
Á mánudag, eins og svo oft 
áður í vetur, gerði stuttann en 
snarpann veðurhvell á landinu. 
Víða á Vesturlandi áttu ökumenn 
í vandræðum þegar fór að snjóa, 
þegar líða tók á daginn breyttist 
úrkoman í slyddu og síðan 
rigningu. Á vegum var þá víða 
kominn mikill krapi og samfara 

vaxandi vindi gat verið erfitt að 
halda bílum á veginum, bílstjóri 
flutningabílsins á meðfylgjandi 
mynd varð að lúta í lægra haldið 
fyrir aðstæðum þar sem hann 
ók Vallnaholtið, rétt innan við 
Geirakot. 

jó

735. tbl - 16. árg. 10. mars 2016

Veðrið hafði betur

Um páskana, dagana 22. mars til 1. apríl, 
verður Bókasafnið lokað nema:

Þriðjudaginn 22. mars frá 10 til 13   
og um kvöldið frá 20 til 22

Miðvikudaginn 23. mars frá kl. 16 til 18

Miðvikudaginn 30. mars frá kl. 16 til 18 

Um að gera að koma á Bókasafn Snæfellsbæjar 
og taka sér bækur fyrir páskana.

Gleðilega páska

BÓKASAFN SNÆFELLSBÆJAR 
AUGLÝSIR

www.steinprent.is



Framherjinn Pape Mamadou 
Faye hefur gert tveggja ára 
samning við Víking. 

Pape, sem er 24 ára gamall, 
hætti hjá Víkingi R. í fyrravor 
en hann lék síðan með BÍ/
Bolungarvík síðari hluta sumars. 

Pape hefur dvalið í Senegal 
í vetur en hann er nú mættur 
aftur til Íslands og mun leika með 
Víkingi í sumar. 

Pape er uppalinn Fylkismaður 
en hann hefur skorað 42 mörk í 
141 deildar og bikarleik á ferli 
sínum.

Í öðrum fréttum af Víkingi 

er það helst að 1. deildarlið KA 
mætti Pepsi-deildarliði Víkings í 
Boganum á Akureyri á laugardag 
í riðli 2 í A-deild Lengjubikarsins. 

Skemmst er frá því að segja 
að liðin skildu jöfn í afar 
bragðdaufum fótboltaleik. 

Víkingar eru enn taplausir, 
hafa gert tvö jafntefli og unnið 
einn leik, þeir hafa því fimm stig 
eftir þrjá leiki og verma þriðja 
sæti riðilsins. Næsti leikur er 
gegn Breiðabliki föstudaginn 11. 
mars kl. 20, leikurinn fer fram í 
Fífunni.

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

Pape Mamadou Faye í Víking Ó. 

Páskafrí
Prentsmiðjan verður lokuð 

15. mars - 4. apríl 

Bæjarblaðið Jökull 
kemur næst út 7. apríl.

Þeir sem þurfa aðstoð eða upplýsingar 
vegna trygginga er bent á 

síma 440 2392

Nýliðin febrúar mánuður var 
æði góður, bæði viðraði mjög 
vel til róðra og veiðin jókst dag 
frá degi út mánuðinn og svo 
til að kóróna það þá var einn 
aukadagur í febrúar.  

Núna í mars þá hefur 
dragnótaveiðin verið ansi góð 
fyrstu daganna, og hefur t.d 
Steinunn SH landað 127 tonn 
í aðeins þremur róðrum eða 
um 45 tonn í róðri.  Sveinbjörn 
Jakobsson SH hefur landað 86 
tonn í 3 og mest 39 tonn.  Egill 
SH 36 tonn í 2.

Þórsnes SH var aflahæstur 
netabátanna í febrúar með 395 
tonn í 15 róðrum,  núna í mars 
þá hefur báturinn landað 33 
tonn í einni löndun í Sandgerði.  
Það voru reyndar tveir aðrir SH 
bátar sem yfir 300 tonn komust 
í febrúar.  Saxhamar SH var með 
332 tonn í 15 róðrum og Bárður 
SH 330 tonn í 31 róðri.  

