
Miðvikudaginn 27. maí var opið 
hús á leikskólanum Krílakoti, við 
það tækifæri útskrifuðust elstu 
börnin úr leikskólanum og munu 
mæta spennt í grunnskóla næsta 
haust. Börnin hafa þó fengið 
nokkra aðlögun því að í vetur 
hafa þau fengið að heimsækja 
grunnskólann og kynna sér það 
sem þar fer fram.

Á opnu húsi var boðið upp á 
nokkra dagskrá, leikskólakórinn 
söng nokkur lög en svo tók 
útskriftarhópurinn við og söng 
nokkur lög áður en þau voru 
út skrifuð frá leikskólanum. Í 
út skrift inni sjálfri fengu þau 
út skriftar skjal, hatta og myndir af 
sjálfum sér sem þau máluðu sjálf. 

Dagskránni lauk svo með 
glæsilegri grillveislu.       jó
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Sýnd 5. júní kl. 18.30 
í Sögumiðstöðinni í Grundarfirði

Allir velkomnir og frítt inn.

  EIGN TIL SÖLU

Brúarholt 8, n.h. 
122,2 fm. íbúð á neðri hæð í steinsteyptu tvíbýlis- 
húsi byggðu árið 1959.  Íbúðin skiptist í sameigin-
lega forstofu, hol, tvær samliggjandi stofur, gang, 
baðherbergi, þrjú svefnherbergi og þvottahús. Ágæt  
innrétting er í eldhúsi og á baðherbergi. Búið er að 
endurnýja járn á þaki, rafmagnstúpu og rafmagnstö-
flu.  Nýlegur gluggi er  í stofu.   
Að utan er húsið klætt með stálklæðningu. 
Verð 12.000.000,-.

Sjá má myndir og nánari upplýsingar um eignina og aðrar eignir 
á skrá á heimasíðu fasteignasölunnar: fasteignsnae.is

Á Fasteignasölu Snæfellsness eru öll störf unnin af 
löggiltum fasteignasala sem tryggir öryggi í viðskiptum.

Fasteigna- og skipasala Snæfellsness
Pétur Kristinsson, hdl. löggiltur fasteigna- og skipasali.
Sími 438-1199, netfang pk@simnet.is
Heimasíða: fasteignsnae.is



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

Metta Íris Kristjánsdóttir 
opnaði laugardaginn 30. maí 
myndlistar og sölusýningu í 
Átthagastofu Snæfellsbæjar. 
Metta Íris er „Ólsari“ en hún 
er dóttir hjónanna Fríðu 
Björnsdóttur frá Grund í Ólafsvík 
og Kristjáns Jenssonar. Metta Íris 
hefur áður sýnt í Ólafsvík og það 
var  fyrir fjórum árum og þá í 
Mettubúð. Metta Íris hafði aldrei 
snert pensil en fyrir um 7 árum 
þá var eitthvað sem kom til min 
og ég byrjaði að mála og hef ekki 
stoppað síðan. Segir hún að það 
að mála sé í raun heilun fyrir 
hana. Metta Íris hefur sótt ýmis 
námskeið og verið nokkrar annir 
í Myndlistarskóla Kópavogs. 
Hún málar olíumálverk bæði 

í landslagi og abstract, finnst 
henni mjög gaman að leika sér að 
efnum og notar því ekki eingöngu 
pensla við verk sín. Mettu Írisi 
þykir mjög ánægjulegt að geta 
komið vestur og sýnt verk sín og 
segist hún alltaf hafa haft taugar 
á heimaslóðirnar. Það skemmdi 
heldur ekki fyrir að þessa sömu 
helgi og sýningin opnaði hittust 
fermingarsystkini hennar í 
tilefni af 50 ára fermingarafmæli 
þeirra. Á opnuninni var boðið 
upp á hressingu en vel var mætt 
á hana og voru gestir ánægðir. 
Sýning Mettu Írisar verður opin 
í Átthagastofu frá 30. maí til 18. 
júní næstkomandi.

þa

Myndlistarsýning
í Átthagastofu Núna eru þónokkur rækjuskip 

á veiðum útfrá Snæfellsnesinu 
og hafa bátarnir verið að landa 
að mestu í Grundarfirði. Sóley 
Sigurjóns GK kom með 46 tonn 
í einni löndun til Grundarfjarðar 
og af því var 30 tonn. Berglín 
GK sem er í eigu sömu útgerðar, 
Nesfisks í Garði kom líka þangað 
með 28 tonn og af því var rækja 
14 tonn. Nokkurt flakkt er á 
aflanum af þessum skipum. 
Rækjunni af báðum togurunum 
er ekið til Hvammstanga en 
fisknum er ekið til Garðs. 
Sigurborg SH hefur landað 104 
tonn í 4 róðrum og af því er 
rækja 88 tonn. Vestri BA er með 
48 tonn í 2 róðrum og er það að 
mestu allt rækja. Farsæll SH 62 
tonn í 4 allt rækja. Matthías SH 
49 tonn í 5 allt rækja, enn hann 
landar einnig á Rifi.

Svo til að kóróna þessa fínu 
veiði þá ákvað Hafrann sóknar
stofuninn að auka rækjukvótann 
við Snæfellsnes um 220 tonn. 
Reyndar er það nú þannig að 
rækjubátar sem eru skráðir SH 
fá ekki beint mikið kvóta af 
þeirri köku. t.d Hamar SH sem 
hefur stundað þessar veiðar 
undanfarin ár er ekki með 
nema 6,3 tonna kvóta. Eins og 
útgerðmaðurinn af Hamri SH 
segir sjálfur þá tekur það því ekki 
að ræsa vélarnar í Hamri SH fyrir 
þennan litla kvóta. Gullhólmi SH 
er með 12 tonn, enn hann hefur 
reyndar aldrei verið á rækjunni. 
Sigurborg SH er með 47 tonn, 
en að auki er búið að millifæra 
á bátinn 115 tonnum og er því 
Sigurborg SH með 163 tonna 
kvóta við Snæfellsnes. Ólafur 
Bjarnason SH er með 224 kíló 
kvóta. Guðmundur Jensson SH 
1,1 tonn. Farsæll SH 10 tonna 
kvóta en að auki er búið að 
millifæra á bátinn auknum kvóta 
og er því Farsæll SH með 106 
tonna kvóta í heildina. Esjar SH 
1,4 tonn. Matthías SH 4,1 tonn 

en að auki er búið að millifæra 
á bátin kvóta og er því báturinn 
samtals með 84 tonna kvóta.

Þó svo að það sé helmings
stærðar munur á milli Kristins 
SH og Tryggva Eðvarðs SH þá 
var nú ekki mikill munur á 
aflanum hjá þeim tveim núna 
í maí. Kristinn SH var með 169 
tonn í 19 róðrum og Tryggvi 
164 tonn í 22. Reyndar kemur 
svo Bíldsey SH þarna rétt á eftir 
með 161 tonn, en hann var að 
veiðum við austurland. Á eftir 
þeim kom svo Guðbjartur SH 
með 130 tonn í 15. Netabáturinn 
Reynir Þór SH var að fiska ansi 
vel í maí og fór í 110 tonn í 15 
róðrum og mest 11 tonn í rórði. 
Tveir aðrir SH smábátar voru í 
og yfir 100 tonnin. Sæhamar 
SH með 101 tonn í 19 róðrum, 
og er þetta ansi gott hjá þeim á 
Sæhamri SH því báturinn hefur 
ekki oft náð því að fiska yfir 100 
tonn á eínum mánuði. Særif SH 
var svo rétt við 100 tonnin, því 
báturinn var með 99,5 tonn í 19 
róðrum. Brynja SH 89 tonn í 15. 
Reyndar var Brynja II SH ( gamla 
Brynja SH) líka að veiðum í maí 
og landaði samtals 34 tonnum í 
8 róðrum. 

