
Nemendur í 4. bekk Grunn skóla 
Snæfellsbæjar fóru í hjóla ferð á 
dögunum. Hjólaferðin er hlusti af 
átthagafræðinámi barnanna og er 
reynt að fara á hverju vori hjólandi 
í Skarðsvík ef veður leyfir. Þennan 
dag var fínasta veður og krakkarnir 
duglegir að hjóla. Þegar í Skarðs

vík var komið fengu þau sér nesti 
sem þau höfðu sjálf undirbúið í 
heimilisfræði í skólanum og léku 
sér dálítið áður en þau hjóluðu til 
baka. Það voru þreyttir og ánægðir 
hjólakrakkar sem komu til baka í 
skólann með kennurunum sínum.

þa

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Hjólað í Skarðsvík
698. tbl - 15. árg. 28. maí 2015 

Víkingur Ó mætti Selfoss í 
1. deildinni í fótbolta síðasta 
laugardag. Við það tækifæri 
afhenti Lárus R. Einarsson 
Sigrúnu Ólafsdóttur Íþrótta 
og æskulýðsfulltrúa nýja vallar
klukka að gjöf til Ólafsvíkurvallar. 
Nýja klukkan á að leysa þá gömu 
af hólmi sem orðin var 10 ára, var 
hún orðin þreytt og farin að bila 
og kostnaðarsamt að halda henni 
gangandi. Víkingasveitin tók að 
sér að fá fyrirtæki í Snæfellsbæ til 
að fjárfesta í nýrri vallarklukku, 
var það auðsótt mál hjá öllum 
sem samband var haft við: Egill 

SH, Esjar SH, Fiskmarkaður 
Íslands, Guðmundur Jensson 
SH, Hraðfrystihús Hellissands, 
Rifsari SH, Steinunn SH, 
Sveinbjörn Jakobsson SH, Særif 
SH, Tryggvi Eðvarðs SH og 
Valafell. Vildi Lárus fá að nota 
tækifærið til að þakka þessum 
fyrirtækjum fyrir að gera kaupin 
á klukkunni möguleg, ekki 
náðist að merkja klukkuna með 
merki félagsins fyrir afhendingu. 
Eins og sjá má af þessum orðum 
er Víkingasveitin okkar að vinna 
mikið og jákvætt starf hér og ber 
að þakka það.               þa

Ný vallarklukka



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

 Í vorviku yngri deildar Grunn
skólans í Snæfellsbæ vorum við 
svo heppin hjá Skógræktar og 
landverndarfélaginu undir Jökli 
að fá um 80 sjálfboðaliða til að 
bera kurl í stíga í landgræðslureit 
við Ingjaldshól.  Börnin komu 
til okkar í átta hópum og unnu 
í klukkustund í senn. Kurlið 
báru þau í fötum og hjólbörum 
og var vinnugleðin svo mikil að 

ekki gáfu þau sér tíma til að taka 
pásu.  Krakkarnir báru út þrjú 
tonn af kurli og er Snæfellsbær 
ekki svikinn af þessu vinnuglaða 
fólki  framtíðarinnar.

Við hjá skógræktarfélaginu 
þökkum kærlega fyrir hjálpina 
og eru börnin og foreldrar 
þeirra velkomin í félagið. Margar 
hendur vinna létt verk.

Lydía og Anna þóra

 80 sjálfboðaliðar

Í síðasta tölublaði var fjallað 
um útnefningu íþróttamanna 
HSH, ekki var rétt farið með að 
öllu leiti og er þa miður.

Blakmaður HSH 2014  er Aldís 
Ásgeirsdóttir,  Umf. Grundar
fjarðar en hún var rangnefnd 
Ásdís Ásgeirsdóttir.

Vinnuþjarkur HSH 2014  voru 
fulltrúar HSH í SamVest. Það 
voru þær Björg Ágústsdóttir og 

Kristín Halla Haraldsdóttir fyrir 
frábært og ötullt frumkvöðlastarf 
í þágu frjálsra íþrótta, í Jökli kom 
ranglega fram að Björg hefði ein 
hlotið útnefninguna.

