
Gangnamenn létu veðrið 
ekki á sig fá á laugardaginn en 
þá var réttað í Þæfusteinsrétt á 
Hellissandi og Ólafsvíkurrétt. 
Farið var af stað um morgunin og 
komið niður um hádegið að venju 
en þá hafði aðeins dregið úr vindi 
frá því um morguninn. Veðrið 
þennan dag var mjög leiðinlegt, 
rigning, mikill vindur og þoka. 
Smölun gekk þó ágætlega miðað 

við veður, þegar í réttirnar koma 
tók við hin árlega réttarstemning. 
Sú hefð hefur myndast í báðum 
réttunum að boðið er upp á 
veitingar og runnu þær sérlega 
vel niður í vonda veðrinu. Ekki 
skiluðu allar kindurnar sér niður 
og þurfa því einhverjir að fara 
fleiri ferðir á fjöll til að athuga 
með þær sem ekki komu.

þa

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Réttir norðan heiðar
711. tbl - 15. árg. 24. september 2015 

Guðsþjónusta var í Ólafs víkur
kirkju síðastliðinn sunnudag, 
auk venjubundinna dagskrárliða 
var athöfn í guðsþjónustunni 
þar sem aðstandendur hjón
anna  Markúsar Einars sonar 
fram kvæmda stjóra Hrað frysti
húss Ólafs víkur  og Soffíu E. 
Sigurðar dóttur, konu hans, 
afhentu fulltrúum safnaðar
ins veggskjöld. Árið 1953 gáfu 
þau hjónin ásamt stjórn Hrað
frystihúss Ólafsvíkur kirkjunni 
skírnarfont sem Wilhelm Beck

mann myndhöggvari gerði.
Eftir Guðsþjónustuna var 

kirkju gestum boðið í safnaðar
heimili kirkjunnar þar sem 
Jón Þór Þórhallsson, formaður 
stjórnar Stofnunar Wilhelms 
Beckmann, flutti skemmtilegt 
erindi um listamanninn og 
tengsl hans við Snæfellsnes. 
Jón sýndi myndir af gripum 
eftir Wilhelm og bað fólk um 
að vera vakandi fyrir því ef það 
rekst á listmuni sem gætu verið 
eftir listamanninn.  jó

Kirkjunni gefinn 
veggskjöldur

Grundarbraut 4a er byggt úr timbri og er 
57,3fm. Það skiptist í forstofu, baðher- 
bergi, eldhús, tvö herbergi, stofu og wc. Á 
baðherbergi eru �ísar á gól� en á öðrum 
er plastparket. Í eldhúsi er nýleg inn- 
rétting. Í kjallara er þvottavél og hitakútur. 
Frárennslis og neysluvatnslagnir eru 
endurnýjaðar að hluta. Þá eru gluggar í 
húsinu nýlegir og báruklæðning að utan 

einnig nýleg með tveggja tommu einangrun. Undir öllu húsinu er skriðkjallari og því 
gott að komast að lögnum. Húsið er á góðum stað alveg í miðbæ Ólafsvíkur við 
lækinn. Húsið gæti einnig nýst sem sumarhús. 

Óskað er eftir tilboði í húsið. 

Upplýsingar gefur Pétur Steinar sími 8934718, rafpóstur psj@simnet.is 
og Erlendur Davíðsson löggilltur fasteignasali.

Valhöll fasteignasala kynnir:



