
Í október eru Íslendingar 
duglegir að hampa bleika litnum 
og taka þannig þátt í ár veknis- 
og fjáröflunarátaki Krabba meins-
félags Íslands gegn krabba meini, 
í ár er sjónum beint að ristil-
krabbameini og mun afrakstur 
af sölu bleiku slauf unnar fara til 
að skipuleggja hóp leit.

Bleiki dagurinn var 16. október 
og þá var víða mjög bleikt á 
vinnustöðum, meðfylgjandi 
mynd var tekin á Krílakoti og 
greinilegt að þar eru hlutirnir 
teknir alla leið, hvort sem litið 
er til klæðnaðar eða veitinga.
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Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Allir bleikir á Krílakoti
715. tbl - 15. árg. 22. október 2015 

 
Jólin heima 

 

 

Sunnudaginn 6. desember  
verða haldnir  

jólatónleikar í Snæfellsbæ  
kl. 20:00. 

 
Þar sem einungis fólk frá  
Snæfellsbæ kemur fram. 

 

Nánar auglýst síðar. 

  
 

Takið daginn frá.  
 

Menningarnefnd Snæfellsbæjar. 



Verslunin Kassinn átt i 
stórafmæli á síðasta laugardag 
en þá voru liðin 40 ár frá því 
hún opnaði fyrst. Eigendur 
verslunarinnar héldu að 
sjálfsögðu upp á daginn, buðu 
upp á kaffi, afmælistertu og 
meðlæti ásamt því að bjóða m.a. 
upp á tilboð á vörum sem kostuðu 
40 krónur. Þetta er merkur áfangi 
en það er ekki algengt í dag að 
sömu eigendur eigi og reki 
verslanir í svona langa tíma en 
sömu eigendur hafa átt og rekið 
verslunina þessi 40 ár. Það eru 
hjónin Inga Jóhannesdóttir og 
Ágúst Ingimar Sigurðsson. Þau 
hófu verslunarrekstur þann 17. 
október árið 1975 þegar þau 
opnuðu gjafavöruverslun að 
Ólafsbraut 55 sem þau höfðu 
byggt með Sævari Þórjónssyni 
og konu hans. 1985 eða 10 
árum síðar hófu þau rekstur 
matvöruverslunar í viðbót við 
gjafavöruna og tveimur árum 
síðar var gjafavaran færð upp á 
aðra hæð hússins ásamt skrifstofu 
og starfsmannaaðstöðu. Ekki 
voru þau hjón hætt að bæta við 
sig og í desember 1997 keyptu 
þau martvöruverslunina Hvamm 
að Vallholti 1 sem þau ráku í 
tæp tvö ár. Árið 2002 fluttu þau 
svo gjafavöruna í húsnæðið að 
Vallholti 1 og fékk hún þá nafnið 
Gjafakassinn en henni hefur 
nú verið lokað. Fyrir 12 árum 
fluttu þau í núverandi húsnæði 
verslunarinnar að Norðutanga 1 
en húsnæðið að Ólafsbraut 55 
var þá fyrir löngu orðið of lítið 
að sögn þeirra.  Eins og gefur 

að skilja hafa margir unnið 
hjá þeim hjónum á þessum 40 
árum og eru þau þakklát fyrir 
gott starfsfólk í gegnum tíðina 
og segja að starfsfólkið sé stór 
hluti af velgengni verslunarinnar. 
Þess má geta að nú vinnur hjá 
þeim þriðji ættliðurinn úr sömu 
fjölskyldunni en það er Tinna 
Rut Þrastardóttir og hafa bæði 
móðir hennar og móðuramma 
unnið í versluninni. Auk þess 
hafa börn þeirra hjóna unnið 
með foreldrum sínum í og við 
verslunina á  ýmsan hátt. Lengsta 
starfsaldurinn á Una Erlingsdóttir 
en hún hefur unnið í versluninni 
í um það bil 22 ár. Óskum við 
þeim hjónum, börnum þeirra 
og fjölskyldum til hamingju með 
afmælið og óskum þeim áfram 
góðs gengis.

