
Það er alltaf jákvætt þegar fréttist 
af nýbyggingu íbúðarhúsnæðis, 
eftir hrun hefur ekki verið mikið 
um þannig fréttir í Jökli en nú 
er bætt úr því. Undanfarið hafur 
staðið yfir vinna við nýbyggingu 
íbúðarhúss á Hellissandi. Húsið 
sem staðsett er við Hellisbraut er 
180 fermetra KIH límtréshús frá 
Austurríki. Áætlað er að húsið verði 
fokhelt fyrir 1. október en einungis 
tók fjóra daga að reisa einingarnar 
þrátt fyrir mjög vont veður í síðustu 
viku.

Eigandi hússins er Harald Ragn
ar Óskarsson en verktakinn sem 
vinnur verkið er Eiður Björns son 
ásamt þremur öðrum smiðum. 
Húsið er vel stað sett með gott 
út sýni út á Breiða fjörðinn en áætlað 
er að verkinu ljúki næsta vor.  þa

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Nýbygging á Hellissandi
710. tbl - 15. árg. 17. september 2015 

FUNDARBOÐ
Aðalfundur Varar verður haldinn  í Átthagastofu, 

Kirkjutúni 2, Ólafsvík,  �mmtudaginn 17. september 2015. 
Fundurinn hefst kl. 20:00.

Dagskrá fundar:
1. Setning fundar og kosning fundarstjóra og ritara.
2. Skýrsla stjórnar.
3. Ársreikningur lagður fram.
4. Umræður um skýrslu stjórnar og ársreikning.
5. Þóknun stjórnar.
6. Kosning stjórnar.
7. Önnur mál.

Erlingur Hauksson, sjávarlí�ræðingur, 
�ytur erindi í lok fundar.

Arctic Sunrise sem er ísbrjótur 
í eigu Greenpeacesamtakana lá 
við ankeri fyrir utan Arnarstapa 
á mánudaginn. Samkvæmt 
marinetraffic.com er áætlaður 
ákvörðunarstaður ísbrjótsins 

Reykjavíkurhöfn. Ekki var vitað 
um ástæðu þess að ísbrjóturinn 
var á þessu svæði en skipið hefur 
komið oft við sögu í herferðum 
Greenpeacesamtakana gegn 
hvalveiðum.               þa

Greenpeace á Stapa



Næstkomandi sunnudag, 20. 
september verður athöfn  við 
guðs þjónustu í kirkjunni þar 
sem aðstandendur gef enda 
skírnar fontsins, þeirra hjónanna  
Markúsar Einars sonar fram
kvæmdastjóra Hrað frysti  húss 
Ólafsvíkur  og Soffíu E. Sigurðar
dóttur, konu hans, munu afhenda 
fulltrúum safnaðarins veggskjöld 
með svo felldum texta: „Gefendur 
A. Markús Einarsson fram
kvæmda  stjóri Hraðfrystihúss 
Ólafs  víkur og kona hans Soffía 
E. Sig urðar dóttir ásamt stjórn 
Hrað frysti húss Ólafsvíkur 1953.“

Skírnarfontinn gerði Wilhelm 
Beckmann myndhöggvari  (1909
1965).

Að lokinni guðsþjónustunni 
mun formaður stjórnar Stofn
unar Wilhelms Beckmann, Jón 
Þór Þórhallsson, flytja erindi 
um listamanninn, en Jón Þór er 
tengda sonur hans.

Wilhelm Beckmann flýði 
nazismann í Þýskalandi og kom 
til Íslands árið 1935, slyppur og 
snauður. Hann naut stuðnings 
Alþýðuflokksins við að setjast 
að  hér enda var hann heitur 
krati. Hann var útlærður tré
skurðar myndhöggvari.  Síðar 
kynntist hann konuefni sínu, 
Val dísi Einarsdóttur frá Syðri 
Knarrar tungu á Snæfellsnesi og 

eignuðust þau tvö börn, þau 
Einar og Hrefnu. 