Meistaraflokkur karla og 
kvenna hjá Víking Ólafsvík 
héldu sameiginlegt lokahóf í 
félags heimilinu Klifi síðasta 
laugar dags kvöld. Fyrr um 
daginn spilaði meistaraflokkur 
karla lokaleik tímabilsins gegn 
Fjarðar byggð sem þeir unnu 62, 
með sigri í þessum leik bættu 
þeir stigametið í 1. deild. Að 
leik loknum lyfti þeir bikarnum 
á loft og fögnuðu sigri í 1. 
deildinni. Veislustjóri kvöldsins 
var Halldóra Unnarsdóttir. Jónas 
Gestur Jónasson fór yfir árið hjá 
meistaraflokki karla og kvenna 
í ræðu formanns ásamt því að 
þakka öllu því fjölmarga fólki sem 
komið hefur að starfi félagsins 
þetta tímabil. Meistaraflokkur 
kvenna hóf keppni á Íslands
mótinu fyrir þremur árum og er 
mikil uppbygging í gangi, hafa 
stelpurnar staðið sig vel í sumar 
og bætt sig frá fyrra tímabili. Þær 
enduðu í 4. sæti í 1. deildinni 
með 18 stig, unnu 5 leiki, gerðu 
3 jafntefli og töpuðu 4 leikjum. 
Strákarnir áttu frábært tímabil, 
þeir urðu Íslandsmeistarar í 
Futsal, unnu Bdeildina á Fótbolti.
net mótinu, komust í 16 liða úrslit 
í Borgunarbikarnu. Einnig tóku 
strákarnir þátt í Adeildarbikar og 
Evrópumótinu í Futsal og síðast 
en ekki síst Íslandsmótinu þar 
sem þeir urðu Íslandsmeistarar 
með 54 stig, 17 unna leiki, 
þrjú jafntefli og tvö töp með 53 
skoruð mörk og fengu einungis á 
sig 14. Í lok ræðu sinnar fór Jónas 
Gestur inn á það sem helst stæði 
íþróttinni fyrir þrifum nú væri 
aðstaðan og að sárlega vantaði 
bætta aðstöðu. Þá var komið 
að ræðumanni kvöldsins en hann 
var Gunnar Örn Gunnarsson 
sem fór vítt og breitt í ræðu 

sinni. Að þessu loknu var komið 
að því að veita viðurkenningar 
til leikmanna en það voru 
stjórnir meistaraflokkanna sem 
aðstoðuðu Jónas Gest við það. 
Besti leikmaður meistaraflokks 
kvenna var valin Berglind Ósk 
Kristmundsdóttir og var Fehima 
Líf Purisevic valin efnilegasti 
leikmaðurinn.  Hjá meistaraflokk 
karla var Admir Kubat valinn 
leikmaður ársins og Kristinn 
Magnús Pétursson efnilegasti 
leikmaður liðsins. Markahæstu 
menn liðsins voru tveir að þessu 
sinni þeir Alfreð Már Hjaltalín 
og  Hrvoje Tokic með 12 mörk 
hvor. Kvöldinu lauk svo á því að 
sýnd voru skemmtimyndbönd 
sem liðsmenn meistaraflokkanna 
höfðu útbúið og vöktu þau mikla 
lukku. Almenn ánægja var með 
kvöldið og mjög góð mæting og 
lauk skemmtilegu kvöldi með 
dansleik þar sem hljómsveitin 

Allt í einu hélt uppi fjörinu. 
Þess má geta að fyrr um daginn 
framlengdu þeir Tomasz Luba, 
Admir Kubat, Cristian Martinez, 
William Dominguez og Kenan 
Turudija samninga sína um eitt ár 
við Víking og munu því spila með 
liðinu í Pepsídeildinni að ári undir 
stjórn Ejubs Purisevic sem einnig 

framlengdi sinn samning við 
Víking. Björn Sólmar Valgeirsson 
þjálfari kvennaliðsins framlengdi 
sinn samning við Víking einnig 
og verða því sömu þjálfarar hjá 
báðum meistaraflokkunum við 
stjórnvölinn til 2017.

þa

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

Lokahóf meistaraflokka Víkings

Leikskólar Snæfellsbæjar 
óska eftir starfsfólki á 
leikskólann Krílakot sem fyrst. 

Við auglýsum eftir tveim starfmönnum sem hafa áhuga á 
að vinna með börnum, eru skapandi og ábyrgðarfullir í 
starfi. Viðkomandi starfsmenn þurfa að vera námsfúsir 
og sveigjanlegir með fullt af þolinmæði og liprir í 
samstarfi.  Þeir þurfa  að geta stýrt samverustundum 
sem og hópastarfi, lesið og sungið. 
Því þarf íslensku kunnáttan að vera viðunandi. 

Þetta er 91% og 75%  
starf  í eitt ár.