Steinunn SH var sem fyrr 
hæstur dragnótabátanna á 
Nesinu og með 278 tonn í 7. 
Magnús SH 182 tn í 9, Ólafur 
Bjarnason SH 182 tonn í 12, 
Sveinbjörn Jakobsson SH 149 
tn í 7, Guðnundur Jensson SH 
138 tn í 7. Gunnar Bjarnason SH 
131 tn í 7, Esjar SH 130 tn í 11, 
Egill SH 127 tn í 5.

Eins og sést á tölunum um 
dragnótabátana að ofan þá voru 
þeir að fiska ansi vel í maí þrátt 
fyrir að fara ekki í marga róðra. 
Meðalaflinn hjá þeim öllum er 
ansi góður.

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

 

Aflafréttir



Allir hvattir til að mæta 
og sjá þessi glæsilegu mannvirki.
 
Léttar veitingar í boði
 
Alda Dís Arnardóttir kemur 
og �ytur nokkur lög
 

 

Sumaropnun sundlaugar er þessi:

Virka daga frá kl. 07:30-21:00
Helgar frá 10:00-17:00

Af tilefni opnunarinnar ætlar 
Snæfellsbær að bjóða frítt í sund 

dagana 6. og 7. júní.

Íþrótta og æskulýðsfulltrúi Snæfellsbæjar

Sundlaug Snæfellsbæjar verður 
formlega opnuð eftir breytingar 
föstudaginn 5. júní kl. 17:00

www.rekstrarland.is Ólafsbraut 55 | 355 Ólafsvík | Sími 436 1212Rekstrarland er byggt á fyrrum rekstrarvörudeild Olís  
og er dótturfyrirtæki Olíuverzlunar Íslands hf.

Óskum sjómönnum og fjölskyldum þeirra 
til hamingju með sjómannadaginn.



Lokadagur Grunnskóla Snæ
fellsbæjar var haldinn hátíðlegur 
1. júní og var hann með breyttu 
sniði, en í ár voru hátíðir á 
hverri starfsstöð fyrir sig þar 
sem nemendur og starfsfólk 
tóku á móti forráðamönum 
og gestum. Á Hellissandi hófst 
hátíðin klukkan 10 með sýningu 
á verkum nemenda, einnig var 
hægt að prófa hina ýmsu hluti 
svo sem gera tilraunir, vinabönd, 
origami, spila og svo var hægt að 
kíkja á upptöku af Árshátíð yngsta 
stigs sem fram fór í vetur. Einnig 
var boðið upp á að baka sér vöfflu 
til að gæða sér á. Þegar hver 
bekkur hafði svo farið í sína stofu 
og fengið einkunnir afhentar 
hittust allir á sal þar sem Magnús 
Þór Jónsson, skólastjóri hélst 
stutta skólaslitaræðu og tók á 
móti gjöfum sem skólanum hafði 
borist. Lionsklúbburinn Rán gaf 
tvö Laufabrauðsjárn og Kvenfélag 
Hellissands gaf saumavél í 
textílstofuna á Hellissandi. Í 
Ólafsvík var hátíðin með svipuðu 
sniði, foreldrum gafs kostur 
á að skoða verk nemenda og 
kíkja á þær stöðvar sem voru 
í boði, einnig voru myndbönd 
frá vinnu vetrarins til sýnis. 
Gengu svo nemendur, starfsfólk 

og aðrir gestir út í Íþróttahúsið 
þar sem skólastjórinn hélt 
aðra skólaslitaræðu dagsins 
og tók á móti fleiri gjöfum frá 
Lionsklúbbnum Rán sem gaf 3 
laufabrauðsjárn í viðbót. Vel
unnarar skólans veittu viður
kenningar fyrir góðann nám
sárangur eins og áður. Að 
þessu sinni hlaut Sigríður Birta 
Magnúsdóttir viðurkenningu 
fyrir hæstu meðaleinkunn í 
list og verkgreinum í 5. til 7. 

bekk. Fehima Líf Purisevic fékk 
viðurkenningu fyrir hæstu 
meðaleinkunn í 8. til 10. bekk 
frá Lionsklúbbnum Rán og 
einnig viðurkenningu fyrir hæstu 
einkunn í stærðfræði í 8. bekk. 
Lýsuhólsskóla var svo slitið með 
sama hætti þar sem deldarstjóri 
fór yfir starf vetrarins, eftir 
það hélt skólastjórinn þriðju 
skólaslitaræðu dagsins að því 

loknu var boðið upp á kjötsúpu 
í tilefni dagsins. Að dagskrá 
lokinni fóru allir út í gróðurhús 
skólans en þar fékk hvert heimili 
heim með sér einn bakka af 
jurtum sem nemendur skólans 
eiga að hugsa um í sumar, taka 
myndir af jurtunum og í haust 
sýna þeir myndirnar og segja frá 
hvernig gekk. 

þa

Skólaslit

VÍGSLA 
SVANDÍSARSTOFU

Svandísarstofa verður vígð á Dvalarheimilinu Jaðri 
til minningar um Svandísi Elínmundardóttur 

frá Dvergasteini á Hellissandi

Fimmtudaginn 4. júni kl. 15.00

Ka�veitingar í boði Dvalarheimilisins

Allir velkomnir

F.h. stjórnar og starfsfólks Jaðars
Ásbjörn Óttarsson og Inga Kristinsdóttir

Það hefur ekki verið neitt 
sérstaklega sumarlegt um að 
litast undanfarið. Það var þó 
ágætisveður þegar ljósmyndari 
hitti sumarstarfsmenn áhalda
húss Snæfellsbæjar á dögunum. 
Þeir voru komnir á fullt í sumar

verkin og voru að raka grjót og 
gera klárt til þess að hægt verði 
að slá þegar þar að kemur. 
Vonandi fer nú veðrið að batna 
og grasið að spretta.

þa

Sumarstörfin 
hefjast



Föstudagur 5. júní:

Kl: 17:00    Formleg opnun sundlaugar eftir breytingar.

Laugardagur 6. júní:

Kl:10:00     Dorgveiðikeppni í Ólafsvíkurhöfn.

Kl: 12:30   Við höfnina
  Skemmtidagsskrá bryggjunni, þyrla Landhelgisgæslunnar, 
  kappróður, þrautir og reipitog. Þrautir fyrir krakkana. 
  (Skráningar hjá Berki í síma 690-0866 og Magnúsi í síma 861-4626
Kl: 13:00- 15:30   Hoppukastalar í boði Landsbankans 
    Unglingadeildin Dreki verður með sölu, 
  deildin sér einnig um gæslu í hoppukastölunum.
Kl: 14:00-15:30    Opið hús í Fiskiðjunni Bylgju - boðið upp á �skisúpu
Kl: 14:00-15:30    Opið hús í Ægi sjávarfang - boðið upp á léttar veitingar

Kl: 15:00   Á Ólafsvíkurvelli
                  Knattspyrnuleikur, 1. deild karla:  Umf. Víkingur – Bí / Bolungarvík
   Jói í Jako verður í íþróttahúsinu

Kl: 20:00   Félagsheimilið Klif
                   Sjómannadagshóf í Kli� (húsið opnar 19:15)
  Veislustjóri: Björn Bragi Arnarsson
  Heiðrun sjómannskvenna
  Minni sjómanna 
  Áskorendakeppni áhafna 
  Tónlistaratriði: Guðmundur Reynir og Alda Dís
  Ball: Hljómsveitin Á móti sól 
             Selt verður inn á ballið eftir kl 23:30, 18 ára aldurstakmark. Miðaverð  2.500 kr. 
  Snyrtilegur klæðnaður.