Veggskjöldurinn mun verða 
settur  upp í kirkjunni og til
gangur hans er að upplýsa gesti 
kirkjunnar um þetta fagra lista
verk. Wilhelm Beckmann gerði 
skírnarfonta, ljósastikur og fleiri 
gripi  í nokkrar aðrar kirkjur á 
landinu og má þar m.a. nefna 
Reykhólakirkju á Barðaströnd 
og Vatnsfjarðarkirkju í Ísa fjarðar
djúpi en þar er ráðgert að setja 
einnig upplýsingaskildi til fróð
leiks fyrir kirkjugesti og ferða
menn. Guðsþjónustan hefst kl. 
14.00  og að henni lokinni verður 
kaffisamsæti í safnaðarheimilinu 
þar sem fjallað verður um 

listamanninn og sýndar myndir 
af nokkrum verka hans. Allir 
hjartanlega velkomnir.

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

Minningarskjöldur afhentur í Ólafsvíkurkirkju

Útgáfutónleikar plötunnar 
Voice of a Woman 

RúBen, Grundarfirði
Fimmtudaginn 17. september 

kl. 21.00. 

Aðgangseyrir kr. 1.000

Popp - Rokk - Blús af bestu gerð!

FOREIGN  
LAND

Wilhelm Beckmann 1909-1965

Pistlahöfundur var í rútuferð 
um Snæfellsnesið um daginn 
og kom þá við í Grundarfirði 
og sá þar að Haukaberg SH var 
komið við bryggju framan við 
Sóley SH sem hefur verið bundin 
við bryggju í hátt í heilt ár. En 
bryggjulega Haukabergs SH á sér 
skýringu og hún er nú bara þannig 
að útgerðarfélagið Hjálmar ehf 
sem gerir eða gerði Haukaberg 
SH út seldi kvótann af bátnum til 
Loðnuvinnslunar á Fáskrúðsfirði 
og mun þar togarinn Ljósafell 
SU veiða kvótann sem var á 
Haukaberginu, eða um 400 
tonn. Báturinn er semsé til sölu 
kvótalaus því ekki stendur til af 
hálfu Loðnuvinnslunar að gera 
út bátinn. Þar með lýkur 61 árs 
útgerðarsögu fyrirtækisins og 
þessi bátur Haukaberg SH hefur 
borið þetta eina nafn alveg síðan 
hann var smíðaður árið 1974 á 
Akranesi.

Fyrst við erum í Grundarfirði 
þá má nefna að Hringur SH hefur 
landað 148 tonn í 2 á trolli. Helgi 
SH 50 tonn í 1 og Grundfirðingur 
SH á línu með 64 tonn í 2. Aðrir 
línubátar eru t.d Tjaldur SH með 
144 tonn í 3 á Siglufirði. Örvar SH 
125 tonn í 2, Þórsnes SH 109 tonn 

í 2 á Raufarhöfn, Saxhamar SH 101 
tonn í 2, Rifsnes SH 82 tonn í 3. 
Línubátarnir hafa að mestu verið 
að veiðum við Norðurlandinu og 
eru því miklir fiskflutningar þaðan 
og á Snæfellsnesið. 

Af minni bátunum þá er 
Kristinn SH með 74 tonn í 11 á 
Skagaströnd. Bíldsey SH 55 tonn 
í 8 á Hofsósi og nýi báturinn 
Stakkahamar SH 27 tonn í 3 en 
hann landar í heimahöfn. 

Frekar rólegt er yf ir 
makrílveiðunum enda var um 
vikubræla og það hafði mikil 
áhrif á veiðarnar. Brynja II SH var 
kominn með 24 tonn í 5 róðrum 
sem landað var bæði í Ólafsvík og 
Keflavík. Sæhamar SH 17 tn í 4 öllu 
landað í Keflavík. 

Mokveiðin heldur áfram hjá 
dragnótabátunum sem eru að 
landa í Bolungarvík. Steinunn SH 
er kominn með 223 tonn í aðeins 
6 róðrum og mest 62 tonn. Rifsari 
SH 180 tonn í aðeins 6 róðrum 
og mest 44 tonn. Matthías SH 
144 tonn í 7 og mest 31 tonn. 
Guðmundur Jensson SH 81 tonn 
í 5 og Esjar SH 71 tonn í 5.