Vinnutími frá 
8.30-15.30 og 8.00-14.00

Í lögum um leikskóla nr. 90/2008 segir í 3. mgr. 6. gr:  „Óheimilt er að ráða til starfa 
við leikskóla einstakling sem hlotið hefur refsidóm fyrir brot á ákvæðum XXII. kafla 
almennra hegningarlaga. Við ráðningu skal liggja fyrir sakavottorð eða heimild 
leikskólastjóra til að afla upplýsinga úr sakaskrá.“ 

Nánari upplýsingar um starfið veita Inga Stefánsdóttir
og Hermína Lárusdóttir í síma 433 6925 

milli kl. 9:00 og 14:00 eða netfangið: leikskolar@snb.is



Það gerði ansi mikla og langa 
brælutíð núna um miðjan 
september og það gerði það að 
verkum að krókabátarnir sem 
stunduðu makrílveiðar hættu 
margir veiðum. Til dæmis 
Tryggvi Eðvarðs SH og Særif 
SH. Eru þeir báðir komnir á 
línu og hefur Tryggvi landað 
um 22 tonnum í 5 róðrum og 
Særif SH um 19 tonn í 5. Af 
makrílbátunum sjálfum þá er t.d 
Mangi á Búðum SH m eð 27 tn í 
8, Víxill II SH 21 tn í 8, Ingibjörg 
SH 32 tn í 8, Brynja II SH 30 tn í 
7, Álfur SH 20 tn í 7 og Sæhamar 
SH 17 tn í 4. 

Annars hefur línuveiði stóru 
bátanna verið nokkuð góð og 
hafa þeir flestir verið að veiðum 
við norðanvert landið og eru 
því miklir fiskflutningar þaðan 
og á Snæfellsnesið. Tjaldur 
SH er með 312 tní 4, öllu 
landað á Siglufirði. Rifsnes SH 
167 tn í 4 líka þar, Saxhamar 
SH 134 tn í 3 meðal annars á 
Skagaströnd, Örvar SH 125 tn í 
3, Grundfirðingur SH 110 tn í 4 

og Hamar SH 102 tn í 5. 
Kristinn SH er á Skagaströnd 

og hefur landað 99 tonn í 15. 
Bildsey SH kemur þar rétt á eftir 
með 98.8 tonn í 14 róðrum. 
Stakkhamar SH er í heimahöfn 
Rifi og hefur landað 60 tn í 8. 

Ennþá er  mjög góð 
dragnótaveiði frá Bolungarvík 
og þar hefur Steinunn SH landað 
288 tn í 8 róðrum, Rifsari SH 
209 tn í 7, Matthías SH 143 tn í 
7, Esjar SH 108 tn í 9 og Magnús 
SH 69 tn í 9 en hann kíkti aðeins 
vestur og hefur flakkað mikið. 
Landað á Patreksfirði. Flateyri og 
Bolungarvík ásamt heimahöfn 
sinni Rifi. 

Dragnótabátarnir sem hafa 
haldið sig í heimahöfn hafa 
ekki fiskað eins mikið og þeir 
sem hafa farið vestur, og er t.d 
Gunnar Bjarnarson SH með 
46 tn í 12 róðrum og Ólafur 
Bjarnarson SH 41 tn í 10. 

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Aflafréttir

Réttur dagsins vikuna 28. september - 2. október.
Réttur dagsins er í boði milli 12:00 - 14:00 alla virka daga.

Mánudagur
Mexíkó veisla, kjúklinga fajitas, ostasósa, 
nachos og salat.
Þriðjudagur
Nætursaltaður þorskur, kartö�umús, ólivur og 
sólþurrkaðir tómatar.
Miðvikudagur
Kálfa snitsel, kartö�ur, sósa og salat.
Fimmtudagur
Grísa purusteik, rauðkál, rauðvínssósa, 
og sykurbrúnaðar kartö�ur.
Föstudagur
Lambalæri, bernes og franskar.

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

Við þökkum gestum frábærar móttökur við 
tilboði síðustu helgar og framlengjum 
tilboðið helgina 25. - 27. 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

Umsóknir um styrki 
árið 2016

Ha�n er vinna við gerð �árhagsáætlunar 
Grundar�arðarbæjar fyrir árið 2016.

Auglýst er eftir styrkumsóknum frá 
einstaklingum og/eða félagasamtökum.

Þeir sem hafa hug á að senda inn styrkumsókn 
fyrir árið 2016 sendi beiðni þess efnis á 
netfangið grundar�ordur@grundar�ordur.is

Í umsókn skal koma fram �árhæð þess styrks 
sem óskað er eftir ásamt stuttri greinargerð.

Umsóknarfrestur er til og með 
�mmtudagsins 15. október 2015.