Öllum sem útnefndir voru 
óskum við til hamingju og 
biðjumst velvirðingar á rang
færslunum.

jó

Íþróttamenn HSH
leiðrétting

FÓTAAÐGERÐA-
FRÆÐINGUR

Fótaaðgerðafræðingurinn 
Ester Ósk Aðalsteinsdóttir 

verður í Grundarfirði í 
Fellaskjóli 29. Maí 

næstkomandi og tekur á móti 
pöntunum í síma 6941710.

Eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir, afi og 
langafi 

Skúli Alexandersson
Fyrrverandi alþingismaður frá Hellissandi

 
lést á Landspítalanum laugardaginn 23. maí. 
Útför Skúla verður frá Ingjaldshólskirkju sunnudaginn 
31. maí kl. 14.00
 
Þeim sem vilja minnast hans er bent á 
Menningarsjóðinn Fegurri byggðir. Reikningur í 
Landsbankanum nr. 190-15-380429, kt. 681011-0130.

Hrefna Magnúsdóttir
Ari Skúlason  Jana Pind
Hulda Skúladóttir
Drífa Skúladóttir Viðar Gylfason

börn og barnabarnabörn



Barna og skólakór Snæ
fellsbæjar hélt vortónleika sína 
í safnaðarheimili Ingjalds hóls
kirkju, miðvikudaginn 20. maí 
síðastliðinn. Vel var mætt á 
tónleikana bæði af börnum og 
fullorðnum sem skemmtu sér 
mjög vel. Voru tónleikagestir 
beðnir um að taka undir í tveimur 
lögum og myndaðist skemmtileg 
og góð stemmning. Ánægjulegt 
er að sjá hvað kórastarf blómstrar 
í bæjarfélaginu og verður gaman 
að fylgjast með þessum flottu 
kórkrökkum í framtíðinni.

þa

Vortónleikar barna- og skólakórs

Viðskiptatækifæri á Snæfellsnesi 
 

Óskað er eftir samstarfsaðila um fjölbreyttan rekstur í húsnæði við Ólafsvíkurhöfn. 

Hér er um einkar spennandi tækifæri að ræða fyrir duglegt fólk með frjóar hugmyndir. Á vegum 
Sjávarsafnsins og Átthagastofu Snæfellsbæjar hefur verið unnið að hugmyndavinnu um 
nýstárlega samsetningu sýningar um sjávarútveg, fisk- og veitingasölu. 

Áhugasamir hafi samband við Dagbjörtu Agnarsdóttur verkefnisstjóra Átthagastofu 
Snæfellsbæjar í síma 4336929 og í netfangið dagbjort@snb.is 

Menntun og reynsla sem nýtist í starfi er æskileg en þó ekki skilyrði. 

Umsóknir berist á dagbjort@snb.is fyrir 1.júní. 2015 

 

 

 



Kanadíska sagnakonan Karen 
Gummo, hefur brennandi  
áhuga á sögu íslenskra forfeðra 
sinna og hefur í mörg ár safnað 
fjölskyldusögum, söngvum og 
þjóðsögum sem tengjast Íslandi.    
Nú er hún komin í langþráða 
ferð til Íslands og verður með 
sögustund í Sögustofu Inga 
Hans, í Grundarfirði, þar sem 
hún leyfir viðstöddum að njóta 
þess sem hún er búin að safna.   
Sögustundin, sem kallast „Í 

fótspor íslenskra forfeðra“, 
verður sunnudaginn 31. maí, 
kl. 20 og fer fram á ensku.  
Aðgangseyrir er 1.500 krónur og 
er boðið upp á molasopa.  

Það er fátt sem jafnast á við það 
að heyra góðar sögur sem eru 
sagðar af snilld og því bíða margir 
spenntir eftir sögustundinni með 
Karen Gummo.