Sunnudagur 7. júní:

Kl: 08.00   Fánar dregnir að húni.

Kl: 13.00   Í sjómannagarðinum (fært inn í kirkju ef veður er vont)  
          Ræðumaður Sigurður Arn�örð Guðmundsson formaður Verkalýðsfélags Snæfellinga
  Heiðrun sjómanna
  Verðlaunaafhending 
  Nemendur úr Gsnb. �ytja lög úr leikritinu Þengill verður ástfanginn 
  Gengið til kirkju í messu
  Sjómannamessa. sjómannskonur  fara með ritningalestur, sjómannalög sungin.

Kl: 14.00 - 16.30 Sjómannaka� slysavarnardeilar Helgu Bárðar og Sumargjöf 
  í björgunamiðstöðinni  Von

Kl: 17.00      Skemmtisigling.
                  Guðmundur Jensson SH, Egill SH og Gunnar Bjarnason SH.

Kl: 18.00 - 19:00     Grillveisla í Sjómannagarðinum
                  Hoppukastalar fyrir börnin

Áhafnirnar á Ás, Jóa á nesi og Óla� Bjarnasyni.

Dagskrá 

Þökkum eftirfarandi styrktara›ilum, 

Fiskmarkaður Íslands, Landsbankinn hf, Hafnir Snæfellsbæjar, Ragnar og Ásgeir og Verkalýðsfélag Snæfellinga.

5. - 7. júní 2015



Sjómannadagsblað Snæfells
bæjar 2015 kemur út fyrir Sjó
manna daginn eins og áður. 
Blaðið sem er 90 síður og allt 
í lit byrjar á hugvekju eftir sr 
Óskar Inga Ingason og ávarp 
er frá Sigurði Inga Jóhannssyni 
at vinnu vegaráðherra.

Meðal efnis í blaðinu er frá 
sjóslysinu mikla er Bervík SH 43 
fórst fyrir utan Rif  í mars 1985 
en öll áhöfnin fimm sjómenn 
fórust í því slysi. Rætt er við 
Öldu Jóhannesdóttur eiginkonu 
skipstjórans en hún missti einnig 

son sinn í þessu slysi. Ævar Haf
þórs son var ellefu ára er faðir 
hans fórst og segir hann frá sínum 
minningum frá því í áhrifa mikilli 
grein. Þá ritar Einar Svein björns
son veðurfræðingur um veður
farslegar aðstæður daginn sem 
slysið varð. Sæmundur Kristjáns
son segir í fróðlegri grein frá 
byrjun á hinum miklu hafnar
bótum er Rifshöfnin var byggð um 
miðja síðustu öld en framkvæmd 
hennar var gríðarmikil lyftistöng 
fyrir allt atvinnulíf utan Ennis á 
þessum árum.

Rætt er við Maris Gilsfjörð en 
hann var olíukóngur í Ólafsvík í 30 
ár og var einnig í útgerð. Eigendur 
HG Geisla ehf í Ólafsvík segja frá 
sinni starfsemi í viðtali en þeir 
reka bæði útgerð og ísframleiðslu 
og þeirra reynslu af útgerð 
smábáta sl 25 ár. Þá er talað við 
fyrrum sjómenn og verkamenn 

um þeirra líf og störf. Spurningar 
voru lagðar fyrir sjö valinkunna 
skipstjóra á Snæfellsnesi um 
lífið og tilveruna. Auk þess 
eru fleiri greinar og myndir 
ma frá sjómannadeginum úr 
sjávarplássunum á Snæfellsnesi 
2014.   

PSJ

Sjómannadagsblað Snæfellsbæjar 2015

Fór einhver úr þinni fjölskyldu vestur?

Vinir handan hafs 
létt spjall um Vestur-Íslendinga 

fundur í Átthagastofunni Ólafsvík 
14. júní klukkan 14.00.

Atli Ásmundsson fyrrverandi aðalræðismaður 
Íslands í Winnipeg segir sögur af star�nu vestra. 
Atli hefur þegar haldið 30 slíka fundi um allt 
land og orðið vel ágengt. 

Guðrún Ágústsdóttir �allar um Vesturfara af 
Snæfellsnesi og byggir mál sitt á heimildum úr 
Vesturfaraskrá, bók Júníusar Kristinssonar. 

Svavar Gestsson, ritstjóri Breið�rðings,  
segir frá starfsemi Þjóðræknisfélagsins.



FÓTBOLTASUMARIÐ 2015



Þegar þetta er skrifað hefur 
frekar lítið farið fyrir sumrinu, 
utan þess að snjórinn er farinn. 
Íþróttafólk, ungir sem aldnir láta 
svoleiðis smámuni ekkert á sig 
fá og halda á vit ævintýranna, 
hvert á sínu sviði. Sumir stunda 
fótbolta eða blak og aðrir velja 
að keppa á sínum forsendum í 
hlaupum, stökkum eða öðrum 
greinum. Í Snæfellsbæ er mjög 
öflug íþróttastarfsemi og keppt 
í ýmsum greinum, bæði hér 
heima og eins vítt og breytt um 
landið. Hópar eldri og yngri fara 
á Landsmótin, og í knattspyrnu 
eru margir yngri flokkanna mjög 

öflugir. Meistaraflokkar Víkings, 
karla og kvenna eru báðir í næst 
efstu deild, með mjög sterk lið. 
Eftir því hefur verið tekið að 
þegar Víkingsliðin eru að keppa, 
t.d. í Reykjavík eru fjölmargir, 
sennilega brottfluttir snæfell-
ingar, sem fjölmenna á leikina 
og hvetja liðin. Haft hefur verið 
á orði að í sumum tilfellum hafi 
verið fleiri á útileikjum en á hei-
maleikjunum, þó svo að margir 
leggi leið sína „heim“ til að horfa 
á leikina hér. Það er ómetanlegur 
stuðningur. Mjög vel hefur verið 
staðið hér að málum fyrir iðken-
dur og hafa margir keppendur, 
sem hingað koma undrast hve 
aðstaðan er góð. 
Með þessu blaði langaði okkur 
til að kynna leikmenn, heimaleiki 
liðanna og hvað er framundan 
hjá unga fólkinu á þessu sumri, 
og vonum við að því verði vel 
tekið um leið og við viljum þakka 
öllum þeim, sem hjálpuðu okkur 
við að gera það að veruleika.

Ólafur H. Steingrímsson

Sumarið 2015

Við styðjum  
íþróttastarf  
á Snæfellsnesi

Landsbankinn             landsbankinn.is            410 4000

Landsbankinn kappkostar að styðja við bakið 
á íslensku íþróttalífi og er stoltur bakhjarl 
íþróttastarfs á Snæfellsnesi.
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Hluti af sumrinu

www.n1.is facebook.com/enneinn

Ertu á lausu í sumar? 
N1 í Ólafsvík óskar eftir lífsglöðu og 
kraftmiklu fólki í aukavinnu í sumar.
Unnið er frá kl. 16.00–20.00 þrjá daga í viku og frá  
kl. 10.00–18.00 aðra hverja helgi.