Ungmenni í hestamanna
félaginu Snæfelling fengu góða 
gesti í heimsókn dagana 13. 
til 21 júlí. Gestirnir komu frá 
þýsku Íslandshestafélagi sem 
heitir IPN Roderath. Gestirnir 
voru 16 talsins, 12 ungmenni 
og 4 fararstjórar. Samstarf 
þetta hófst árið 1998 en hefur 
legið niðri frá 2006 en var 
endurvakið síðastliðið ár. Þá fóru 
12 ungmenni frá unglingadeild 
Snæfellings í heimsókn til 
þýskalands og dvöldu í viku. 
Ýmislegt var gert þessa daga sem 
gestirnir voru hjá okkur. Farinn 
var skoðunarferð með leiðsögn í 
kringum Snæfellsnes. Siglt var um 
Breiðafjörð til að upplífa náttúru 
og fuglalífið en mesta áherslu var 
lögð í samveru með hestum og 
hestafólki. Farinn var fjögurra 
daga reiðtúr sem endaði með 
að riðið var með rekstur gömlu 
póstleiðina frá Staðarsveit upp 
Djúpagil og yfir í Helgafellssveit.  
Reiðin þótti hinum þýsku gestum 
vera ævinýri líkust og þá ekki síst 
síðasti dagurinn með reksturinn 
um hrjóstrugt landslag og 
varðaða leið. Einnig var farið 
með ungmennin í heimsókn í 
hrossaræktarbúin í Hrísdal og 
Söðulsholt. Gestirnir dvöldu 
hluta ferðarinnar á heimilum hjá 
ungu hestafólki en einnig var gist í 
íþróttahúsinu í Laugagerðisskóla. 
Mjög margir komu að móttöku 

og skipurlagningu feraðrinnar 
sem var stýrt af Nadine Walter 
og undirrituðum.  Samstarfið var 
styrkt af Erasmus, Evrópu unga 
fólksins.

Greinilegt var að heimsókn 
ungmennanna kveikti áhuga 
þeirra fyrir Íslandi og jók enn 
á áhugann fyrir hestinum okkar 
og menningu honum tengdum. 

Gert er ráð fyrir áframhaldandi 
samstarfi og að ungmenni frá 
Snæfelling fari í heimsókn til 
þeirra sumarið 2017.

Samstarf af þessu tagi gefur 
ungu fólki möguleika sem að 
öðrum kosti væri ekki til staðar, 
myndar tengsl og eykur víðsýni.

Lárus Ástmar Hannesson 

Ungt hestafólk frá þýskalandi 
í heimsókn á Snæfellsnesi

Fyrir þá sem ekki treystu 
sér í réttir um síðustu helgi 
vegna veðurs er rétt að árétta 
að réttað verður laugardaginn 

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

jó

Réttir 
um helginaKirkjan okkar

Biblíulestrarmaraþon
Í vikunni ganga unglingarnir okkar í hús og safnað áheitum vegna 
biblíumaraþons til að safna fyrir ferð æskulýðsfélagsins á landsmót  

Æskulýðssambands Þjóðkirkjunnar í Vestmannaeyjum.  
Lesturinn verður hefst kl. 20 á föstudag 2. október og lýkur 
um kl. 10 á laugardag.  Hægt er einnig að koma á staðinn, 

hlusta og heita á unglinganna eða styrkja þau með að 
leggja á reikning (194-05-401623, kt. 340111-0350).

Næstu guðsþjónustur:
4. október kl. 14 messa í Ólafsvíkurkirkju.  Altarisganga

11. október kl. 14 messa í Ingjaldshólskirkju. Altarisganga.



Kórfélagar í Kirkjukór Ólafs
víkur og makar hittu þessi hjón 
að loknum tónleikum sínum í 
Bernau á dögunum. Það sem 
vakti athygli var að Alfred en svo 
heitir maðurinn var í íslenskri 
lopapeysu í rúmlega 20 stiga hita 
og sól. 

Þegar farið var að spjalla við 
Alfred og Birgitte eiginkonu 
hans kom í ljós að þau eru miklir 
Íslandsvinir og hafa komið oft 
til Íslands. Alltaf þegar þau hjón 
hafa komið til Íslands hafa þau 
komið hingað á Snæfellsnesið og 
finnst það með fallegri stöðum á 
Íslandi. Sögðust þau alltaf hafa 
farið til hennar Siggu á Hellnum 
í Fjöruhúsið og einni hafa þau 
farið á Brimilsvelli til Veronicu 
og Gunnars. 