Í mars þá er Saxhamar SH 
kominn með 48 tn í 2, Arnar 
SH 45 tn í 5, Katrín SH 43 tn í 
5, Bárður SH 37 tn í 3, Ólafur 

Bjarnason SH 35 tn í 3, Magnús 
SH 34 tn í 2, Hafnartindur SH 18 
tn í 3 og mest 9,2 tonn í einni 
löndun.  Auk þeirra er Hafborg 
EA með 19,3 tn í 2  og Geir ÞH 
8,6 tn í 1 báðir í Grundarfirði.

Hjá línubátunum þá er 
Kristinn SH með 50 tn í 4, Særif 
SH 38 tn í 3, Bíldsey SH 37 tn 
í 3, Stakkhamar SH 25 tn í 3, 
Faxaborg SH 17 tn í 1.

Kvika SH 30 tn í 4 og mest 
9,6 tonn.  Brynja SH 27 tn í 4, 
Guðbjartur SH 22 tn í 3, Tryggvi 
Eðvarðs SH 19 tn í 4, Sverrir SH 
17 tn í 4, Glaður SH 9,3 tn í 3, 
Kári SH 5,3 tn í 2 og Rán SH 
6,1 tn í 2.

Hr ingur  SH er  e ini 
trollbáturinn sem hefur landað 
afla þegar þetta er skrifað enn 
hann kom með 68 tn í einni 
löndun til Grundarfjarðar, af því 
var karfi uppistaðan eða 29,5 
tonn og þorskur 17 tonn.

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Aflafréttir



LANCÔME KYNNING
 APÓTEKI ÓLAFSVÍKUR FÖSTUDAG FRÁ 13 – 18

15% 
AFSLÁTTUR AF 

LANCÔME  
Á KYNNINGUNNI

Fjöldi tilboða m.a. Hypnôse Star maskaraöskjur og Flash bronzer sjálfbrúnandi vörur 
með 30% afslætti, Hypnôse Doll eyes maskarar tveir á verði eins. Naglalakk fylgir 
öllum keyptum varalitum.

GLÆSILEGIR KAUPAUKAR AÐ HÆTTI LANCÔME, þegar þú kaupir 
Lancôme vörur fyrir 8.900 kr. eða meira.

NÝIR VORLITIR

FROM LANCÔME

Kynnum nýjar vörur m.a. vorlitina, Juicy Shaker byltingarkennd gloss, Teint Idole púður og  
La vie est belle Florale ilm.



Það má segja að Vagn Ingólfsson 
hafi ekki valið auðveldustu leiðina 
í handverksiðju sinni þegar hann 
fór að fikta við að vinna úr timbri. 
Hann er með lítinn föndurskúr 
bakatil í garðinum þar sem 
hann var þegar blaðamaður 
kíkti á hann. Nokkur verk sýndi 
hann mér, meðal annars líkan 
af súðbyrðingnum Kópi sem var 
lengi framan af 19. öld notaður við 
selavitjanir í Breiðarfjarðareyjum 
en sá bátur er með breiðfirsku 

lagi. Þar mátti líka sjá útskorinn 
lax sem hafði verið komið fyrir 
á platta sem líkist náttúrulegu 
umhverfi. Útskorinn bolur úr 
tré á herðatré bolurinn er með 
tréreimum sem mikil vinna 
liggur á bakvið. Öll þessi verk 
eru listasmíði og greinilegt að 
Vagn er á réttri leið í því sem 
hann er að gera og stefnir hann 
á sýningu í sumar sem eflaust 
verður gaman að skoða.

þa
Nemendur í Grunnskóla Snæ-

fellsbæjar tóku þátt í lestrarátaki 
Ævars vísindamanns. Í 1. - 4. bekk 
á Hellissandi lásu nemendur 
alls 1.542 bækur sem er frábær 
árangur. Ákveðið var að einn 
nemandi í skólanum yrði dreginn 
út en það var Magnús Guðni 
Emanúelsson í 3. bekk og fær 
hann bókaverðlaun.

Átakið virkar annars þannig 
að fyrir hverjar þrjár bækur 
sem nemendur lesa fylla þau út 
svokallaða lestrarmiða. Foreldri 
eða kennari kvitta á hvern miða 
og svo verður miðinn settur í 
lestrarkassa.