Þjónustustöðin okkar er fjörugur vinnustaður með 
fjölbreyttum verkefnum og iðar af mannlífi frá 
morgni til kvölds.

Við leitum að þjónustufúsu fólki í veitingasölu og 
bensínafgreiðslu sem er lipurt í mannlegum 
samskiptum. Stundvísi, reglusemi, snyrtimennska  
og kurteisi er algjört skilyrði. Reynsla af störfum í 
verslun og þjónustu er kostur.

Ef þú hefur áhuga þá skaltu endilega sækja um á 
www.n1.is en nánari upplýsingar veitir Sigurður 
Guðmundsson verslunarstjóri í síma 436-1581.



Það er meira en að segja það fyrir unga og 
óharðnaða Reykvíkinga að pakka helstu 
nauðsynjum ofan í ferðatösku og flytja út 
fyrir borgarmörkin á áður óþekktar slóðir. 
Eftir að hafa þrætt götur 101-póstnúmers-
ins frá blautu barnsbeini og átt samtöl um 
tilgang og ekki-tilgang lífsins yfir rjúkandi 
latté á kaffihúsum borgarinnar, umvafinn 
eftirvæntingafullum túristum með Ísland-
skort í rassvasanum, er það dálítið undarlegt 
að sitja ein samall í byggðri fjallshlíð, hlusta 
á gnauðið í vindinum og horfa á óþreyjuful-

lar öldurnar reyna að teygja anga sína upp á 
þurrt land.
Hvorugur okkar sér þó eftir þessari djörfu 
ákvörðun. Það er einhver sjarmerandi 
leyndar dómur sem hvílir yfir bænum, orkan 
frá Snæfellsjökli fyllir vit okkar og þá fáum 
við stórgóða kennslu í knattspyrnufræð-
unum frá einum allra klókasta þjálfara 
landsins. Þess utan eru heimamenn miklir 
öðlingar, vilja allt fyrir mann gera og standa 
við hvert orð sem kemur af vörum þeirra. 
Það er nýbreytni fyrir ungu mennina úr 

stórborginni þar sem jakkafataklæddir menn 
með vindla í munnvikinu byggja heilu skýja-
kljúfrana á sandi. 
Að vera leikmaður Víkings Ólafsvíkur er eins-
takt. Vallarstæðið er það fegursta á landinu 
og stuðningsmennirnir gera mann óþreytan-
di inn á vell inum. Hvatningarópin eru slík 
að maður leyfir sér ekki undir neinum 
kringumstæðum að gefast upp. Við viljum 
þakka þessum fríða stuðningsmannahópi og 
öllum þeim sem fylgja okkur á völlinn fyrir 
ómetanlega nærveru. 
Breytingarnar á leikmannahópnum eru 
miklar frá því í fyrra sumar. Það er kappsmál 
okkar að stilla saman strengi á hraða ljóssins 
svo við getum náð tökum á þeirri fögru 
listgrein sem knattspyrnan er. Að búa til 
gott lið er fjarri því að vera dagsverk en með 
samhentu átaki mun okkur takast það fyrr en 
síðar. Við trúum á okkur því þið trúið á okkur.

Guðmundur Reynir (fyrirliði) 
og Ingólfur Sigurðsson 

Að vera leikmaður Víkings 
er einstakt

FÓTBOLTASUMARIÐ 2015

HRAUN
R e s t a u r a n t  -  C a f é

G r u n d a r b r a u t  2  -  Ó l a f s v í k  -  S í m i :  4 3 1 - 1 0 3 0

ÓSKUM KNATTSPYRNUFÓLKI 
VELGENGNI Í SUMAR

STUÐNINGSMENN ERU BOÐNIR 
VELKOMNIR FYRIR EÐA EFTIR LEIK. 



Í 1. deild kvenna í ár hefur orðið löngu 
tímabær breyting.  Nú verða riðlarnir 3 í stað 
tveggja, með 7 liðum í hverjum riðli.  Leiknar 
verða 2 umferðir og eftir riðlakeppnina fer 
fram úrslitakeppni átta liða, þar sem tvö ef-
stu lið hvers riðils komast í úrslit ásamt tveim 
félögum með bestan árangur í 3. sæti.  Við 
lentum í frekar sterkum riðli í ár, en þægi-
legum ferðalagalega séð þar sem lengsta 
ferðin okkar verður til Grindavíkur.
Við enduðum í 4. sæti eftir sumarið í fyrra og 
komum mörgum liðum á óvart þá.  Skýringin 
á því held ég að sé, að yfir vetrartímann 
erum við að spila leikina á nokkuð brot-
hættum hópi.  Við erum fáar á svæðinu yfir 

vetrartímann og náum tæpast í lið. Hin liðin 
hafa því ákveðið forskot á okkur framan 
af, bæði varðandi mannskap og æfinga-
aðstæður.  Þegar liðið okkar er svo orðið full-
skipað, rétt fyrir mót, höfum við fengið þann 
liðstyrk og breidd á hópinn sem við þurfum 
og það er ekki fyrr en þá sem við getum farið 
að sýna virkilega hvað í okkur býr.
Sumarið leggst vel í okkur.  Hópurinn er 
mjög samheldinn og það er einstaklega 
góður mórall í liðinu.  Við höfum fengið flott-
an liðstyrk í ár, sem ég veit að mun nýtast 
okkur vel.  Jeanette, markvörður er komin 
aftur.  Einnig eru komnar 2 stelpur frá Ghana 
auk Sigrúnar Gunndísar frá BÍ og Hrafnhildar 
frá KR.  Annars erum við með nánast sömu 
frábæru heimastelpurnar og áður, sem að 
sjálfsögðu er grunnurinn fyrir því að við 
getum haldið uppi meistarflokki í kvenna-
deild.  Við höfum ekki verið að fá nógu 
margar stelpur upp úr yngri flokkunum en í 
vetur hafa verið að spila með okkur 4 mjög 
ungar en efnilegar stelpur sem ég vona að 
haldi ótrauðar áfram.  Við hinar erum ekkert 
að yngjast. 
Liðið hefur ekki óraunhæf markmið fyrir 
sumarið.  Við vitum hver styrkur okkar er og 
hvar við getum gert betur og stefnum alltaf 
að því að bæta okkar.  Það er ekki óraunhæft 
að stefna á topp 4 sætin í riðlinum og auð-

vitað væri frábært að komast í úrslitakeppni-
na.
Við höfum haft frábært teymi á bakvið okkur 
í vetur sem hefur lagt allt sitt í að styrkja 
okkur.  Auk þjálfara og stjórnar, hafa verið 
með okkur Harpa Finnsdóttir, sem hefur 
verið með styrktaræfingar og hjúkrað auma/
(gamla) vöðva og meiðsli.  Einnig hefur Einar 
Magnús verið með okkur sem áður og séð 
um markmannsæfingar og svo miklu, miklu 
meir.   Án þessa frábæra fólks væri liðið ekki 
það sem það er í dag. 
Ég tel mjög mikilvægt að halda vel utan um 
yngri flokkana hjá okkur í  kvennaboltanum.  
Við þurfum að gera enn betur en gert er 
nú þegar því það er allt of mikið brottfall úr 
kvennaflokkunum.  Við eigum fullt af áhuga-
sömum og efnilegum stelpum sem verða 
eins og strákarnir, að eiga sér fyrirmyndir á 
staðnum og vilja stefna áfram.  Við þurfum 
að hjálpa þeim við það. 
 Ég hvet því allar stelpur  sem eru að æfa, til 
að halda áfram og setja sér markmið því þið 
eruð framtíð meistarflokks kvenna í Víking 
Ólafsvík
Vonumst til að sjá sem flesta á leikjunum í 
sumar.