Þau hjón eiga íslenskan hest 
sem þau segja að elski ekki hitann 
þarna úti, segjast þau þurfa að 
raka af honum vetrarhárin til að 
gera honum hitann bærilegri. 
Þau sáu tónleikana auglýsta á 
netinu og keyrðu sérstaklega til 
að koma á þá en þau búa rétt 

fyrir utan Wasserburg sem er í 
um það bil klukkutíma fjarlægð 
frá Bernau. Sögðust þau ekki sjá 
eftir tímanum sem tók að keyra á 
tónleikana þeir hefðu verið mjög 
góðir og hlakkar þeim mikið til 
að koma aftur til Íslands.

þa

Þýskir Íslandsvinir

Aðalfundur 

Fundur í Fulltrúaráði og Sjálfstæðisfélögunum 

í Snæfellsbæ verður haldinn 

í ka�stofu Hraðfrystihúss Hellissandss 

miðvikudaginn 30. september 2015 kl. 20

      Efni fundar: 
Kjör fulltrúa á Landsfund Sjálfstæðis�okksins.

Kosning stjórnar.

Önnur mál.

  Stjórn Fulltrúaráðs 
  Sjálfstæðisfélaganna í Snæfellsbæ

Opinn 
stjórnmálafundur

Opinn stjórnmálafundur verður haldinn 

í ka�stofu Hraðfrystihúss Hellissandss 

miðvikudaginn 30. september 2015 kl. 20.30

Einar Kristinn Guð�nnsson er gestur fundarins.

  
  Stjórn Fulltrúaráðs 
  Sjálfstæðisfélaganna í Snæfellsbæ



Óskum Víkingi til hamingju 
með frábæran árangur í 1. deild sumarið 2015. Gangi ykkur vel í Pepsideild sumarið 2016!!

ÚTGERÐARFÉLAGIÐ DVERGUR HF.
Sveinbjörn Jakobsson SH-10 GUNNAR BJARNASON SH-122
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Kirkjukór Ólafsvíkur lagði 
land undir fót á dögunum. Var 
ferðinni heitið til Bernau am 
Chiemsee í SuðurÞýskalandi 
þar sem halda átti tónleika í 
heimabæ kórstjórans Veronicu 
Osterhammer. 

Lagt var af stað frá Kefla
víkurflugvelli rétt eftir mið nætti 
í frekar vondu veðri mið viku
daginn 9. september. Lent var í 
München snemma morguns og 
keyrt með rútu sem leið lá til 
Bernau. Í rútunni voru þreyttir 
ferðalangar sem glaðvöknuðu við 
þau tíðindi að þegar til Bernau 
kæmi væri allur hópurinn boðinn 
í morgunmat hjá foreldrum 
Veronicu þeim Gundu og Albert, 
þar sem ferðalangarnir gæddu 
sér á ljúfum morgunmat úti 
í garði. Eftir dálitla hvíld yfir 
daginn í hótelinu hófst dagskrá 
ferðarinnar  að sjálfsögðu seinna 
þennan dag með því að farið var 
til Rosenheim á “Herbstfest” sem 
er minni útgáfa af Oktoberfest. 
Mikil bæversk stemning ríkir 
þar í bjórtjöldunum. Næsta 
dag var ferðinni svo heitið til 
Berchtesgaden þar sem skoðuð 
var saltnáma, að því loknu var 
förinni heitið upp í fjöllin þar 
sem “Arnarhreiðrið” og útsýnið 
þaðan var skoðað. Deginum lauk 
svo í Salzburg í Austurríki þar sem 
snæddur var kvöldverður áður en 
haldið var aftur til Bernau. 