Nánari upplýsingar er að finna 
á www.ildi.is.

Þetta heiðursfólk átti 60 ára 
fermingarafmæli um Hvíta
sunnuna. Fóru þau í hátíðar
messu á Ingjaldshóli til að 
minnast þessa merka áfanga. Á 
myndinni eru: aftari röð: Anton 
Kristinsson, Úlfar Teitsson og 
Kristinn Jón Friðjþjófsson, í 
fremri röð eru þær: Júlíana 

Fanney Sigurðardóttir, Fríða 
Ingunn Magnúsdóttir og Guðlaug 
Íris Tryggvadóttir. Á myndina 
vantar Jóhönnu Elíasardóttir og 
Kristínu Kristjónsdóttur, einn 
fermingarbróðir þeirra er fallinn 
frá Friðgeir Jóhann Þorkelsson.

þa

Aðalfundur Ferðafélags Snæfellsness 
verður haldinn 2. júní kl. 17.00 

í Sögumiðstöðinni í Grundar�rði.
Venjuleg aðalfundarstörf. 

Allir velkomnir. 

Stjórnin.

Sögustund með 
kanadískri sagnakonu

60 ára 
fermingarafmæli



Tökum höndum saman dagana 28. maí -1. júní nk. 
og hreinsum og fegrum bæinn okkar fyrir sumarið.

Með samstilltu átaki má lyfta grettistaki í því að 
fegra nærumhver�ð og eigin lóðir.

Mánudaginn 1. júní nk. munu starfsmenn bæjarins fara um 
og hirða rusl sem komið hefur verið fyrir í pokum við lóðarmörk.
Að öðru leyti er bent á opnunartíma gámastöðvarinnar.

Sýnum í verki hvað hægt er að gera með samstilltu átaki allra bæjarbúa.

Hreinsunardagar 
í Grundarfirði

Hreinn bær okkur kær!   -    Gleðilegt sumar!

Grundar�arðarbær

Skotvopnanámskeið
      og veiðikortanámskeið

Fyrirhugað er að halda námskeið fyrir umsækjendur 
um skotvopnaleyfi og undirbúningsnámskeið fyrir 
hæfnispróf veiðimanna.

Skráning fer fram á www.veidikort.is

Staðsetning: Sögumiðstöðin
Skotvopn bóklegt: 18. og 19. júní kl 18.00-22.00
Skotvopn verklegt: 20. júní kl 10.00 Skotsvæði.

Veiðikortanámskeið: 23. júní kl 17.00-23.00
Veiðikortanámskeiðið kostar kr. 13.500,- og 
skotvopnanámskeiðið kr. 20.000.-

Þátttakendur á skotvopnanámskeiðum þurfa að skila inn sakavottorði, læknisvottorði og passamynd til 
lögreglunnar fyrir námskeiðin. Læknisvottorðið þarf að vera sérstaklega útgefið vegna skotvopnaleyfis. 
Skráning og nánari upplýsingar á veidikort.is.

Grundarfjörður



Soroptimistaklúbbur Snæfells
ness hefur ákveðið að varpa 
ljósi á sögur nokkurra kvenna 
af Snæfellsnesi í tilefni 100 ára 
afmælis kosningaréttar kvenna 
á Íslandi.

Búðir á sunnaverðu Snæ fells
nesi eiga sér langa og merka 
sögu. Þar hefur verið kirkja um 
aldir. Ekki hefur hún alltaf verið 
jafn glæsileg og nú. Getum við 
þakkað Steinunni Sveinsdóttur á 
Búðum það að  kirkjan var ekki 
lögð niður.