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

40 ára verslunarafmæli

Nóg er um að vera hjá 
línubátunum og veiði þeirra 
nokkuð góð. Tjaldur SH er 
kominn með 216 tonn í 4, 
öllu landað á Siglufirði og 
aflanum ekið á Rif til vinnslu. 
Grundfirðingur SH 159 tonn í 
4 og Rifsnes SH 135 tonn í 4, 
Hamar SH 78 tonn í 3. Eins 
og með Tjald SH þá lönduðu 
þessir báðir á Siglufirði. Kristinn 
SH 111 tonn í 13 en hann er 
á Skagaströnd. Bíldsey SH 94 
tonn í 15. Nýi Gullhólmi SH 
er kominn með 68 tonn í 6 og 
mest tæp 17 tonn í einni löndun. 
Stakkhamar SH 56 tonn í 7 enn 
hann landar í Heimahöfn sinni 
Rifi.

Af minni bátunuim þá er Særif 
SH hæstur með 61 tonn í 10, 
Guðbjartur SH 47 tonn í 11, 
Brynja SH 46 tonn í 10, Tryggvi 
Eðvarðs SH 41 tonn í 10, Glaður 
SH 30 tonn í 12.

Þeir fóru aftur vestur til 
Bolungarvíkur nokkrir SH 
dragnótabátanna og eins og 
í september þá er áfram góð 

veiði þar. Matthías SH er orðin 
hæstur bátanna yfir landið með 
114 tonn í aðeins 5 róðrum og 
mest 33 tonn í einni löndun, 
Rifsari SH 100 tonn í 5 og mest 
28 tonn. Egill SH 75 tonn í 6 
og mest 24 tonn en hann hefur 
líka verið í Bolungarvík. Esjar 
SH 55 tonn í 5 og mest 18 tonn, 
Steinunn SH 45 tonn í 2 og mest 
35 tonn, Gunnar Bjarnason SH 
39 tonn í 10, Ólafur Bjarnason 
SH 31 tonn í 8 en báðir landa í 
Ólafsvík. 

 Katrín SH hefur haldið sig 
í Bolungarvík allan október 
og fiskað nokkuð vel þar á 
netunum. Kominn með 27 tonn 
í 8 róðrum. Hafnartindur SH 7 
tonn í 9. 

Tilraunaveiðum á hörpuskel 
hjá Hannesi Andréssyni SH 
ganga nokkuð vel og er báturinn 
kominn með 69 tonn í 11 róðrum 
og mest 7,6 tonn í einni löndun.

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Aflafréttir

AL-ANON fundir 
Safnaðarheimili Ingjaldshóli 

þriðjudögum kl 20.



Verkalýðsfélag Snæfellinga auglýsir.

Altomar  - Altomar

Nú er rétti tíminn að panta 
íbúðina okkar á Spáni fyrir 
næsta ár. 

Allar upplýsingar og pantanir 
í síma 588-1991 alla virka daga 
frá kl 10.00- 15.00 

Verð aðeins 8.900 kr. á mann.

í Röstinni 5. og 12. desember 2015 

Kaldir réttir
Brennivínssíld
Kryddsíld
Karrý síld
Tvíreykt hangikjöt borið fram hrátt
Kengúruspjót í teriaky
Heitreykt andabringa
Grafinn þorskhnakki í rauðbeðum og fennel
Reykt nautatunga
Dönsk lifrakæfa með beikon
Taðreyktur lax.
Grafinn lax í íslenskri hvönn.
 

Aðalréttir.
Hangikjöt
Léttreyktur grísahryggur
Grísa purusteik
Lambalæri
 
Meðlæti.
Uppstúf
Sykurbrúnaðar kart
Heimalagað rauðkál
Laufabrauð
Raúgbrauð
Flatkökur
Waldorf salat
 

Deserthlaðborð.
Ris ala mandle
Smákökur
Sherry triffle
Kókostoppar.

Pantanir í síma 
618-0083



Nú á laugardaginn lenti Dönsk 
herþyrla á flugvellinum á Rifi, í 
leiðindar veðri sunnan 13-20 m/s 
og rigningu.

Að sögn Brian áhafnarmeðlims 
eru þeir hér á Íslandi að æfa 
nýliða í staðsetningartækni í 
samstarfi við landhelgisgæsluna. 
Þyrlan kemur af Dönsku herskipi 
sem var staðsett á Faxaflóa.