Föstudeginum var svo eytt í 
hinni fallegu „Wasserburg“ þar 
sem rölt var um borgina, kíkt í 
búðir og notið góða veðursins. 
Um kvöldið var svo haldið 
til fjalla þar sem kórfélagar 
og makar hittu vini sína úr 
Kirkjukórnum í Frasdorf og 
áttu með þeim skemmtilega 
kvöldstund  þar sem voru sungin 
bæði íslensk og bæversk lög, 
dansaðir þjóðdansar og snæddur 

bæverskur matur. Þá var komið 
að aðaldeginum laugardeginum. 
K i rk jukórs fé lagar  mæt tu 
hressir og kátir á lokaæfingu 
fyrir tónleikana, sem fara áttu 
fram seinna um daginn í St. 
Laurentiuskirkjunni, á meðan 
makarnir slökuðu á, hjóluðu í 
kringum Chiemseevatnið eða 
spiluðu mínígolf. Tónleikarnir 
hófust svo stundvíslega klukkan 
17:00 þennan dag. Efnis skráin 
var mjög fjölbreytt, íslensk og 
erlend lög allt frá lof gjörðar
versum til dægurlaga. Mjög 
vel var mætt á tónleikana en 
rúmlega 200 manns hlýddu á 
kórinn. Við upphaf tónleikanna 
bauð Michaela Leidinger fyrir 
hönd bæjarstjórans frá Bernau 
gesti og kórinn velkomin. Að því 
loknu sagði Veronica nokkur orð 
og sá um að kynna dagskránna. 
Heppnuðust tónleikarnir sérlega 
vel og voru gestirnir afar ánægðir 
með þá. 

Að tónleikum loknum var 
kórnum og mökum þeirra boðið 
til samsætis af Kirkjukórnum í 

Bernau. Síðan hélt hópurinn 
út að borða saman og hélt svo 
skemmtikvöld á hótelinu. Þetta 
voru yndislegir dagar í alla 
staði, frábært veður og sérlega 
góður andi var í ferðahópnum 
sem var 37 manna hópur. Elsti 
ferðalangurinn í hópnum Vigfús 
Vigfússon er aðeins 90 ára og 

tók þátt í allri dagskrá.  Það voru 
þreyttir og glaðir ferðafélagar 
sem kvöddu Bernau á sunnu
dagsmorgninum og héldu til 
München þar sem deginum var 
eytt og farið í skoðunarferð um 
höfuðborg bæjaralands þar til 
tími var komin á heimferð. 

þa

Kirkjukór lagði land undir fót

Íbúð óskast til leigu
Óska eftir 23ja herbergja íbúð til leigu í Snæfellsbæ frá og með 1. nóvember nk.

Get útvegað meðmæli ef óskað er.
Birna Heide Reynisdóttir.

Sími 8486265.
Netfang: birna.heide@gmail.com

Íbúð til leigu
Bæjartún 7, íbúð í kjallara, er 64,4 fm. og skiptist í forstofu, wc með sturtu, hol, tvö 

herbergi, eldhús og stofu. Þá er geymsla og þvottahús með íbúðinni.
Íbúðin er reyklaus og gæludýr ekki leyfð.

Uppl. í síma 868 4061

Smáauglýsing

Leikskólar Snæfellsbæjar 
óska eftir starfsfólki á 
leikskólann Kríuból sem fyrst. 

Leikskólinn Kríuból auglýsir eftir ræstitækni. 
Um er að ræða 75% starf. Vinnutími 8:30-14:30. 
Starfið felur í sér þrif í leikskólanum, þvott og 
aðstoð í eldhúsi. 
Starfið krefst þrifnaðar, sjálfstæðis og 
skipulagningar.  

Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. október.

Nánari upplýsingar um starfið veita leikskólastjóri 
Inga Stefánsdóttir og aðstoðarleikskólastjóri 
Adela Turloui í síma 433-6926, kl. 9:00-14:00 eða 
netfang: leikskolar@snb.is



Meðal rétta í hlaðborðinu:

Verð aðeins 10.900 kr. á mann.