Í lok átaksins verða miðarnir 
sendir til Heimilis og skóla, en 
starfsfólkið þar munu sjá um að 
taka við þeim. Því fleiri bækur sem 
börnin lesa því fleiri miða eiga 
þau í pottinum. Það skiptir engu 
máli hvort bókin sem er lesin sé 
löng eða stutt, teiknimyndasaga, 
myndasögusyrpa eða skáldsaga - 
bara svo lengi sem börnin lesa.

Sömuleiðis skiptir tungumálið 
sem bókin er á ekki máli. 
Bækurnar mega vera á íslensku, 
dönsku, frönsku, pólsku, 
japönsku, ensku osfrv. - bara svo 
lengi sem börnin lesa.

Sker út í tré

Lestrarátak Ævars 
vísindamanns

�

Páskabingó Lionsklúbbs Þernunnar verður 
haldið í Félagsheimilinu Röst Hellissandi

pálmasunnudag 20. mars kl. 14.00

Verð á spjaldi kr. 300,-

Sjoppa verður á staðnum.

Hlökkum til að sjá ykkur

Ath. enginn posi.

Lionsklúbburinn Þernan

sunnudaginn 13. mars kl. 11.00
Heimir Klemenzson leikur undir á orgel

Guðsþjónusta
Grundarfjarðarkirkju

Allir velkomnir



Árshátíðir GSNB
Næstu daga ætla nemendur Grunnskóla Snæfellsbæjar að skemmta íbúum, 

og �eiri áhugasömum, með leik og söng.

Framundan eru eftirtaldir viðburðir:
11. mars, árshátíð Lýsuskóla kl. 20:00. Nemendur selja inn á leiksýningar og ka�hlaðborð.
15. mars, árshátíð 1. – 4. bekkjar norðan heiðar í Kli� kl. 17:00 enginn aðgangseyrir, sjoppan opin.
17. mars, árshátíð 5. – 7. bekkjar norðan heiðar í Kli� kl. 18:30 enginn aðgangseyrir, sjoppan opin.

Árshátíðirnar eru með hefðbundnu sniði þar sem nemendur og starfsfólk hafa lagt 
á sig ómælda vinnu við að æfa skemmtiatriði, �nna búninga og skapa sviðsmynd. 

Því er það mjög ánægjulegt þegar sýningarnar eru vel sóttar af bæjarbúum.
 

Allir velkomnir

�mmtudaginn 10. mars nk. kl. 20:00
í félagsheimilinu Kli�, Ólafsvík.

Alþingismennirnir Einar Kristinn Guð�nnsson, forseti Alþingis og Haraldur Benediktsson boða 
til opins stjórnmálafundar í félagsheimilinu Kli�, Ólafsvík, �mmtudaginn 10. mars nk. kl. 20:00.

Gestur fundarins er Ví�ll Karlsson sem kynnir skýrslu RHA 
um ráðstöfun a�amarks og áhrif þess á byggðafestu .

Allir velkomnir
Sjálfstæðis�okkurinn

Opinn stjórnmálafundur



Soroptimistaklúbbur Snæ-
fells ness hefur ákveðið að 
varpa ljósi á sögur nokkurra 
kvenna af Snæfellsnesi í tilefni 
100 ára afmælis kosningaréttar 
kvenna á Íslandi ári 2015 

Guðrún var fædd að Bjarnar-
fossi í Staðarsveit 17. júní árið 
1878  dóttir hjónanna Guðbjargar 
Guðmundsdóttur og Sigtryggs 
Jóns sonar sem þar bjuggu. Guð-
björg móðir hennar var áður gift 
Gísla Jóhannessyni. Þau bjuggu 
í Ytri Tungu og átti hún með 
honum einn son Jóhannes Ólaf. 
Gísla missti Guðbjörg árið 1872 
þegar Jóhannes var tveggja ára 
gamall. 

Guðbjörg giftist Sigtryggi 
10. október 1878. Þá voru þau 
búandi fólk á Bjarnarfossi, Fyrsta 
barn þeirra  var Guðrún. Þann 14. 
desember 1879 eignast þau aðra 
dóttur Margréti.