Steinunn var fædd árið 1777 
í Sólheimatungu í Borgarfirði. 
Hún lést árið 1854. Steinunn 
bjó ásamt manni sínum 
Guðmundi Guðmundssyni í 
Bentsbæ á Búðum. Guðmundur 
var verslunarstjóri (faktor) hjá 
Clausensverslun. Börn þeirra sem 
komust upp voru: Guðmundur 
fæddur 1806, Anna fædd 1808, 
Pétur fæddur 1812, Metta fædd 
1815 og Sveinn fæddur 1822. 
Hann var faktor á Búðum og 
kvæntist Kristínu Siemsen. Hún 

þótti afar myndarleg kona og 
er sagt að þegar hún flutti til 
Búða hafi Sveinn látið breiða 
rautt teppi á bryggjuna sem 
hún gekk eftir þegar hún gekk í 
land. Sveinn var efnaður maður 
á þeim dögum en missti síðar 
skip og tapaði miklu þegar hætt 
var að brenna lýsi til að lýsa upp 
Kaupmannahöfn, en þá átti hann 
fyrirliggjandi miklar birgðir af 
lýsi. Hann fór þá til Borðeyrar 
og var faktor hjá Bryde þar. Hann 
var seinna á Akranesi en lést í 
Reykjavík, orðinn blindur. Kristín 

sá fyrir þeim m.a. með því að taka 
skólapilta í fæði. 

Kirkja var fyrrum í Hraunhöfn 
og árið 1701 þegar Jón Vídalín 
biskup var á ferð um Snæfellsnesið 
var kirkjuhúsið illa farið af 
fúa og elli og ekki var ráðlegt 
að endurnýja það þar. Bent 
Lárusson kaupmaður lét reisa 
aðra kirkju á Búðum fyrir eigið 
fé. Var það torfkirkja. Kirkjan varð 
síðar í eign bændanna á Búðum.

Árið 1816 var kirkjan lögð 
niður með konungsbréfi en 
þá átti kirkjuna Guðmundur 
eiginmaður Steinunnar og 
sárnaði honum þetta mjög. Hann 
lét gera við kirkjuhúsið og reyndi 
að fá konungsbréfið afturkallað 
en það gekk ekki. Hann andaðist 
árið 1837. 

Sagan segir að Steinunn ekkja 
hans hafi einhverju sinni verið 
úti í gömlu kirkjutóftinni við að 
breiða freðna móköggla á móti 
sól. Sækir þá að henni svefn. 
Dreymir hana að Bent gamli 
komi til sín og er ákaflega sár 
vegna þess hvernig komið er fyrir 
kirkjunni. Bent biður Steinunni 
að endurreisa kirkjuna. Steinunn 
vaknar og finnst eins og hún sjái 
á eftir Bent út úr tóftinni.

Greinilega hefur hún verið 
ákveðin og dugleg kona því hún 
fékk alla íbúa á Búðum til þess 
aðskrifa undir áskorun um að 
kirkjan kæmi aftur að Búðum. 
Var sú áskorun send prófasti. 

Árin líða og ekkert gerist en 
Steinunn gefst ekki upp og að 
lokum er gefið út konungsbréf 
9. júni 1847 um að kirkjuna 
megi endurreisa en sóknarmenn 
verði að sjá kirkjunni fyrir 
kirkjugripum, áhöldum o.s.frv. 
Gaf konungur 300 ríkisdali til 
verksins. Steinunn vann þarna 
mikinn sigur og árið 1848 

lét hún reisa timburkirkju 
á grunni gömlu kirkjunnar. 
Kirkjan var vígð 1. janúar 1851 
og er að stofni til á meðal elstu 
timburkirkna landsins. Í gegnum 
tíðina breyttist kirkjan en var 
endurbyggð í upprunalegri 
mynd á árunum 19841987. 
Gripina úr gömlu kirkjunni hafði 
Steinunn geymt vel og vandlega 
og þar á meðal hurðarhring sem á 
var letrað 1703 Bent Lauridtsens 
og Marínar Jensdóttur Forær og 
lét Steinunn letra hinum megin 
„kirkjan er endurreist árið 1848 
án styrks þeirra andlegu feðra“ 

Þessi áletrun lýsir sigurgleði 
Steinunnar og gremju til íslensku 
kirkjustjórnarinnar. 