sjá um tónlistina fyrir gesti að loknu borðhaldi.
Pantanir í síma 
618-0083

Í Röst 7. nóvember 2015

Glæsimennirnir
Raggi Bjarna & 
Þorgeir Ástvaldsson

Rjúpusúpa

Grafinn rjúpa

Heitreykt önd

Íslenskt hreindýr

Íslensk heiðagæs

Dádýr

Kengúra

Dúfa

og margt fleira

Hefðbundinn haustfundur 
Félags og skólaþjónustu Snæ
fellinga með skóla stjórn endum og 
tengiliðum stoð þjón ustu grunn 
og leikskólanna á Snæfellsnesi fór 
fram í Grunnskóla Snæfellsbæjar 
þann 9. september sl.  FSS 
kynnti áherslur og skipulag í 
sérfræðiþjónustu við skólanna 
á nýju skólaári.Sérstök áhersla í 
samstarfi þessara aðila er fagefling 
og samstarf skólastiganna 2ja 
og FSS í verkefninu „Göngum 
yfir brúna“.  Félags og skóla
þjónusta Snæfellinga og grunn 
og leikskólarnir á Snæ fells nesi 
standa fyrir sérstöku Mennta
þingi á sameiginlegum starfs
degi skólastiganna þann 2. 
nóvember n.k. í félagsheimilinu 
Klifi Ólafsvík undir yfirskriftinni:  
„Málefni innflytjenda;  áskorun 
í skólaþjónustu sveitarfélaganna 
á Snæfellsnesi“.  Framsöguerindi 
flytja:  Rúnar Helgi Haraldsson 
frá Fjölmenningarsetrinu,  Fríða 
Bjarney Jónsdóttir, sérfræðingur 
á skóla og frístundasviði Reykja
víkur og Hulda Karen Daníels

dóttir, verkefnastjóri hjá mennta
sviði Reykjavíkurborgar.

Sveitarstjórnar og skóla
nefndarfólki sem og fulltrúum 
í skóla og foreldraráðum 
skólanna á Snæfellsnesi og er 
sérstaklega boðið til þinghaldsins 
enda varðar málefnið  flestar 
stjórnsýslustofnanir Snæfellinga. 

Haustfundur skólafólks á Snæfellsnesi:

Skólamálaþing á Klifi  2. nóvember!



ÞESS VEGNA ERTU HJÁ SJÓVÁ
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VILDARÞJÓNUSTAN STOFN 

Með því að sameina tryggingar fjölskyldunnar í Stofni hjá Sjóvá færðu persónulega þjónustu, 
betri kjör á tryggingum og ýmis fríðindi. Að auki fá tjónlausir og skilvísir viðskiptavinir 
í Stofni hluta iðgjalda sinna endurgreiddan í byrjun febrúar ár hvert. Sjóvá er eina íslenska 
tryggingafélagið sem umbunar viðskiptavinum sínum á þennan hátt. 

·  Afsláttur af tryggingum
·  Stofn endurgreiðsla
·  Afsláttur af dekkjum
·  Vegaaðstoð án endurgjalds
·  Afsláttur af barnabílstólum
·  Ókeypis bílaleigubíll í 7 daga vegna kaskótjóns
·  Frí flutningstrygging innanlands
·  Enginn iðgjaldsauki ef þú lendir í tjóni
·  Nágrannavarsla
   ... og margt fleira

AF ÞVÍ AÐ LÍFIÐ ER MEIRA



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

Fyrstu barnakennslu á Hellis
sandi eftir því sem sögur herma 
var þannig háttað að útróðramenn 
frá Breiðafjarðabyggðum voru 
teknir í húsrúm á vertíðum gegn 
því skilyrði að kenna börnum í 
landlegum.

Vorið 1883 flytur Lárus Skúla
son frá Hálsi á Skógarströnd til 
Hellissands. Hann hafði stundað 
útróðra og barist við öldur 
hafsins en vildi nú berjast við 
„fávisku og framtaksleysi“. Fer 
Lárus að halda skóla á heimili 
sínu Salabúð  stuttu eftir að 
hann flytur og er miðað við það 
ár 1883 að barnafræðsla hefjist á 
Hellissandi.

Ýmsir kennarar koma að 
skólanum en 1. október 1914 
tekur Ingveldur Á Sigmundsdóttir 
við skólastjórn Barnaskólans 
á Hellissandi fyrst kvenna og 
verður að teljast framsækið þar 
sem konur höfðu ekki enn fengið 
kosningarétt. Áður en Ingveldur 
kemur til Hellissands hafði hún 
verið við farkennslu og kennt 
við Barnaskólann í Stykkishólmi 
í 7 ár.

Ingveldur þótti röggsöm 
og framsækin og í hennar 
skóla stjóratíð urðu margar  
breytingar. Hún tók upp kennslu 
í handavinnu, bæði stúlkna og 
drengja,  kennslu í teikningu 
löngu áður en teikning  er 
lögleidd sem fag og fljótlega 
bætti hún við leikfimikennslu 

sem ekki þekktist víða. Hún lét 
ekki þar við sitja heldur bætti 
bóka og kennslutækjakost 
til muna og kom upp vísi að 
náttúrugripasafni.