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Aflafréttir



www.n1.is facebook.com/enneinn

ÍS
L

E
N

S
K

A
/S

IA
.IS

 E
N

N
 76173 09/15

Hluti af atvinnulífinu

Sjómenn og verktakar! 
Sérfræðingar okkar í fatnaði og öryggisvörum  
veita aðstoð og ráðgjöf í verslun N1 í Ólafsvík,  
þriðjudaginn 22. september milli kl. 13 og 16.  
Verið velkomin í kaffi og kruðerí!

Við klæðum þig 
örugglega í vetur



Réttað verður í Snæfellsbæ 
laugar daginn 19. og 26. septem
ber, réttað er fyrri dag inn  í Ólafs
víkurrétt í Ólafsvík, Þæfu steins
rétt á Hellissandi/Rifi, Hellna rétt í 
Breiðuvík og í Fróð ár  hreppi.

Réttað verður laugardaginn 
26. september í Ölkeldurétt í 
Staðarsveit, Bláfeldarrétt í Staðar
sveit og Grafarrétt í Breiðuvík.

N.k. laugardag 19. septem
ber verður m.a. réttað í Ólafs
víkur rétt, þar hefjast réttir kl. 13, 
réttar gestir eru boðnir velkomnir 
í fjárhúsið Lambafell  þar sem 
boðið verður upp á kjötsúpu og 
veitingar.    jó

Hljómsveitin Foreign Land mun 
fagna útkomu plötunnar „Voice of 
a woman“ með tónleikum á Rúen 
í Grundarfirði fimmtudaginn 
17.september kl 21.00.  Foreign 
Land er ný íslensk hljómsveit sem 
byggir á gömlum grunni vina sem 
hafa spilað saman í gegnum árin.

Í hljómsveitinni eru tón listar
menn með ólíkan bakgrunn sem 
þar sameina krafta sína, hljóm
sveitin var upphaflega stofnuð 
til að leika blús en fljótlega var 
var farið að vinna með eigið efni 
sem þróaðist í aðrar áttir. Tónlist 
Foreign Land er einföld og einlæg 
popp / rokktónlist þar sem blús
áhrifin leyna sér ekki. 

Hljómplatan “Voice of a Woman”, 
kemur nú út í september en hún er 
fyrsta plata hljómsveitarinnar með 
frumsömdu efni sem hefur verið 
í vinnslu undanfarin misseri. Þar 
ríkir rödd konu sem tjáir gleði, 
reiði, ástir, sorgir og söknuð.

Það er ekki algengt að hljóm
sveitir haldi útgáfutónleika á Lands
byggðinni og ennþá sjaldnar gerist 
þá á Snæfellsnesinu og því höfðum 
við hjá Jökuli Fréttablaði  samband 
við þá Jóhann og Harald til að 
fræðast meira um ástæður þessa 
og kom þá í ljós að þeir eiga báðir 
ættir að rekja til Grundarfjarðar og 
Jóhann er fæddur og uppalinn í 
Stykkishólmi.  Í Samtalinu okkar 
kom fram að þegar hljómsveitin 
var að skipuleggja hljómleikaröð 
að þá kom mjög snemma fram 
sú hugmynd að halda góða 
tónleika á „heimaslóðum“ og 
Rúben í Grundarfirði varð fyrir 
valinu.  Á tónleikunum verður 

spilað frumsamið efni af plötunni 
ásamt vel völdum perlum úr blús 
sögunni.

Fréttamaður Jökuls hafði 
samband við Heiðrúnu hjá Rúben 
og sagði hún að þetta markaði 
upphaf á breyttum áherslum á 
framboði skemmtana hjá Rúben en 
leggja á meiri áherslur á tónleika í 
vetur en verið hefur.  Dagskrá er 
í undirbúningi og verður auglýst 
betur síðar.  Heiðrúnu og hennar 
fólki á Rúben hlakkar til að fá 
Foreign Land í heimsókn og í tilefni 
þess að þetta eru útgáfutónleikar 
verður lækkað verð á krananum. 