Guðbjörg og Sigtryggur bjuggu  
á Bjarnarfossi til 1882, þá ríður 
ógæfan  yfir, Sigtryggur andaðist 
13. júlí árið 1882, daginn eftir 
þann 14. júlí dó yngri dóttirin 
Margrét.   

Mæðgurnar  eru í Hagaseli 
1890, þar sem Guðbjörg  var 
bústýra.  Hún er þar einnig í skjóli 
sonar síns Jóhannesar þegar hún 
var tekin að reskjast. Hún var 
sögð fróð kona og góðlynd. 

Jóhannes  bróðir Guðrúnar  bjó 
lengi í Hagaseli og er  freistandi að 
ímynda sér að þar hefjist tilhugalíf 
Guðrúnar og Jóns, þar sem Jón  
hafði  keypt eyðijörðina Haga. 
Elín Jónsdóttir er fædd í Haga 
og segir svo frá: „Í Hagaseli sem 
var næsti bær við Haga  bjuggu 
Jóhannes  og Kristín. Guðbjörg 
móðir Jóhannesar var hjá þeim og 
Guðrún dóttir hennar ung stúlka. 
Guðrún var búin að lofa að vera 
hjá mömmu á meðan hún lægi 
á sæng. Guðrún kom með föt af  
Gísla syni Jóhannesar svo þá var 
áhyggjum af fataleysi létt af móður 
minni. Fæðingin gekk seint en 
loksins slapp ég í veröldina og 
Guðrún Sigtryggsdóttir var fyrsta 
manneskjan í veröldinni sem 
þvoði mér, en áður hristi hún 
mig til lífsins.

Guðrún sagði mér löngu 
seinna að fólk hefði haldið að ég 
myndi fljótlega gefa upp andann. 
Svo sagði hún, en ég hélt alltaf að 
þú myndir lifa lengi, því augun í 
þér voru ekki dauðaleg.

Guðrún og Jón maður hennar 
voru samtaka í því að hjálpa 
þeim sem minnimáttar voru og 
hjálparþurfandi. Guðrún var ein 
af allra bestu konum sem ég hef 
kynnst, enda var hún mikið virt 
fyrir mannkosti sína og engan 
mann heyrði ég mæla um hana 
lastyrði“.

 Árið 1906 var Jón kominn að 
Haga að byggja þar upp.

Guðrún var þann vetur í 
Stykkishólmi að læra fatasaum 
hjá  saumakonu sem þar var Gróu 
Davíðsdóttur. Sú kona þótti með 
afbrigðum vandvirk og fór mikið 
orð af henni sem fagmanneskju.

Þann 20. júli 1907 eftir að hafa 
verið heitbundin í tvö ár, giftast 
Jón og Guðrún,  þessi smágerða 
fínlega kona og tröllið með 
barnshjartað  (eins og sveitungar 
hans nefndu hann) settust að í 
Haga. Sama vor tóku þau að sér 
átta ára stúlkubarn frá Tungu 
í Staðarsveit Sólveigu að nafni 
og var hún hjá þeim fram yfir 
fermingaraldur og var góður 
stuðningur við Guðrúnu eftir að 
börnunum fjölgaði.

Sólveigu leið vel í Haga og 
hefur hún sagt svo frá að hún 
hafi verið best klædda stúlkan, 
þegar hún ásamt fleirum 
fermdist í Staðarstaðakirkju. 
Í einum siglingartúr hafði afi 
keypt vandað efni í Englandi og 
Guðrún  saumað úr því peysuföt 
handa telpunni.

Jón stundaði sjó meðfram 
búskapnum í Haga og var þá 
farið fótgangandi í Borgarnes eða 
á Akranes með pjönkur sínar á 
bakinu.

Þegar svo yfir Flóann kom 
lagði hann svo aftur land undir 

fót til Sandgerðis þar sem hann 
var oftast. 

Guðrún var þá ein heima með 
barnahópinn sinn, en að vísu 
höfðu þau vetrarmann meðan 
þau bjuggu í Haga.

Vorið 1914 fluttu þau svo að 
Stapa þá voru 5 börn fædd eitt dó 
á fyrsta ári, það var drengur Jón 
að nafni. Sá elsti Haraldur var  sex 
ára. Þau settust að í Pétursbúð.