Má með sanni segja að 
Steinunn hafi látið draum sinn 
rætast. Það er merkilegt að þetta 
metnaðarfulla verkefni skyldi 
takast því ekki höfðu  konur mikil 
áhrif eða voru í valdastöðum á 
þessum tíma. Búðasöfnuður lét 
reisa minnisvarða um Steinunni 
og Guðmund mann hennar í 
kirkjugarðinum á Búðum.

Steinunn getur verið okkur 
nútímakonum hvatning, aldrei 
að gefa draum sinn upp á bátinn 
og fara eftir sannfæringu sinni.

Til hamingju með 
kosninga réttinn konur !

Heimildir: Undir Jökli eftir Árna Óla, 
Kirkjur Íslands eftir Árna Björnsson, 
Guðmund L. Hafsteinsson og Þór 
Magnússon. Steinunn Einarsdóttir, 
munnleg heimild.

Samantekið:
Hildur Sveinbjörnsdóttir
Guðbjörg Gunnarsdóttir

Astrid Gundersen
Sveinbjörg Eyvindsdóttir

Steinunn á Búðum 
konan sem lét draum sinn rætast

Auglýsingaverð 
í Jökli

Svarthvítar auglýsingar
Opna í svarthv 37.941
Heilsíða í svarthv.  25.294
Hálfsíða í svarthv. 16.690
1/4 í svarthv.    10.889
1/8 í svarthv.   7.938
1/16 í svarthv.     4.885

Verðin eru með 24% vsk

Smáauglýsingar kosta 800,- 
og er þá miðað við 150 innslætti pr. auglýsingu.

Hver innsláttur umfram 150 kostar 5,-

Lit auglýsingar
Opna í lit  68.175
Heilsíða í lit  45.450
Hálfsíða í lit 31.548
1/4 í lit  23.102
1/8 í lit  14.960
1/16 í lit  10.075



Skólaslit
í Grunnskóla Snæfellsbæjar

Skólaslit Grunnskóla Snæfellsbæjar skólaárið 2014 – 2015 verða 
með nýju sniði, mánudaginn 1. júní.
Athöfnin er nú þrískipt og verður hverri starfsstöð slitið sérstaklega 
á opnum degi í skólunum.  Skipulag skóladagsins er sem hér segir.

Hellissandur milli kl. 10 og 12. Einkunnaafhending og skólaslit 
frá kl. 11:30 í sal skólans.

Ólafsvík milli kl. 10:40 og 12:40.  Einkunnaafhending og skólaslit 
frá kl. 12:15 í íþróttahúsi Snæfellsbæjar.

Lýsuhólsskóli milli kl. 14 og 16.  Einkunnaafhending og skólaslit 
frá 14:30 í salnum.

Útskriftarathöfn 10. bekkjar verður föstudaginn 29. maí kl. 20:00 
í Ólafsvíkurkirkju.

Nánari útfærslu er að �nna á heimasíðu skólans, www.gsnb.is .
      

Skólastjóri

Leikjanámskeið 

 

1.-12. júní 2015 
 
 

Boðið verður upp á leikjanámskeið fyrir börn á aldrinum 5-12 ára. Námskeiðið 
stendur yfir í tvær vikur en ekki verður kennt um helgar. 

 
Milli klukkan 8-9 geta foreldrar komið með börnin í gæslu í íþróttahús 
Snæfellsbæjar og stundvíslega klukkan 9 hefst námskeiðið og stendur það til 
klukkan 12.  

 
Markmið leikjanámskeiðsins er að veita krökkunum holla og góða hreyfingu 
auk þess sem brotið er út af vananum og farið í allskyns ferðir – 
Á leikjanámskeiðinu verður ýmislegt til boða, þar verður m.a. í boði veiðiferð, 
sundferð, sveitaferð, hestbak, fossaferð og fleira.  
Á síðasta degi námskeiðisins verður glæsilegt lokahóf þar sem verður gert 
margt skemmtilegt og grillað í lok dags.  
Krakkarnir munu fá ítarlega dagskrá þegar þau mæta fyrsta daginn.  