Miðaverði er still í hóf og platan 
verður til sölu á staðnum.  Jóhann 
og Haraldur lofa góðu kveldi og 
góðri skemmtun og hvetja alla að 
kíkja við á Rúben og fagna útgáfu 
plötunnar með þeim

Foreign Land er skipuð þeim:
Rakel María Axelsdóttir – Söngur
Haraldur Gunnlaugsson – Gítar
Haukur Hafsteinsson – Trommur
Jóhann Jón Ísleifsson – Gítar
Brynjar Már Karlsson – Bassi
Einar Rúnarsson  Hammond

Réttir í 
Snæfellsbæ

Útgáfutónleikar 
á Rúben

Kæru Grundfirðingar.
Framundan er 50 ára vígslu

afmæli Grundar fjarðar kirkju, 
nánar tiltekið 31. júlí 2016, og 
ætlunin er að fagna þeim tíma
mótum á því ári með allskyns 
viðburðum. Upphafið verður með 
Sólarkaffi í febrúar og við endum 
á Rökkurdögum að hausti. 

Á þessu tímabili verða viðburðir, 
stórir og smáir, í tengslum við 
afmælið og munu þeir verða 
auglýstir sérstaklega þegar að 
þeim kemur. T.d. leitum við nú 
strax til ykkar að lána skírnarkjóla 
grundfirðinga í nokkra daga til 
að sýna í kirkjunni næstu páska. 
Þá má nefna það að 31. júlí 
2016 ber upp á sunnudegi eins 
og sjálfan vígsludaginn fyrir 50 
árum. Þá helgi er stefnt að því 
að halda fermingarbarnamót hér 
í Grundarfirði og vonum við að 
sem flestir árgangar láti sjá sig og 
skemmti sér saman. 

Undirbúningur afmælisársins 
er í höndum afmælisnefndar 
og á þessum tímapunkti fannst 
nefndinni rétt að vekja athygli 
á þessum stórviðburði í sögu 
Grundarfjarðar. Nefndin hvetur 

alla sem hafa áhuga að leggja hönd 
á plóg, enda eru mörg verkefni sem 
þarf að sinna og margar hendur 
vinna létt verk. En fyrst og fremst 
væri vel þegið að fá hugmyndir frá 
íbúum um hvað við getum gert 
til að fagna 50 ára vígsluafmæli 
Grundarfjarðarkirkju. 

Öllum hugmyndum og 
ábendingum má koma til sóknar
prests eða formanns afmælis
nefndar sem er Ragn heiður 
Þórarins dóttir, fyrrv. aðstoðar
skóla stjóri Grunnskóla Grundar
fjarðar. Við erum opin fyrir öllu og 
til í að ræða allt. Þetta er afmælið 
okkar og við ætlum að fagna því 
saman. 

F.h. Afmælisnefndar 50 ára víglsu-
afmælis Grundarfjarðarkirkju,
Aðalsteinn Þorvaldsson og Ragn-
heiður Þórarinsdóttir. 

50 ára 
vígsluafmæli



Réttur dagsins vikuna 21. - 25. september
Réttur dagsins er í boði milli 12:00 - 14:00 alla virka daga.

Mánudagur
Steiktar �skibollu, karrýsósa og hýðisgrjón.

Þriðjudagur
Hvítlauksmarineraðir grísakambur með sósu, 
kartö�um og salati.

Miðvikudagur
Djúpsteiktur �skur í orlý, franskar og salat.

Fimmtudagur
Lambakótilettur í raspi, rauðkál, sulta og lauksmjör.

Föstudagur
Nautahryggvöðvi eldaður í 24 klst, Sou Vide með 
frönskum og bernes.

Verð fyrir Rétti dags er 1.900 kr og ka� fylgir.

Tilboð helgina18. - 20. september
 

Nauta T-bone, franskar og bernes 
á tilboði um helgina á 2.900 kr. 
Venjulegt verð er 4.900 kr.

30 % afsláttur af öllum pizzum 
af matseðli alla helgina.

2 fyrir einn af öllum léttvínsglösum.

2 fyrir einn af krana alla helgina.