Þar fæddust  yngstu börnin. 
Þarna var ein lítil baðstofa og 
á tímabili voru þar níu börn, 
Guðrún, Jón og Sólveig móðir 
hans.

Tryggvi sonur þeirra  segir svo 
í endurminningum sínum: „ Ég 
hef oft hugsað um það  hvernig  
fólk komst fyrir án þess að til 
neinna árekstra kæmi eða  að 
neinum þætti að sér þrengt. Og 
ekki nóg með það heldur var 
ótrúlega mikill gestagangur og 
oft næturgestir.

Jón hélt áfram sjómennskunni,  
var Guðrún þá heima með börnin 
og kom það í hennar hlut að 
treina þá matbjörg sem til var 
fram á vordaga. Við höfðum 
oftast nóg að borða, þó man ég 
eftir tímabili sem ekki leifði af að 
nægilegt væri til af matföngum. 
Það var marga munna að metta og 
haustbirgðirnar ekki fullkominn 
vetrarforði.

Það má segja að þetta tilfelli 
varpi ljósi yfir ástandið eins og 
það gat lakast orðið á þeim árum.

Það var komið fram í 
aprílmánuð, líklega  nær maí. 
Þá var engin verslun á Stapa og 
mjölbyrgðir heimilisins þrotnar.

Næstu verslanir voru í Ólafsvík 
eða Borgarnesi, þangað gat móðir 
mín alls ekki komist frá stórum  
barnahópi og heimilisönnum.

Einhvern daginn er hún úti í 
hlöðu að láta í meisana handa 
kúnum.Við krakkarnir stóðum 
þarna volandi hjá henni og 
fannst víst eitthvað skorta á að 
matarskammturinn hefði fyllt 
magarúmið. Sjálfsagt til að losna 
við okkur sagði hún: Farið þið 
hérna upp á fjósþakið og athugið 

hvort þið sjáið ekki bát bera að 
landi. Mig dreymdi hann pabba 
ykkar í nótt og ég get best trúað 
að ekki sé langt þangað til hann 
kemur.

Við dröttuðumst út og skriðum 
upp á þekjuna og þá vill svo til 
að við sjáum bát ekki langt frá 
landi. Þetta varð svo til að við 
hættum að vola.

Um kvöldið kom svo faðir 
okkar með mjölpoka í bak og 
fyrir og þá var kátt í höllinni.

Þessi vetrartími var áreiðanlega 
ekkert sældarlíf fyrir móður 
okkar, því þegar pabbi kom heim 
var hún búin að sjóða upp úr 
tveim tunnum af síld sem ætlaðar 
höfðu verið sem fóðurbætir 
handa búfénu.

Hún sagði okkur þessa sögu 
löngu seinna og kvaðst hafa farið 
dult með þessar tiltektir sínar, því 
hún hefði kunnað því illa að það 
bærist út að hún æli börnin sín á 
skepnufóðri. Ég man eftir því að 
okkur þótti þetta ágætis matur 
og alla tíð síðan hef ég haft lyst 
á síld og kallað herramannsmat.

Pétursbúð, litla baðstofan með 
eldavél í öðrum endanum, var 
heimili okkar þangað til ráðist 
var í það árið 1930  að byggja 
hús sem kallað var Bjarg.

Þrátt  fyrir  margvíslega 
örðugleika uppvaxtaráranna get 
ég ekki hugsað mér dásamlegra 
líf en við fjölskyldan áttum þá hér 
á Stapa. Ef til vill var það fyrst og 
fremst vegna þess hvert viðhorf 
okkar var innbyrðis. Þau stærstu 
fúkyrði sem mamma sagði við 
okkur strákana þegar við vorum 
að fljúgast á í baðstofunni voru 
“ Ansans læti eru þetta í ykkur 
strákar.

Aldrei heyrði maður misjafnt 
orð falla á milli foreldranna. Ást 
þeirra og vinátta var sönn og á 
hana bar aldrei skugga. Þó var 
líf þeirra hreint enginn dans á 
rósum frá almennum sjónarhóli 
séð og vinnuálagið oft úr hófi 
fram.”