Þegar Brian var spurður hvort 
þeim þætti ekki erfitt að fljúga 
í svo vindasömu veðri kvað 
hann að það væri ekkert erfitt 
nema hann kvartaði yfir lélegu 
skyggni, og hann talaði mikið um 
sterkar vindkviður sem koma af 
fjöllunum, en það þekkist ekki 
í Danmörku þar sem hæsti 
punkturinn í Danmörku er 
Møllehøj sem er bara smá hóll 
á Íslenskum mælikvarða og 
mældist 170,86 metrar árið 
2005. Í umræðu á Íslandi hefur 
því lengi verið haldið fram 

að Himmelbjerget sé hæsta „fjall“ 
Danmerkur en það mun hafa 
verið hrakið árið 1847 þegar 
Ejer Bavnehøj hlaut nafnbótina 
hæsti punktur Danmerkur og 
hélt þeirri nafnbót til ársins 2005 
eins og áður segir.

hh

Dönsk Herþyrla lenti á Rifi

Um er að ræða matarmarkað 
þar sem framleiðendur á 
Snæfellsnesi kynna og selja 
afurðir sínar. Allir eru velkomnir. 
Hvatt er til samtals og samstarfs. 
Markmiðið er að varpa ljósi á 
mat sem framleiddur er á 
Snæfellsnesi, að hægt sé að kaupa 
mat og ræða við framleiðendur. 
Matarmerki svæðisgarðsins 
Snæfellsnes verður kynnt. 
Einnig verða kynntar hugmyndir 

um enduropnun Sjávarsafns í 
Ólafsvík. Staður og stund: 31. 
október n.k. í Sjávarsafninu í 
Ólafsvík frá kl. 12 - 16. 

Þeir sem vilja kynna eða selja 
matvæli þurfa að skrá sig fyrir 
miðvikudaginn 28. október n.k. 

Svæðisgarðurinn Snæfellsnes
ragnhildur@snaefellsnes.is 
og 8486272

Nú ætlum við að 
halda heimamarkað 

á Snæfellsnesi

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



Réttur dagsins vikuna 26. október - 30. október.
Réttur dagsins er í boði milli 12:00 - 14:00 alla virka daga.

Mánudagur
Jólaskinka með sykurbrúnuðum kartö�um, 
rauðkál og rauðvínssósu.
Þriðjudagur
Nætursaltaður Þorsknakki með fersku  
grænmeti og sætkartö�umús.
Miðvikudagur
Rjómalagað kjúklingapasta með grænu pestó.
 Fimmtudagur
Afrísk Nautakássa með chilli, dökkum bjór  
og svörtum baunum.
Föstudagur
Lambalæri franskar og bernes.

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

PIZZUHLAÐBORÐ
alla helgina

 
 ekki verður hægt að fá aðra rétti 

af matseðli um helgina.

Verð á pizza hlaðborðið er 
1900 kr. fyrir fullorðna 

50% afsl. fyrir 12 ára og yngri 
Frítt fyrir 5 ára og yngri

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

Í tilefni af 50 ára vígsluafmælis 
Grundafjarðarkirkju á næsta ári 
er verið að safna saman myndum 
úr sögu og starfinu í kirkjunni 
og sett verður saman sögu-
sýning sem verður sýnd í Sögu-
mið stöðinni í lok júlí 2016. 
Mikið af myndum er til í safni 
Bærings Cecilsonar en við leitum 
til Grund firðinga að deila ykkar 
eigin myndum með okkur öllum.

Við leitum að allskonar myndum 
t.d. frá byggingu kirkjunnar, 
vígslu og safnaðarstarfi árin 50. 

Myndefnið getur verið skírnir, 
giftingar, fermingar, skátastarf, 
kirkjukór, heimsóknir eldri 
fermingarbarna og annarra gesta, 
hátíðir í kirkjunni, tónleikar 
og viðburðir sem gaman er að 
halda til haga í myndasafni sem 
varðveitt verður í Bæringsstofu. 
Sýningin verður eftirleiðis tiltæk 
fyrir gesti og heimamenn að 
skoða og rifja upp gamla tíma.

Myndasýn ing in  verður 
persónu legri með myndum frá 
íbú um og öðrum sem hafa komið 

við sögu í gegnum árin. Allir hafa 
átt sínar stundir í kirkjunni, í gleði 
og í sorg, enda er kirkjan okkar 
allra og hefur komið við sögu í 
lífi allra.

Vinsamlega hafið samband 
við Sunnu Njálsdóttur í 
Sögumiðstöðinni sem mun 
sjá um söfnunina og vinnslu 
sýningarinnar eða sóknarprest. 
Myndir á pappír verða skannaðar 
og skilað eigendum. Myndirnar 
mega einnig vera skannaðar í 
góðri upplausn og upplýsingar 
um myndefnið að fylgja með. 
Senda má á netfang bókasafnsins 

bokasafn@grundarfjordur.is 
eða í pósti. Póstsendingar berist 
til Sunnu að Grundargötu 51, 
350 Grf. eða til sóknarprests, 
Eyrarvegur 26, 350 Grf.