Ásdís Lilja Pétursdóttir

Mikilvægt að halda vel 
utan um yngri flokkana



Leikmenn Víkings í mfl. karla 
sumarið 2015

Torfi Karl Ólafsson Björn Pálsson

Alfreð Már Hjaltalín 

Brynjar Kristmundsson 

Kenan Turudija 

Cristian Martinez Liberato

Egill Jónsson

Arnar Sveinn Geirsson 

Kristófer Eggertsson Fannar Hilmarsson 

Ingólfur Sigurðsson 

Kristján Pétur Þórarinsson Guðmundur Reynir 
Gunnarsson 

Marco Campos Gimenez

Kristinn Magnús Pétursson Steinar Már Ragnarsson 

Admir Kubat

Tomasz Luba

Kristófer Reyes 

Vignir Snær Stefánsson 

William Dominguez 

Emir Dokara 



Ejub Purisevic 
þjálfari

Antonio Grave 
sjúkraþjálfari

Jónas Gestur Jónasson 
formaður

Óskum Víkingum velfarnaðar í sumar

 Íslandsmót - 1. deild karla

Lau. 06. jún. 15 15:00 Víkingur Ó. - BÍ/Bolungarvík Ólafsvíkurvöllur

Lau. 13. jún. 15 16:00 HK - Víkingur Ó.   Kórinn       

Lau. 20. jún. 15 14:00 Víkingur Ó. - Þór  Ólafsvíkurvöllur   

Lau. 27. jún. 15 14:00 Víkingur Ó. - Grindavík  Ólafsvíkurvöllur  

Fim. 02. júl. 15 19:15 KA - Víkingur Ó.   Akureyrarvöllur 

Þri. 07. júl. 15 19:15 Víkingur Ó. - Fram  Ólafsvíkurvöllur   

Lau. 11. júl. 15 15:00 Fjarðabyggð - Víkingur Ó. Eskjuvöllur  

fFös. 17. júl. 15 19:15 Haukar - Víkingur Ó.  Schenkervöllurinn   

Fös. 24. júl. 15 19:15 Víkingur Ó. - Grótta  Ólafsvíkurvöllur   

Mið. 29. júl. 15 19:15 Selfoss - Víkingur Ó.  JÁVERK-völlurinn 

Lau. 08. ágú. 15 14:00 Víkingur Ó. - Þróttur R.  Ólafsvíkurvöllur

Fös. 14. ágú. 15 18:30 BÍ/Bolungarvík - Víkingur Ó. Torfnesvöllur   

Þri. 18. ágú. 15 18:30 Víkingur Ó. - HK   Ólafsvíkurvöllur 

Lau. 22. ágú. 15 14:00 Þór - Víkingur Ó.  Þórsvöllur      

Lau. 29. ágú. 15 14:00 Grindavík - Víkingur Ó.  Grindavíkurvöllur 

Lau. 05. sep. 15 14:00 Víkingur Ó. - KA   Ólafsvíkurvöllur   

Lau. 12. sep. 15 13:00 Fram - Víkingur Ó.  Laugardalsvöllur   

Lau. 19. sep. 15 14:00 Víkingur Ó. - Fjarðabyggð Ólafsvíkurvöllur    

   

Leikdagar mfl. karla



Leikmenn Víkings í mfl. kvenna 
sumarið 2015

Gestheiður Guðrún Svein-
sdóttir 

Halldóra  Dögg 
Hjörleifsdóttir

Hrafnhildur Fannarsdóttir 

Lovísa Margrét Kristjáns-
dóttir 

Elín Ósk Jónasdóttir 

 Irma Gunnþórsdóttir

Birta Guðlaugsdóttir

Freydís Bjarnadóttir Fehima Líf Purisevic

María Rún Eyþórsdóttir 

Jeanett J Williams Ásdís Lilja Pétursdóttir

Berglind Ósk Kristmunds-
dóttir 

Linda Eshun Samira Suleman Eydís Ösp Haraldsdóttir 

 Thelma Kristinsdóttir

Sigrún Gunndís Harðardót-
tir 

Sigrún Pálsdóttir 



 Íslandsmót - 1. deild kvenna B riðill

Þri. 16. jún. 15 20:00 Víkingur Ó. - Fjölnir  Ólafsvíkurvöllur

Lau. 20. jún. 15 16:30 Víkingur Ó. - Hvíti riddarinn Grundarfjarðarvöllur

Mið. 24. jún. 15 20:00 FH - Víkingur Ó.   Kaplakrikavöllur 

Sun. 28. jún. 15 14:00 Víkingur Ó. - Grindavík  Ólafsvíkurvöllur

Mið. 08. júl. 15 20:00 Víkingur Ó. - Fram  Ólafsvíkurvöllur   

Mið. 15. júl. 15 20:00 Hvíti riddarinn - Víkingur Ó. Tungubakkavöllur

Mið. 22. júl. 15 20:00 Víkingur Ó. - Álftanes  Ólafsvíkurvöllur 

Fös. 07. ágú. 15 19:00 Fjölnir - Víkingur Ó.  Fjölnisvöllur   

Mið. 12. ágú. 15 19:00 Víkingur Ó. - FH   Ólafsvíkurvöllur

Mið. 19. ágú. 15 18:30 Grindavík - Víkingur Ó.  Grindavíkurvöllur

Leikdagar mfl. kvenna

Björn Sólmar 
Valgeirsson

þjálfari

Harpa Finnsdóttir
sjúkraþjálfari

Einar Magnús 
Gunnlaugsson 

aðstoðarþjálfari

Sveinn Elinbergsson
formaður

Norðurtanga - 355 Ólafsvík - Sími 430 3700 - fmis@fmis.is

Óskum mfl. karla og kvenna velfarnaðar í íslandsmótinu.

ÁFRAM VÍKINGUR!
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Þar sem jökulinn ber við loft!
Hér er að finna marga perluna. Taktu hringinn 
og byrjaðu í heitu ölkeldulauginni á Lýsuhól, 

gerðu sandkastala á Búðum. Renndu fyrir 
makríl á Arnarstapa og leitaðu að opnun inní 
jarðarmiðju að hætti Jules Verne, kannski er 
inngangurinn í gegnum Vatnshelli? Reyndu 
þig við aflraunir á Djúpalónssandi, nærðu að 
lyfta fullsterkum?  Rifjaðu upp hver Bárður 
Snæfellsás var og skelltu þér í leikhús í Rifi 

eða röltu um bæi og leitaðu uppi besta kaffi-
bollann, en umfram allt njóttu þín í fallegri 
náttúruparadís sem er Earth Check vottuð og 

staðfestir að um er að ræða umhverfismeðvitað 
samfélag. Að vera undir jöklinum hefur verið 
álitið kyngimagnað, upplifðu það á þinn hátt  

og njóttu alls þess sem Snæfellsbær  
hefur uppá að bjóða. 