Opnunartími um helgina 
er frá 18:00-23:00

Börnum yngi en tíu ára verður óheimilt að fara í sund nema í fylgd með syndum einstaklingi sem 

er �mmtán ára eða eldri. Ábyrgðarmaður tekur fulla ábyrgð á barni og fylgir því alltaf hvort sem 

er í lauginni eða í pottunum.            ATH.: hætt er að hleypa ofan í laugina 30 mínútum fyrir lokun. 

Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi Snæfellsbæjar

Opnunartími í Sundlaug Snæfellsbæjar
Mánudagur
07:30-08:30
13.20-14:00
18:00-21:00

Þriðjudagur
07:30-08:30
11:00-12:40
13.20-14:00
15:20-21:00

Miðvikudagur
07:30-14:00
18:00-21:00

Fimmtudagur
07:30-09:00
13.20-14:00
15:30-21:00

Föstudagur
07:30-10:00
12:40-15:00
17:00-21:00

Laugardagur
10:00 - 17:00

Sunnudagur
10:00 - 17:00

Á öðrum tíma eru kennsla og æ�ngar og þá er 
einungis hægt að fara í sturtu og útipottana.



Miðasala er í íþróttahúsinu í Snæfellsbæ og 
hjá Jón Hauki 777 4364 og Sigrúnu 894 2446.

Einnig verður miðasala á ballið við innganginn.

· Veislustjóri kvöldsins: Halldóra Unnarsdóttir
· Ræðumaður kvöldsins: Gunnar Örn Arnarsson
· Ræða formanns: Jónas Gestur Jónasson
· Verðlaunaafhending
· Skemmtiatriði
· Dansleikur hljómsveitin Allt í einu 

Miðaverð á hó�ð  6.000 kr.
Miðaverð á ballið 2.500 kr. 18 ára aldurstakmark, 
húsið opnar kl. 23:30

Lokahóf mfl. Víkings haldið í félagsheimilinu Klifi 
laugardaginn 19. september 2015
Húsið verður opnað kl. 19:30 og borðhald hefst kl. 20:00

Matseð
ill 

Þriggja rétta matseðill

að hætti V
íkinga

Atvinna í boði!
Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir starf  í „Smiðjunni“ í Ólafsvík, 
sem er dagvinnustofa, hæ�ng og atvinnutengd úrræði fatlaðs fólks.

Um er að ræða  100% stöðugildi, vinnutími virka daga kl. 8.00 – 16.00.
Launakjör skv. samningum SDS og sveitarfélaganna

Æskilegt en þó ekki skilyrði er að umsækjandi búi að félagsliðamenntun og eða 
starfsreynslu er nýtist í star� með fólki með fötlun,  ha� góða samskiptahæ�leika, 
sé úrræðagóður, skipulagður og stundvís.  

Skri�egar umsóknir er tilgreini menntun, fyrri störf, umsagnaraðila og 
sakavottorð viðkomandi  berist til undirritaðrar sem jafnframt veitir frekari 
upplýsingar um star�ð:

Ingveldur Eyþórsdóttir, félagsráðgja�
Klettsbúð 4, 360  Hellissandi

ingveldur@fssf.is

Umsóknarfrestur er til 30. september 2015

Klettsbúð 4,           360 Hellissandi,          s. 430-7800,          f. 430-7801,          www.fssf.is,          fssf@fssf.is



Víkingar gerðu góða ferð í 
Úlfarsárdalinn á laugardaginn var 
og gjörsigruðu Frammara. Jafnt var 
í hálfleik. 00, en í síðari hálfleik, 
kom styrkleikamunur liðanna í ljós. 
Kenan, Alfreð, Björn og William 
skoruðu allir sitt markið hver og 40 
varð lokastaðan, sama markatala 
reyndar og í fyrri leik liðanna hér 
heima. Núna er aðeins einn leikur 
eftir, á laugardaginn gegn liði 
Fjarðabyggðar. Heimavöllurinn 
hefur verið mjög öflugur, en allir 
leikir fram að þessu hafa unnist að 
undanskyldu einu jafntefli. Gengi 
liðsins hefur verið einstaklega gott í 
sumar og sem dæmi um það er liðið 