Við vonum að Grundfirðingar 
taki vel í þessa ósk okkar og sendi 
okkur myndir og hjálpi þannig 
til að fagna 50 ára vígsluafmæli 
Grundarfjarðarkirkju og leggi 
sitt að mörkum að varðveita sögu 
Grundfirðinga í gegnum árin. 

Virðingarfyllst,
Sunna Njálsdóttir og 

Aðalsteinn Þorvaldsson.

Áttu mynd?

Mynd: Sunna Njálsdóttir.Mynd: Bæring Cecilsson.



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

Metta Guðrún Sveinsína Krist-
jáns dóttir fæddist 13. mars árið 
1880. Foreldrar hennar voru 
hjónin Sigríður Jónsdóttir og  
Kristján Jónsson útróðrarbóndi 
og hafsögumaður. Metta ólst 
upp í Bakkabúð á Búðum ásamt 
systkinum sínum. Guðbjörg, 
amma Mettu, bjó hjá þeim í 
Bakkabúð. Hún var trúrækin 
kona sem hélt guðsorði og góðum 
siðum að þeim systkinunum. 

Þegar Metta var 17 ára lenti 
hún í slysi. Hún var að sækja vatn 
í tvær fötur og ætlaði að bera þær 
á öxlunum. Ekki vildi betur til en 
svo að hún féll aftur fyrir sig og 
lenti með bakið á brún annarrar 

fötunnar. Við þetta skaddaðist 
hryggurinn og hún var lengi 
rúmliggjandi í kjölfarið. Læknir 
sem skoðaði hana taldi líklegt 
að hún gæti ekki gengið framar. 
Metta var ekki alveg tilbúin til þess 
að horfast í augu við slík örlög og 
gerði samkomulag við sjálfa sig. 
Hún fékk frænda sinn til þess að 
hjálpa sér að komast á ákveðinn 
stað í Búðahrauninu, þar kom 
hún Biblíunni sinni fyrir og setti 
sér það markmið að komast að 
þessum stað innan ákveðinna 
tímamarka. Hún byrjaði á því 
að skríða, síðan staulaðist hún 
og að lokum gat hún gengið og 
náði þannig settu markmiði. En 
brotið greri illa þannig að hún 
bar merki þessa slyss alla ævi sem 
var herðakistill.

Mettu leið vel á Búðum, 
staðurinn og umhverfið þar 
áttu alla tíð sterka taug í henni. 
Árið 1901 flutti Metta bú ferl-
um til Ólafsvíkur og sama ár 
giftist hún Hans Hanssyni frá 
Ólafsvík. Þau eignuðust eina 
dóttur, Sigríði, fædda árið 1902. 
Hans fórst í sjóslysi árið 1907. 
Annar eiginmaður Mettu var Jens 
Guðmundsson frá Helga fells-
sveit. Þrír sona þeirra komust á 
legg, þeir Guðmundur, Kristján 
og Bárður. Jens fórst af slysförum 
árið 1922 þegar yngsti sonurinn, 
Bárður, var fjögurra ára. Þrátt fyrir 
mikla erfiðleika tókst Mettu og 
Sigríði dóttur hennar að berjast 
fyrir því að halda heimili fyrir 
sig og drengina. Þriðji maður 
Mettu var Jóhann Kristjánsson, 

en þeim varð ekki barna auðið 
en árið 1931 tók Metta Eggert 
Kristjánsson í fóstur. 

Metta stundaði hin ýmsu störf  
bæði á Búðum og í Ólafsvík og 

vann jafnan þá vinnu sem bauðst 
hverju sinni. En líf Mettu var 
ekki tómt strit. Hún hafði mikla 
ánægju af samveru við fólk og 
tók virkan þátt í félagsstörfum 

Metta Kristjánsdóttir
1880-1960

Metta Kristjánsdóttir og Jens Guðmundsson.