0 2 4000 metrar 0 42 6000 álnir 1 : 5 0 0 0 0

Upplýsingamiðstöð 
(+354)433 6929

info@snb.is
snb.is

Kirkjutún 2
355 Ólafsvík, Snæfellsbæ
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Í stjórn UMF Víkings eru:
Rán Kristinsdóttir formaður, 
Laufey Helga Árnadóttir gjaldkeri, 
Margrét Sif Sævarsdóttir ritari og 
Hafdís Rán Brynjarsdóttir meðstjórnandi. 

Stjórn UMF Reynis eru: 
Jóhann Pétursson gjaldkeri 
og Sigursteinn Einarsson formaður.   

Starfssemi ungmennafélagsins hefur að 
mestu leyti verið með sama móti og síðustu 
ár. Sameiginlegt starf UMF Víkings og Reynis 
hefur gengið vel og stendur til að halda því 
áfram. 
Árið 2014 kom inn ný stjórn í UMF Víking 
og einnig voru mannabreytingar hjá 
UMF Reyni. Til þess að hafa starfið sem 
öflugast var haldið áfram með fjáraflanir 
þar sem meðal annars var haldið áfram 
með sjoppuna og fékk félagið aftur 
dósasöfnunina og farið var að selja 
klósettpappír og fleira.  
Veturinn 2014-2015 var boðið upp á æfingar 
í knattspyrnu, sundi, frjálsum íþróttum og 
blaki. 

Knattspyrna
Stærsta hlutfall af okkar iðkendum æfa fót-
bolta. Við höfum verið heppin með þjálfara og 
er yfirþjálfari okkur Ejub Purisevic. Ejub sér um 
æfingar ásamt Bega á öllum drengja flokkum. 
Björn Sólmar sér um að þjálfa kvennaflokkana. 
Haustið 2014 var 81% iðkenda UMF Víkings/
Reynis í fótbolta. 
7. flokkur drengja og stúlkna eru á æfingum 
tvisvar sinnum í viku. 
6. - 3. flokkur drengja og stúlkna æfa þrisvar 
sinnum í viku. Sökum plássleysis þarf að 
sameina flokka og var það gert á síðasta ári 
eins og árin á undan. Sem dæmi má nefna  
hafa 5. og 6. flokkar hafa verið saman á 
æfingum. 
2. flokkur karla æfir einnig 3 sinnum í viku. 
Á laugardögum hefur foreldraboltinn verið 
til staðar eins og undanfarin ár og hefur 
verið mjög góð þátttaka hjá börnum og full-
orðnum. 
Æfingar færast út þegar skóla lýkur á vorin 
og er þá er börnunum skipt niður eftir aldri, 

yngri börnin, bæði stelpur og strákar mæta 
strax eftir hádegi og svo eldri þar strax á 
eftir. Við njótum góðs af því að leikmenn 
meistaraflokks aðstoða á æfingum og einnig 
höfum við fengið markmanns þjálfari sem 
þjálfar markmennina okkar. Síðasta sumar 
fór megnið af æfingunum fram á vellingum 
á Hellissandi en hann var í fínu standi og 
aðstaðan búin að batna til muna og einnig 
fóru æfingar fram á Ólafsvíkurvelli í ágúst og 
fram í september. 
UMF Víkingur/Reynir er í samstarfi við 
Grundar  fjörð og Stykkishólm, Snæ fells nes-
sam  starfið, þegar farið er á mót og þá er 
keppt undir merkjum Snæfellsnessamstarfs-
ins. Mikið hefur verið lagt upp úr því að allir 
flokkar fái verkefni við hæfi og til dæmis voru 
allir flokkar sl. sumar frá 5. flokk þátttakendur 
í Íslandsmóti. Yngri flokkarnir fóru meðal ann-
ars á Smábæjarleikana á Blönduósi, Shellmót 
í Vest mannaeyjum, pæjumótið í Vestmanna-
eyjum og Símamótið í Kópavogi auk dags-
móta til Reykjavíkur. Mikið hefur verið lagt 
upp úr því að auka vetrarstarfið og farið var á 
mót með flesta flokka í Reykjaneshöllina. 

Sund
Boðið hefur verið upp á sundæfingar eins og 
undanfarin ár og hefur þátttaka verið með 
ágætum. Þjálfari í sundi er Helen Billington 
og eru allar æfingar í sundlaug Snæfellsbæjar. 

Sundæfingar eru skiptar niður eftir bekk-
jum og er 1. bekkur tvisvar sinnum í viku á 
æfingum, 2-3. bekkur tvisvar í viku, 4. bekkur 
tvisvar í viku og síðan er 5-10. bekkur saman 
og þeir eru einnig tvisvar í viku. Starfið í sund-
inu hefur verið með svipuðum hætti og síðast 
liðin ár og farið var á mót í Borgarnesi haustið 
2014 þar sem krakkarnir stóðu sig mjög vel. 
Einnig var áheitasund og innanhúsmót.

Frjálsar íþróttir
Haustið 2014 kom inn ný íþrótt sem hefur ekki 
verið kennd í Snæfellsbæ í nokkur ár, frjálsar 
íþróttir.  Kristín Halla frjálsíþróttakennari úr 
Grundarfirði, Erla Lind og Anna Hilmars dóttir 
sáu um að þjálfa frjálsar íþróttir. Æfingar í 
frjálsum íþróttum voru tvisvar í viku og var 
tímunum aldursskipt, 1. – 4. bekk og 5. – 10. 
bekk. Það var unnið mikið gott starf þennan 
fyrsta vetur og standa vonir til þess að hægt 
sé að halda því áfram. Meðal annars var farið 
á mót til Reykjavíkur og svo var héraðsmót 
HSH haldið í Íþróttahúsi Snæfellsbæjar nú á 
vordögum.

Blak
Það var aftur byrjað að bjóða upp á 
blakæfingar haustið 2014 eftir nokkurra ára 
hlé. Við vorum svo heppin að fá aftur til okkar 
Viðar Gylfason til að þjálfa blakið.  Blakæfingar 
hafa verið tvisvar sinnum í viku og eru 4. – 7. 
bekkur saman og 8. - 10. bekkur saman á 
æfingum. Það var farið strax á mót haustið 
2014 og stóðu krakkarnir sig þar með prýði. 

Íþróttaskóli yngstu barnanna
Í vetur var starfandi íþróttaskóli fyrir yngstu 
börnin einu sinni í viku. Haustið 2014 var 
Halldóra Unnarsdóttir með börnin sem mættu 
ásamt foreldrum sínum í íþróttahús Snæfells-
bæjar og fóru í skemmtilega leiki og þrautir. 
Eftir áramót tók Snædís Hjartardóttir við 
íþróttaskólanum og tók á móti börnunum í 
íþróttahúsinu á Hellissandi.

Fjölbreytt starf í ungmenafélögunum

Hluti blakiðkenda og foreldra.

7. flokkur stúlkna ánægðar á verðlaunapalli.
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PLANTRONICS 
BACKBEAT FIT

SONY 
XBASS XB450

SONY 
SRSX3

BOSE 
SOUNDSPORT

Verð: 14.580 kr.

Verð: 14.990 kr.

Verð: 29.989 kr.

Verð: 24.900 kr.

