frábær árangur hjá 
krökkunum sérstaklega þegar 
það er haft í huga að krakkablak 
hefur aðeins verið æft frá því í 
haust.

jó

Krakkablak

 

Haldið 26. nóvember í Fjölbrautaskóla Snæfellinga kl:16:00 
FRÍTT námskeið sem nýtist þér Skráning: hsh@hsh.is 

 UMFÍ OG HSH STANDA FYRIR 
NÁMSKEIÐINU „SÝNDU HVAÐ Í ÞÉR 

BÝR“ 
 
,,Sýndu hvað í þér býr“  er skemmtilegt og gagnlegt 
framkomu- og sjálfstyrkingarnámskeið sem mælst hefur 
vel fyrir hin síðari ár. Einnig verður farið yfir störf í 
stjórnum félagasamtaka og almenn fundarsköp. 
Námskeiðið er tilvalið tækifæri fyrir alla þá sem vilja 
styrkja sig og bæta í að koma fram og/eða læra 
grundvallaratriði í félagsmálum.   

  

Yfirferð á 

námskeiðinu : 

 

 Framkoma  

 

 Að halda ró  

 

 Ræðuflutningur  

 

 Raddbeiting  

 

 Fundareglur  

 

 Fundaskipan  

 

 Dagskrá funda  

 

 Umræður  

 

 Meðferð tillagna  

 

 Kosningar  

 

ALLIR 

VELKOMNIR !  

 

LEIÐBEINANDI ER 
SIGURÐUR 

GUÐMUNDSSON  
[Street Address] 

[City, ST  ZIP Code] 
[Telephone] 

 

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
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VERIÐ VELKOMIN TIL SJÓVÁ

KOMDU OG FÁÐU RÁÐGJÖF

Fimmtudaginn 27. og föstudaginn 28. nóvember verður ráðgjafi 
til viðtals í Steinprent sem er umboð Sjóvá á Snæfellsnesi.
Núverandi og verðandi viðskiptavinir eru boðnir velkomnir 
til að láta yfirfara tryggingavernd sína og fá tilboð.

Hægt er að bóka tíma í síma 436 1617 og 893 5445
eða koma til okkar að Sandholti 22 í Ólafsvík.