Það var svo meðan þau bjuggu 
í Pétursbúð sem þau urðu fyrir 

 Guðrún Sigtryggsdóttir



þeirri sáru sorg að 18 ára gamall 
sonur þeirra, Trausti varð úti á 
Jökulhálsi á leið frá Ólafsvík til 
Arnarstapa 16. des 1928. Rétt er 
að geta þess að ungmennafélagið 
Trausti ber nafn hans, en hann 
þótti efnilegur ungur maður.

Árið 1930 breytir svo verulega 
um húsakost þegar þau fluttu í 
nýbyggt hús sitt Bjarg og rýmra 
verður um fjárhaginn. Jón orðinn 
kaupfélagstjóri útibús Kaupfélags 
Stykkishólms og strákarnir löngu 
farnir að leggja sitt til heimilsins“.

Á Bjargi var rekinn farskóli um 
árabil og eiga margir þaðan góðar 
og kærleiksríkar minningar. 

Já hver var hún? Þessi smágerða 
kona sem eignaðist öll þessi börn 
og ól þau upp? Öllum ber saman 
um að hún hafi verið góðlynd 
sómakona.

Hún var orðfá eftir því sem 
sveitungar hafa sagt. En kannske 
hefur verið hlustað betur á hana 
en þá sem meira tala.

Hún var greinilega elskuð heitt 
af manni sínum og börnum, þar 
sem fimm af 9 ættliðum bera nafn 
hennar með stolti.

Hver var hún? Heyrum hvað sá 
sem þekkti hana best hefur um 
hana að segja. Gefum Jóni  orðið.

“Einhver kann að halda að mér 
hafi sýnst að öll velferð heimilisins 
hafi verið tengd því að ég fengi 
góðan aflahlut á vetrarvertíð við 
Suðurland eða á síld fyrir norðan. 
Óneitanlega var það stór þáttur í 
lífsframvindunni.

En ég stóð ekki einn að verki, 
þáttur konu minnar hennar 
Guðrúnar Sigtryggsdóttur var 
kannski öllu gildari en minn 
þegar á allt er litið. Ég var fjarri 
heimilinu vikum og mánuðum 
saman og þá hvíldi á hennar 
herðum umönnun barna okkar 
og öll forsjá fyrir velferð þeirra.

Þegar veiðihluturinn var 
smár reyndi á hennar hyggju og 
dugnað að halda þannig á  að 
ekki yrði bjargarþrot og sjálfsagt 
var það ekki alltaf auðvelt. En 
við bárum gæfu til samþykkis öll 
okkar samvistarár. Hún kvartaði 
aldrei undan erfiðu hlutskipti 
sínu, var alltaf hógvær og lífsglöð 
þó syrti í álinn.

Á heimili okkar var oft 
gestkvæmt og þröngt setinn 
bekkur. Það hvíldi á henni að 
veita þá fyrirgreiðslu sem unnt 
var og ég held að enginn hafi 
gengið frá garði okkar ósáttur 
við heimilið.

Þegar drengirnir uxu upp 
og fóru að vinna jukust 
þjónustubrögðin og öl l 
heimilisumsvif mikið. Að vísu var 
þá rýmra um hendur fjárhagslega. 
Það var ekkert lítið verk að hafa 
fimm karlmenn til umhirðu 
sem allir unnu erfiðisvinnu við 
sjóverk, uppskipun, byggingar 
og jarðvinnslu. Við vorum ekki 
alltaf ræstilegir þegar við komum 
heim í bæinn að loknu dagsverki.

Síðustu árin voru systurnar 
farnar að taka þátt í þessum 
önnum en Guðrún mín var þó 
alltaf sú sem leiddi heimilið.

Og þrátt fyrir það að lengi 
æfinnar var hvorki hátt til lofts né 
vítt til veggja á heimili okkar, veit 
ég að bjart var yfir mannlífinu.

Þar um réði minnstu aflabrögð 
eða efnahagur.”

Að lokum er ljóð eftir Helgu 
Halldórsdóttur frá Dagverðará.

Minning.
Guðrún Sigtryggsdóttir.