 
 
Minnum foreldrar á að krakkar þurfa að klæða sig eftir bæði veðri og ferðum. 
Ennfremur eiga krakkarnir að hafa með sér hollt og gott nesti á hverjum degi 
fyrir utan lokahófið. 

 
 
Verðskrá 

 
             1. barn…………………………………….10.000  
             2. börn …………………………………..16.000      
             3. börn……………………………………..18.000 

 
 

Skráning og greiðsla fer fram í upphafi námskeiðs hjá stjórnanda.  
Fyrirspurnir á vikingurol@gmail.com 

 

Íbúð fyrir eldri borgara 
í Grundarfirði

Íbúð fyrir eldri borgara að Hrannarstíg 38 í Grundar�rði 
er laus til umsóknar. Um er að ræða leiguíbúð með 
búseturétti og 20% hlutareign.

Íbúðin er tveggja herbergja, 65 ferm. auk 23 ferm. 
bílskúrs, alls 88 ferm.

Nánari upplýsingar eru veittar á bæjarskrifstofunni í síma 
430 8500 og einnig á heimasíðu Grundar�arðarbæjar.

Umsóknarfrestur er til 10. júní 2015. 
Íbúðin er laus frá 1. júlí nk.

Laus störf 
í Grunnskóla Snæfellsbæjar

Laust er frá 15. ágúst næstkomandi 62,5% starf skólaliða á 
starfsstöð skólans á Hellissandi

Nánari upplýsingar um tilhögun starfs, þ.á.m. vinnutíma 
og launakjör veitir Magnús Þór Jónsson skólastjóri í síma 
8949903 og 4339900.

Umsóknum skal skilað á skrifstofu skólans á Ennisbraut 11 
eða með tölvupósti í póstfangið maggi@gsnb.is .  

Umsóknarfrestur er til og með föstudeginum 5. september.

Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 segir í 3.mgr. 11.gr: „Óheimilt 
er að ráða til starfa við grunnskóla einstakling sem hlotið hefur 
refsidóm fyrir brot á ákvæðum XXII. ka�a almennra hegningarlaga.  
Við ráðningu skal liggja fyrir sakavottorð eða heimild skólastjóra til 
að a�a upplýsinga úr sakaskrá!“

Eldri umsóknir þarf að endurnýja.

Skólastjóri



Sjómannahóf 
SnæfellSbæ 

Klifi laugardaginn 6. júni 2015

Á móti sól

Veislustjóri: Björn Bragi arnarsson - skemmtikraftur
Tónlistaratriði: guðmundur reynir gunnarsson
hljómsveit: Á móti sól

jón Kristinn Ásmundsson sér um veislumat í hófinu.

miðasala í félagsheimilinu Klifi 
Sunnudaginn 31. maí kl. 15:30 – 17:00
miðasala á Hótel Hellisandi
Sunnudaginn 31. maí kl. 17:30 – 19:00
miðaverð á sjómannahóf: 8.900 kr.
Húsið opnar kl. 19:15 og hefst borðhald kl. 20:00

Selt verður inn á ballið eftir kl. 23:30
miðaverð á ball: 2.500 kr. 
Snyrtilegur klæðnaður

Rútuferðir verða til og frá hellisandi og Rifi  

nánari upplýsingar veita: gunnar Helgi í síma 898 4633  og Viffi í síma 862 6022.

Skráning í keppnisgreinar í Rifi:
Emil í síma 895 9669
Kristgeir í síma 659 0034

Skráning í keppnisgreinar í ólafsvík:
Börkur í síma 690 0866
Magnús í síma 861 4626

Björn Bragi arnarsson

guðmundur r. gunnarsson