Rauði krossinn í Snæfellsbæ 
hvetur íbúa og fyrirtæki til þess 
að taka þátt í átakinu “Vertu 
næs”. Átakið miðar af því að bera 
virðingu fyrir náunganum, sama 
hvaðan hann er upprunninn. 
Uppruni, litarhaft og trúarbrögð 
eiga ekki að skipta máli í okkar 
samfélagi sem og öðrum. Á 
Íslandi búa 320.000 manns og 
þar af eru um 10% af erlendum 
uppruna. En hér í Snæfellsbæ 
eru um 20% íbúa af erlendum 
uppruna. Á Íslandi hefur borið 
á því að fólki sé mismunað 
eftir þjóðerni t.d í atvinnu og 
húsnæðismálum. Slíkt getur 
haft alvarlegar afleiðingar fyrir 
samfélagið allt. Af þessum 
sökum hefur Rauði krossinn 
hafið tveggja ára átak sem hvetur 
fólk til að líta í eigin barm, skoða 

hvernig það kemur fram við fólk 
sem hefur annan bakgrunn, 
annað litarhaft eða aðra trú en 
það sjálft og athuga hvort það 
getur gert betur. 

Því segir Rauði krossinn 
“vertu næs!” ÞÚ getur tekið þátt í 
að bæta samfélagið okkar. Margt 
smátt gerir eitt stórt og saman 
getum við haft gífurleg áhrif . 
Farðu inná www.vertunaes.is og 
taktu þátt ! 

Stjórn Rauða krossins 
í Snæfellsbæ.

“Vertu næs”



af heilum hug. Metta var eina 
konan sem er skráður stofnfélagi 
í Verkalýðsfélaginu Jökli en það 
var stofnað árið 1937. Hún tók 
þátt í að halda skemmtanir 
í Félagsheimilinu, m.a. með 
kaffisölu til fjáröflunar fyrir hin 
ýmsu verkefni. Steinveggurinn 
í kringum kirkjugarðinn í 
Ólafsvík var m.a. fjármagnaður 
með þeim hætti. Á þessum tíma 
stofnuðu konur líknarfélög, 
hjúkruðu veikum og aðstoðuðu 
bágstadda í samfélaginu. Metta 
var  bindindismanneskja á áfengi 
og tók virkan þátt í stúkunni 
Jökulblóminu. Hún var mikil 
jafnaðarmanneskja og jafnan 
málsvari þeirra sem áttu um sárt 
að binda. 

Árið 1915 kom m/s Gullfoss 
fyrsta skip nýstofnaðs Eim skipa-
félags Íslands til landsins. Það 
fór í einskonar „jómfrúarferð“ 
kringum landið þar sem lands-
menn fengu tækifæri til að 
fagna því. Ekki var leitað eftir 
aðstoð kvenna við þá móttöku í 
Ólafsvík. Brá Metta þá á það ráð 
að fá lánaðan árabát og mannaði 
hann spariklæddum konum sem 
settust undir árar. Sjálf settist hún 
í skut bátsins og stýrði honum 
er þær réru hringinn í kringum 
skipið. Þetta merka framtak sýnir 
vel áræði og tilhneigingu þessarar 
merku konu til sjálfstæðis. En 
þetta var árið sem konur fengu 
kosningarétt á Íslandi.

Slysavarnir voru Mettu alla tíð 
mikið hjartans mál og lagði hún 
mikið kapp á að styðja þau málefni. 
Mörg mannskæð sjóslys höfðu 
átt sér stað rétt við bæjardyrnar 
í Ólafsvík og fékk Metta m.a. leyfi 
til að vera með öryggistalstöð á 
heimili sínu í nokkur ár, eða 
þar til tilkynningaskyldu var 
komið í fastar skorður á Íslandi. 
Metta var einn af stofnendum 
Slysavarnadeildarinnar Sumar-
gjafar í Ólafsvík sem var stofnuð 
á sumardaginn fyrsta árið 1947. 
Hún var formaður deildarinnar 
í þrettán ár, allt til dauðadags.

Mettu er minnst sem ákaflega 
sterks persónuleika. Hún var 
lágvaxin, falleg kona með brún 
geislandi augu, létt á fæti, snör 
í snúningum og hafði ákaflega 
gaman af því að vera vel til fara. 
Hún vildi vera sjálfstæð, en 
umfram allt heiðarleg. Aldrei 
heyrðist bituryrði frá henni 
þrátt fyrir að hún hafi gengið í 
gegnum miklar sorgir. Allt var í 
Guðs hendi. Hún var kirkjurækin 
og tók virkan þátt í kirkjustarfinu. 