núna með 51 stig, sem er jöfnun á 
besta árangri í 12 liða fyrstu deild, 
sem tekin var upp 2007. ÍA náði í 
51 stig 2011 þegar þeir fóru upp. Ef 
liðið vinnur leikinn á laugardaginn, 
eða gerir jafntefli, setja þeir nýtt 
stigamet. Annað sem gaman er að 
segja frá, er að Víkingur er með 
prúðasta liðið, þ.e. með fæstar 
áminningar í Íslandsmótinu. Eftir 
21 leik eru aðeins komin 25 gul 
spjöld og ekkert rautt. Ekkert annað 
lið í efstu deildum er með jafn fá 
spjöld eftir sumarið. Það lið sem 
kemst næst Víkingi er Breiðablik, 
sem er komið með 27 gul eftir 18 
leiki.

Það sem hefur vakið athygli, er 
að meiri stemmning hefur yfirleitt 
verið á útileikjum liðsins í sumar 
en á heimaleikjunum. Þetta þarf 
að laga fyrir næsta sumar. KA og 
Þróttarar komu hingað með mjög 
skemmtilega og virka áhangendur, 
sem þrátt fyrir vonbrigðis úrslit í 
leikjunum virtust skemmta sér 
mjög vel, héldu uppi stemmningu 
allan tímann. 

Væntanlega verður bikarinn, 
fyrir sigur í deildinni, afhentur á 
laugardaginn og er því skorað á alla 
velunnara liðsins að mæta á völlinn, 
hvetja strákanna til sigurs og hylla þá 

að leik loknum fyrir að færa okkur 
mikla og góða skemmtun í sumar. 
Lokahófið verður um kvöldið í Klifi 
og er öllum opið. Spáin er góð fyrir 
laugardaginn, bæði varðandi úrslit 
og veður!  

Vonandi höldum við þessu 
liði, helst óbreyttu, næsta sumar í 
Pepsídeildinni. Liði sem hefur náð 
svona einstaklega vel saman í sumar 
og unnið deildina með yfirburðum, 
hafa aðeins fengið á sig 12 mörk 
en skorað 47 fyrir síðasta leik. Ef 
það næst, verður næsta sumar bara 
skemmtilegt.               óhs

Víkingur Ó - Fjarðarbyggð
Laugardagur 19. september kl. 14

Fjölmennum á völlinn á síðasta leik sumarsins.
Verðlaunaafhending að leik loknum!

1. deild karla

Ólafsvíkurvöllur

Umf.  Víkingur/Reynir mun 
bjóða upp á pylsur fyrir 
leikinn.

Boðið verður upp á 
knattþrautir fyrir börnin 
á sparkvellinum kl. 12-14

Hvetjum alla iðkendur 
til að mæta í bláu 
víkingsteyjunum

Víkingar jafna stigamet 1. deildar

Kirkjan okkar

Ólafsvíkurkirkja
Guðsþjónusta verður sunnudaginn 20. september kl. 14.

Afhendur verður upplýsingaskjöldur um Wilhelm Beckmann, 
en í kirkjunni er skírnarfontur eftir hann.

Að athöfn lokinni verður �utt erindi um listamanninn 
og boðið upp á kirkjuka�.

Tekið við �árframlögum í forkirkjunni til Hjálparstarfs kirkjunnar sem veitir 
neyðaraðstoð við stríðshrjáða í Sýrlandi og �óttafólk frá Sýrlandi í Jórdaníu og Líbanon.



Þegar þú kaupir Lancôme vörur fyrir 8.900 eða meira færum við þér snyrtibuddu fulla af spennandi 
vörum. Gildir meðan birgðir endast. Einn kaupauki á viðskiptavin. 
Við tökum vel á móti þér.

LANCÔME KYNNING
 APÓTEKI ÓLAFSVÍKUR FÖSTUDAG FRÁ 13 – 18

NÝR

CASHMERE SENSATION VOLUME

HYPNÔSE 
VOLUME-À-PORTER

FYRIRHAFNARLAUS LÍFFSTÍLL
SEGÐU ÞAÐ MEÐ AUGUNUM.

15% 
AFSLÁTTUR AF 

LANCÔME  
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