 Þegar ævidagar dvína, 
dauðinn vekur söknuð manna.
Yfir þinni ævi skína,
ástargeislar minninganna.

Þú varst sómi í þinum byggðum.
Þú varst sæmdarkonan merka.
Sterk í raunum, styrk í dyggðum,
sterkust þó til kærleiksverka.

Þigg þú hinsta þakkarvottinn
þinna vina, góða kona.
Vertu sæl, þér vísi drottinn
Veg til þinna látnu sona.

Börn Guðrúnar og Jóns voru :

Haraldur Jónsson f. 1908
Trausti Jónsson f. 1909
Víglundur Jónsson f. 1910
Tryggvi Jónsson f. 1911
Jón Jónsson f. 1913 dáinn sama ár
Sigurást Jónsdóttir f. 1914
Hreiðar Jónsson f. 1916
Ársæll Jónsson f. 1918
Margrét Jónsdóttir Larsen f. 1919
Skarphéðinn Trausti Jónsson f. 1922

Heimildir.: 
Endurminningar Tryggva Jónssonar
úr bókinni um Hjarðarfellsættina
úr bókinni „Öll erum við menn“ 
eftir Helgu Halldórsdóttur

Samantekt:
Guðrún Marta Ársælsdóttir
Ragnheiður Víglundsdóttir

Föstdaginn 11. mars 
verða tónleikar hjá okkur sem he�ast kl. 23:00

Magnús Hafdal & Ívar Daníel sem tóku þátt í 
X-factor með Öldu Dís koma og spila fyrir okkur.

Frítt inn

Lokað verður hjá okkur 
laugardaginn 12. mars 

vegna einkasamkvæmis.



Formlegri Heilsuviku í Snæ-
fellsbæ lauk laugardaginn 4. mars 
þó að auglýstri dagskrá hafi ekki 
lokið fyrr en í gær, miðvikudag, 
þegar Grunnskóli Snæfellsbæjar 
tók þátt í Skólahreysti í Reykjavík. 
Fréttir af þeirri keppni þurfa að 
bíða seinni tíma því að blaðið 
var komið í prentun áður en 
keppnin hófst.

Dagskrá Heilsuviku var mjög 
metnaðarfull og áttu allir að geta 
fundið eitthvað sem þeir gátu 
tekið þátt í, að auki voru fyrirtæki 
í Snæfellsbæ með ýmiskonar 
tilboð í tilefni af vikunni.

Meðfylgjandi eru myndir 
af nokkrum af fjölmörgum 
viðburðum Heilsuviku.

Heilsuvikan 
í Snæfellsbæ

Kirkjan okkar

Æskulýðsguðsþjónustu
Hljómsveit og unglingarnir okkar verða í 

æskulýðsguðsþjónustu í Ingjaldshólskirkju 
sunnudaginn 13. mars kl. 20

Fermingarbörn vetrarins verða með frumsamdar bænir 
og kynningu, auk lestra dagsins.

Æskulýðsfélagið verður með leiksýningu.

Hljómsveitin Astron sér um tónlistina.

Félagar i æskulýðsfélaginu verða með kökubasar, 
en safnað er fyrir ferð á  landsmót á Akureyri haustið 2016.

Pizzasundmót UMF Víkings/Reynis. 

Í Íþróttahúsi Snæfellsbæjar var opinn tími í Boccia.

Klifurveggurinn í Björgunarstöðinni Von.

Hlaupahópur Snæfellsbæjar stóð fyrir skokki.



Hundaeigendur 
í Snæfellsbæ

Hundahreinsun verður 
þriðjudaginn 15. mars 2016 

frá kl. 12:00-17:00 
í Áhaldahúsinu í Ólafsvík.



Mikið úrval af málningu og málningarvörum. 

ALLIR LITIR Í BODI!

Smiðjugötu 6, 360 Hellissandi

www.arnijon.is

436-6500

MÁLNING 

Starf í Smiðjunni í Ólafsvík
Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir starf í „Smiðjunni“ í Ólafsvík , 
sem er dagvinnustofa og atvinnutengd úrræði fólks með skerta starfsgetu.
Um er að ræða 100% stöðugildi, vinnutími virka daga kl. 8.00 – 16.00.
Launakjör skv. samningum  sveitarfélaganna og viðkomandi stéttarfélags.