Ljóst er að Ingveldur hefur 
haft metnað og áhuga fyrir sínu 
starfi og á árunum 19181922 
kennir hún ein við skólann 
50 börnum. Áhrifa frá fyrri 
heimstyrjöldinni gætti, kol dýr 
til kyndingar og lífsbaráttan 
erfið í litlu sjávarplássi. Útlit var 
fyrir að loka þyrfti skólanum 
en formaður skólanefndar, Jón 
á Munaðarhóli, mundi vel eftir 
skólaleysi fyrri ára og fór þess á 
leit við Ingveldi að hún tæki að 
sér kennsluna ein ef hann sæi 
skólanum fyrir mó til kyndingar. 
Ingveldur fellst á þetta og þökk 
sé þessu samkomulagi hefur 
barnafræðsla  verið samfelld 
frá 1883 á Hellissandi. Starfaði 
Ingveldur við Barnaskólann á 
Hellissandi til 1935.

Ingveldur Á Sigmundsdóttir var 
fædd í Akureyjum 2. nóvember 
1880. Foreldrar hennar voru 
þau Sigmundur Guðmundsson 
formaður frá Akureyjum og seinni 
kona hans Salbjörg Einarsdóttir. 
Ingveldur fer í lýðskóla og seinna 
fer hún til náms við kennaradeild 
Flensborgarskóla og lýkur þaðan 
prófi árið 1904.

Ingveldur var gift Jóni Péturs
syni bónda frá Ingjaldshóli og 
eignuðust þau 2 börn, Sigmund 
lækni  sem búsettur var í Banda
ríkjunum og Guðlaugu hús
móður í Reykjavík. Ingveldur 
missir mann sinn  eftir aðeins 
8 ára sambúð úr lungnabólgu. 
Þess má geta að Sigmundur lést 
í febrúar 2015 og var jarðsettur  

að Ingjaldshóli  sumarið 2015.
Það hefur verið sagt að margt 

mannkostafólk hafi komið frá 
Breiðafjarðaeyjum og heimasætan 
frá Akureyjum var góður fulltrúi 
sinnar sveitar. Ingveldur lét til 
sín  taka á opinberum vettvangi  
við félagsstörf. Var m.a. fyrsti 
formaður Kvenfélags Hellissands 
og ein af stofnendum þess. Hún 
var mikil bjartsýniskona og mjög 
lagin að fá fólk með sér til hinna 
ýmsu starfa og án Ingveldar Á 
Sigmundsdóttur hefði samfélagið 
utan Ennis verið fátækara. 
Ingveldur  lést 15. júlí 1971.

Heimildir:  
Afmælisrit Grunnskólans á Hellis-
sandi 1983.
 Greinar eftir:  Ingveldi Á Sig-
mundsdóttur, Kristinn Kristjánsson 
og Huldu Skúladóttur           
Afmælisrit Kvenfélags Hellissands  
1921-1991
Grein eftir:  Jóhönnu Vigfúsdóttur         

Samantekt:
Anna Þóra Böðvarsdóttir
June Scholtz
Kolbrún Ívarsdóttir
Kristín Björk Gilsfjörð
                                     

 Ingveldur Á Sigmundsdóttir
2. nóvember 1880- 15. júlí 1971

Nesball í Stykkishólmi
föstudaginn 25. september 2015

Félag eldri borgara 
í Snæfellsbæ auglýsir.

Rútuferð frá Hellissandi kl. 17.45 og keyrt í gegnum 
Rif. Rútan fer frá  Dvalarheimilinu Jaðri kl. 18.00.

Þátttaka tilkynnist í síma 436-6767 og 893-9797 
fyrir kl. 19.00 �mmtudaginn 24. september 2015.



www.rekstrarland.isRekstrarland er byggt á fyrrum rekstrarvörudeild Olís 
og er dótturfyrirtæki Olíuverzlunar Íslands hf.
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Opið 8–18 virka daga og 
10–14 á laugardögumÞú finnur okkur á Ólafsbraut 55, Ólafsvík

Hlýtt og mjúkt 
fyrir haustið
Mikið úrval af útivistarfatnaði fyrir börn og fullorðna frá Didriksons, Columbia og Devold. 
Hlýr fatnaður sem heldur á þér hita þó að þú blotnir í haustlægðunum.