GOTT SUMAR HLJÓMAR VEL



Föstudagurinn 5. júní
Kl. 17:00  Formleg opnun Sundlaugar Snæfellsbæjar eftir breytingar.
Kl. 19:30   Unglingadeildin Drekinn gengur í hús og selur barmmerki og sjómannadagsblaðið 2015

Laugardagurinn 6. júní
Kl. 10:00   Dorgveiðikeppni í Ólafsvik og grillveisla
 
Kl. 12:30   ATH breytt tímasetning
  Hátíðardagsskrá við Rifshöfn
  Róðrakeppni karla- og kvenna, þrautakeppni milli áhafna og fyrir yngri kynslóðina, 
  �ekahlaup, reipitog og trukkadráttur.  Þyrla Landhelgisgæslunar lætur sá sig.
  Skráning hjá Kristgeir sími: 6590034 og Emil sími: 8959669.
  Hoppukastalar í boði Landsbankanns
  Boðið verður upp á Humarsúpu í Von
  Unglingadeildin Drekinn verður með blöðrur og nammi til sölu 
  og býður upp á fría andlitsmálningu fyrir börnin.
 
Kl. 15:00   Knattspyrnuleikur á Ólafsvíkurvelli Umf. Víkingur – Bí / Bolungarvík

Kl 19:15   Sjómannadagshóf í Kli�
  Húsið opnar 19:15 og borðhald hefst stundvíslega kl 20:00. 
  Hótel Hellissandur sér um matinn veislustjóri Björn Bragi. 
  Alda Dís og Mummi munu stíga á stokk og Hljómsveitin Á móti sól 
  heldur uppi �örinu fram á rauða nótt. 
  Selt verður inn á dansleik eftir kl. 23:30 miðaverð 2.500 kr 
  Snyrtilegur klæðnaður. 18 ára aldurstakmark.

Sunnudagurinn 7. júní
Kl. 11:00   Sjómannamessa

Kl. 13:00   Hátíðardagskrá í sjómannagarði Hellissands
  hátíðarræða, heiðraður aldraður sjómaður og verðlaunaafhending.

Kl. 14:00   Leikhópurinn Lotta verður með leiksýninguna Litla gula hænan 
  fyrir alla fölskylduna í sjómannagarðinum.

Kl. 14.00 - 16:30  Sjómannaka� slysavarnardeilar Helgu Bárðar og Sumargjöf í björgunamiðstöðinni Von Ri�.
  Leikhópurinn Lotta kíkir í heimsókn.

Kl. 17:00   Skemmtisigling frá Ri�.

KL 18:00   Grillveisla og hoppukastalar fyrir börnin í sjómannagarðinum í Ólafsvík.

KL 20:00  Leiksýningin Saga Guðríðar Clausen. Frábær Sýning fyrir alla aldurshópa. 
  Áhorfendur ráða miðaverðinu sjál�r.

Áhafnirnar á Tryggva Eðvarðs, Særi� og Guðbjarti

SJÓMANNADAGURINN 2015
Á HELLISSANDI OG RIFI

Styrktaraðilar eru: KG Fiskverkun, Hraðfrystihús Hellissands, Sjávariðjan, 
Melnes, Hafnir Snæfellsbæjar, Virkið,Nesver, Guðbjartur ehf., Fiskmarkaður Íslands, 

Hraðbúð N1, Verkalýðsfélag Snæfellinga, Landsbankinn og Vélsmiðja Árna Jóns.



Föstudaginn 22. maí brauts
kráðust 14 nemendur frá Fjöl
brauta skóla Snæfellinga.  

Athöfnin hófst á því að Amelía 
Rún Guðlaugsdóttir og Gréta 
Sigurðardóttir nemendur úr 
Tónlistarskóla Grundarfjarðar 
sungu lag við undirleik Önnu 
Halldóru Kjartansdóttur einnig 
nemanda við sama tónlistarskóla. 
Skólameistari Fjölbrautaskóla 
Snæfellinga, Jón Eggert Bragason  
brautskráði síðan nemendur og 
flutti ávarp. 

Jón Eggert  kvaddi síðan 
með blómvendi þær Helgu 
Lind Hjartardóttur og Unu 
Ýr Jörundsdóttur en Helga 
hefur starfað við skólann frá 
árinu 2006 en Una frá stofnun 
hans. Að lokum kvaddi hann 
allt starfsfólk og nemendur og 
þakkaði samstarfið seinustu 5 ár.

Hrafnhildur Hallvarðsdóttir  
aðstoðarskólameistari  af henti  
s íðan nemendum viður
kenningar fyrir góðan náms
árangur. Nýstúdentinn Ásdís 
Magnea Erlendsdóttir flutti lag 
án undirleiks og þær Amelía, 
Gréta og Anna Halldóru fluttu 

svo annað lag. Þessar efnilegu 
söng og tónlistakonur settu 
persónulegan sem og hátíðlegan 
brag á athöfnina. 

Sólrún Guðjónsdóttir flutti   

kveðju ræðu fyrir hönd kennara 
og starfsfólks og Erla Lind Þóris
dóttir  flutti ræðu fyrir hönd 5 
ára stúdenta.

Emil Róbert Smith og Sólveig 

Ásta Bergvinsdóttir héldu sam
eiginlega kveðjuræðu fyrir hönd 
nýstúdenta áður en Jón Eggert 
Bragason sleit skólanum.

Útskrift Fjölbrautaskóla Snæfellinga
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Flestir sjómenn í dag vita hvað 
rekakkeri er en stöðugt bætast 
ungir menn inn í greinina svo 
það  gefur fulla ástæðu til að 
minna menn á til hvers þau eru 
notuð en frá alda öðli hafa þau 
verið þekkt til að halda bátnum 
upp í veður og vinda í hvíld sem 
neyð. Þau voru til skamms tíma 
staðalbúnaður á öllum bátum þar 
til ESB reglurnar komu í gildi en þá 
var þessi reglugerð um rekakkeri 
afnumin af Siglingamálastofnun.

Það vita allir að ef stýri eða vél 
bila og eða dræsa fer í skrúfu þá 
er betra næði við að athafna sig 
um borð með stefni bátsins upp 
í vind og öldur og því frekar hægt 
að gera við eða bíða eftir björgun 
frá þyrlu eða öðru skipi. 

Ég undirritaður hef verið í 

áraraðir verið að kynna þann 
möguleika og að hafa rekakkeri 
ávalt tilbúið sem neyðartæki en 
það tekur varla mínútu að koma 
því I sjóinnn. Menn ættu að 
huga að því að velja nógu stór 
og sterk fyrir sinn bát. Það má 
geta þess að rekakkeri á Íslandi er 
líka notuð til að hægja á reki við 
handfæraveiðar og margir segja 
að þau borgi sig upp á einum 
túr en munið að þetta er eina 
öryggistækið sem getur bjargað 
þér frá að enda upp í klettótta 
ströndina.

Þeir sem hafa áhuga á upp
lýsingabækling geta haft samband 
við Valdimar Samúelsson í síma 
893 9101 og eða e mail valdimar.
samuelsson@simnet.is

Þjóðræknisfélagið í samstarfi 
við utanríkisráðuneytið stendur 
fyrir fundi um þá Íslendinga 
sem fóru til Vesturheims, 
Vesturfarana, í léttu spjalli í 
Ólafsvík 14. júní næstkomandi.