Aðstæður og umhverfi settu mark 
sitt á hana, en hún spilaði vel 
úr þeim spilum sem henni voru 
gefin. Metta lést árið 1960.

Heimildir:
Saga Búða og Hraunhafnar. Útgefin 
1995
Tímarit Kvenfélags Ólafsvíkur. 
Útgefið 1986
Tímarit Slysavarnardeildarinnar 
Sumargjafar. Útgefið 1995
Samantekt Jennýar Guðmundsdót-
tur vegna ættarmóts
Samantekt Ásgeirs Jóhannessonar: 
Hátíðarróður kvenna 1915

Samatekt :
Sigríður Þórarinsdóttir 
Vilborg Lilja Stefánsdóttir
Fanný Berit Sveinbjörnsdóttir
Guðlaug Anna Ámundadóttir
Birna Pétursdóttir

Kirkjan okkar

Vetrarfagnaðar-
guðsþjónusta

verður sunnudaginn 25. október kl. 20
í Ólafsvíkurkirkju. 

Sunnudagaskólinn verður á sunnudag 
í Ingjaldshólskirkju kl. 11 

og næstu sunnudaga út nóvember.

TTT (Tíu til tólf ára starf) verður á �mmtudögum
í Ólafsvíkurkirkju kl. 15:10-15:50.

Vinnusmiðja um gerð styrkumsókna 

Viltu auka líkur 
þínar á að fá 
styrk úr innlendum 
sjóðum? 

Í vinnusmiðjunni  verður farið 
yfir undirstöðuatriði í gerð 
umsókna um styrki í innlenda 
sjóði. Farið verður yfir 
undirbúning fyrir umsóknir 
og hvernig styrkumsóknir eru 
ritaðar.  Að vinnusmiðjunni 
lokinni gefst þátttakendum 
kostur á að skrifa umsókn 
og skila til leiðbeinanda 
innan 14 daga.  Leiðbeinandi 
fer yfir umsóknina, rýnir 
hana og sendir til baka með 
upplýsingum um hvað var 
gott og hvað má bæta. 

Leiðbeinandi 
er Bjarnheiður Jóhannsdóttir 
verkefnisstjóri hjá 
Nýsköpunarmiðstöð Íslands. 

Staður
Átthagastofu Snæfellsbæjar 
í Ólafsvík 
 9. nóvember kl. 13:00–16:00.

Verð
Vinnusmiðjan er þátttakendum 
að kostnaðarlausu.

Skráning er á vef Símenntunar www.simenntun.is  
og nánari upplýsingar gefur starfsfólk Símenntunar 
í síma 437 2390.
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Foréttir, fagur fiskur í sjó 
Saffran- og sítrusmarineruð lúða

Tvær tegundir af heimalagaðri síld
Reyktur og grafinn lax

Steiktur fiskur í edikslegi
Þorsklundir með basil tómötum og rauðlauk

Snöggsteiktur hvalur
Sjávarréttasalat

 

Kalt kjöt og villibráð 
Fiskipaté og villibráðapaté, heimalagað

Léttreyktar kjúklingabringur
Hangilæri

Hamborgarahryggur
Reykt og söltuð nautatunga
Juniper berjagrafið lamb

Þurrkaður hrossavöðvi í lakkrís
Andaconfit með rósamarín
Heimareyktar gæsabringur

 

Framreitt af kokkunum 
Kolagrillað lambalæri marinerað í hvítlauk, chili og steinselju

Kalkúnabringa í dijon
Purusteik

  Meðlæti 
Sykurbrúnaðar kartöflur, uppstúf og kartöflugratín

Smjörsteikt rótargrænmeti, grænar baunir, rauðkál, grænt 
mömmusalat og rauðbeðusalat

Laufabrauð, rúgbrauð, flatbrauð, nýbakað brauð, og fleira
 

Eftirréttir að hætti húsins 
Ris a la mande með kirsjuberjasósu

Marengssprengja með frosnum berjum
Þrjár tegundir af heimalöguðum ís

Volg súkkulaðisósa
Karamellusósa

Jólahlaðborð
21. nóv., 28. nóv. og 5. des.  

Eitt glæsilegasta jólahlaðborð landsins
Verð á jólahlaðborð aðeins 8.900 kr. á mann

Gisting í tveggja manna herbergi 7.000 kr. á mann
Eins manns herbergi  er á 11.000 kr.

Morgunmatur er innifalinn
 

Skemmtiatriði undir borðhaldi
 

Matseðill