Fundurinn verður í Átt haga
stofunni í Ólafsvík klukkan tvö 
síðdegis. Rætt verður um að 
rækta tengsl við fólk af íslenskum 
ættum í Vesturheimi. Samkoman 
heitir „Vinir handan hafs  létt 
spjall um VesturÍslendinga.“ 
Þar mun Atli Ásmundsson fyrr
verandi aðalræðismaður Íslands 

í Winnipeg segja sögur af starfinu 
vestra. Atli hefur þegar haldið 30 
slíka fundi um allt land og orðið 
vel ágengt. Þá fjallar Guðrún 
Ágústsdóttir um Vesturfara af 
Snæfellsnesi og byggir mál sitt 
á heimildum úr Vesturfaraskrá, 
bók Júníusar Kristinssonar. 

Þá segir Svavar Gestsson, rit
stjóri Breiðfirðings,  frá starfsemi 
Þjóðræknisfélagsins.

Þjóðræknisfélagið 
Utanríkisráðuneytið

Félagsleg heimaþjónusta
Þjónustuþegar og aðstandendur athugið! 

Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga vekur athygli á því að 
félagsleg heimaþjónusta fellur niður á fimm vikna tímabili 
hjá öllum þjónustuþegum í sumar. 

Hjá þjónustuþegum í Snæfellsbæ 
fellur þjónustan niður frá 13. júlí – 14. ágúst. 
Þjónusta hefst aftur mánudaginn 17. ágúst.

Hjá þjónustuþegum í Stykkishólmi 
frá 6. júlí - 7. ágúst. 
Þjónustan hefst aftur mánudaginn 10. ágúst.

Hjá þjónustuþegum Ágústu Óskar í Grundarfirði 
frá 22. júní – 24. júlí. 
Þjónusta hefst aftur mánudaginn 27. júlí.

Hjá þjónustuþegum Christiane í Grundarfirði 
frá 8. júní – 10. júlí. 
Þjónustan hefst aftur mánudaginn 13. júní.

Forstöðumaður 

Rekakkeri geta bjargað

Fór einhver úr þinni 
fjölskyldu vestur?

Kirkjan okkar

Guðsþjónustur 
á sjómannadag

Ingjaldshólskirkja
Sjómannadagurinn 7. júní hátíðarguðsþjónusta kl. 11.
Sjómenn lesa ritningarlestra og lagður verður blómsveigur 
að minnisvarða um sjómenn sem hvíla  �arri.

Ólafsvíkurkirkja
Sjómannadagurinn 7. júní hátíðarguðsþjónusta kl. 14:30. 
(eftir athöfn í sjómannagarðinum).
Fulltrúar sjómanna lesa ritningarlestra.

Kirkjan tekin formlega í notkun 
eftir að hún var máluð að innan.

Atli ÁsmundssonGuðrún Ágústsdóttir



Snæfellsbær óskar eftir 
að taka á leigu húsnæði

Snæfellsbær óskar eftir að taka á leigu 
4-5 herbergja íbúð eða einbýlishús 

fyrir skólastjóra Grunnskóla Snæfellsbæjar.

Leigutími er frá 1. ágúst 2015 
í 1 ár til að byrja með.

Áhugasamir ha�ð samband við Kristinn Jónasson, 
bæjarstjóra, í netfangið kristinn@snb.is, eða 

Lilju Ólafardóttur, bæjarritara, í netfangið lilja@snb.is.  
Einnig er hægt að hafa samband símleiðis 

í síma 433-6900 

Nemendur Grunnskóla Snæ
fellsbæjar fæddir árið 1999 út skrif
uðust úr 10. bekk við hátíðlega 
athöfn í Ólafsvíkurkirkju síðast
liðið föstudagskvöld. Þegar nýút
skrifaðir 10. bekkingar gengu út í 
kvöldið að loknum ræðuhöldum, 
tónlistaratriðum og veitingu 
viðurkenninga gengu þau beint 
niður í skóla þar sem boðið var 
upp á veglegar veitingar, þar sem 
þau tóku við hamingjuóskum 
og spjalli. Að venju voru veittar 
viðurkenningar fyrir góðann 
námsárangur af félagasamtökum 
í Snæfellsbæ. Selma Marín 
Hjartardóttir fékk viðurkenningu 
frá Grunnskóla Snæfellsbæjar 
fyrir hæstu einkunn í list, verk 
og valgreinum. Karítas Bríet 
Ólafsdóttir fyrir hæstu einkunn 
í valgreinum frá Lions klúbbnum 
Þernunni. Danska mennta
málaráðuneytið veitir verðlaun 
fyrir hæstu einkunn í Dönsku 
og fékk Lena Hulda Örvarsdóttir 
þau ásam viðurkenningu frá 
Þjóðgarðinum og Vör, sjávar
rannsóknarsetri fyrir hæstu 
einkunn í náttúrufræði. Guð
björg Helga Halldórsdóttir 

hlaut svo viðurkenningu frá 
Snæ fellsbæ fyrir hæstu einkunn 
í samfélagsfræði, frá Lions
klúbb Ólafsvíkur fyrir hæstu 
einkunn í stærðfræði, frá 
Kvenfélagi Hellissands fyrir 
hæstu einkunn í Íslensku og frá 
Lionsklúbb Nesþinga fyrir hæstu 
meðaleinkunn í 10. bekk. Við 
óskum 10. bekkingum öllum og 
forráðamönnum þeirra innilega 
til hamingju með árangurinn 
og óskum þeim alls góðs í 
framtíðinni.

þa

10. bekkur kveður Gsnb

Eldri borgarar og 
öryrkjar í Grundar�rði.

 Vatnsleik�mi hefst 
þriðjudaginn 9. júni kl:10 

í Sundlaug Grundar�arðar.  

Steini ætlar að hita sundlaugina 
extra vel fyrir okkur í kuldanum. 

Hlakka til að sjá ykkur, Elsa.



Víkingur Ó - BÍ/Bolungarvík

Laugardagur 6. júní   
kl. 15.00

Miðaverð kr. 1.500

1. deild karla



Með Skin Best LIQUID GLOW þurrolíunni stjórnar þú ljómanum: berðu 
dropa á húðina þar sem óskað er, notaðu hana eins og maska eða 
næturkrem eða blandaðu henni einfaldlega við SKIN BEST kremið þitt fyrir 
aukinn ljóma. Bylting í olíum fyrir andlit með Astaxanthin, einu öflugasta 
andoxandi efni náttúrunnar. Húðin verður strax mýkri og ljómandi. 
HENTAR VIÐKVÆMRI HÚÐ – ÁN PARABENA.
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BIOTHERM BOMBA
Í APÓTEKI ÓLAFSVÍKUR FÖSTUDAGINN 5. JÚNÍ.

Dekraðu við húðina með Skin Best kremum, mýkjandi og nærandi body lotion 
og gefðu húðinni langþráðan sólarkysstan lit með sjálfbrúnandi vörum.

L’EAU
ORKUGEFANDI ILMUR

LAIT CORPOREL

NÝTT

LANCÔME 
FÖRÐUNARVARA:
Farðabursti fylgir öllum Lancôme förðum.

30% afsláttur af 
Hypnôse Star maskara.

BODY LOTION  
400 ML

AFSLÁTTUR AF
30% 

SKIN BEST,
BB BODY LOTION,  
SJÁLFBRÚNANDI VÖRUMAFSLÁTTUR AF

20% BIOTHERM  
VÖRUNUM.AFSLÁTTUR AF

10% 

VARA Á FRÁBÆRU TILBOÐSVERÐI:
·  SKIN BEST krem og nýja LIQUID GLOW olían.
·  SJÁLFBRÚNANDI krem, olía og serum.
  ·  400 ml body lotion með pumpu.
    ·  NÝ LAIT CORPOREL BB body mjólk.