Skri�egar umsóknir er tilgreini menntun, fyrri störf, 2 umsagnaraðila og  sakavottorð viðkomandi  
berist til undirritaðs sem jafnframt veitir frekari upplýsingar um star�ð:

Sveinn Þór Elinbergsson, forstöðumaður, s 430 7800 og 861 7802; sveinn@fssf.is
Klettsbúð 4, 360  Snæfellsbæ

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar:  fssf.is

Umsóknarfrestur er til 23. mars 2016
Forstöðumaður

Menntun:  
Leitað er starfsmanns sem býr að menntun er nýtist í star� 
þessu, s.s. þroskaþjálfa, iðjuþjálfa, félagsliða, stuðningsliða 
eða annars hliðstæðs náms og eða starfsreynslu.

Hæfnisviðmið: 
Rík samskipta- og samstarfshæfni, hugmyndaauðgi, framtakssemi, 
ábyrgð; kunnátta í notkun ýmissa tækja og efna við gerð nytja- og 
skrautmuna úr endurnýjanlegu efni úr nærsamfélaginu.



Bjöllukór Tónlistarskóla 
Reykja nes bæjar heldur tón leika 
laugar daginn 19. mars kl.14 í 
Safnaðarheimili Ingjalds hóls-
kirkju, sunnudaginn 20. mars við 
messu kl. 11 í Stykkis hólms kirkju 
og síðar um daginn á Dvalar-
heimili aldraðra, Stykkishólmi.

Bjöllukór Tónlistarskóla 
Reykja nesbæjar var stofnaður 
fyrir fjórum árum, eða haustið 
2012, og er eini starfandi bjöllu-
kór landsins.  Stjórnandi er Karen 
J. Sturlaugsson, aðstoðar skóla-
stjóri Tónlistar skóla Reykja nes-
bæjar, en hún var fyrst til að koma 
með hand bjöllur til Íslands og 
setja á stofn bjöllukór, árið 1976.

Bjöllukórinn fékk strax við 
stofnun fyrir fjórum árum, mjög 
spennandi verkefni til að stefna 
að, en það var að spila með 
Sinfóníuhljómsveit Íslands á 
jólatónleikum hljómsveitarinnar, 
sem Bjöllukórinn hefur síðan 
gert árlega og hefur hlutverk 
hans í samstarfinu við Sinfóníuna  
farið stækkandi ár frá ári. 

Bjöllukórinn hefur komið víðar 
fram en með Sinfóníuhljómsveit 
Íslands, m.a. í Árbæjarkirkju, 
leikið fyrir Keili-Háskólabrú og 
á fjölmörgum öðrum viðburðum 
sem og á tónleikum innan 
Tónlistarskólans.

Bjöllukór Tónlistarskóla 
Reykja nesbæjar fór til Banda-

ríkjanna í júní s.l. þar sem kórinn 
tók þátt í einu stærsta bjöllu kóra-
móti heims, sem haldið var af 
Bjöllukórasamtökum Banda-
ríkjanna, Handbell Musicians 
of America. Mótið var haldið í 
Amherst í Massachusetts og voru 
þátttakendur á mótinu um 700 
talsins. 

Í Bandaríkjaferðinni fór Bjöllu-
kórinn jafnframt til New York þar 
sem kórnum var boðið að taka 
þátt í viðamiklum tónleikum 
í einu virtasta tónleikahúsi 
heims, Carnegie Hall, ásamt 
sinfóníuhljómsveit, kór og 
barnakór. Tónleikarnir voru 
haldnir á vegum Yale University. 

Það er mikill heiður að fá boð 
um að koma fram á tónleikum í 
Carnegie Hall og fáir ef nokkur 
annar íslenskur skólahópur 
fengið slíkt boð áður. 

Tónlistarskólinn fékk í upp-
hafi, haustið 2012, lánaðar 
bjöllur og annan nauðsynlegan 
búnað, en á þriðja starfsári 
kórsins hóf skólinn að byggja 
upp sína eigin hljóðfæraeign 
og keypti notað bjöllusett frá 
Hellis sandi,  þ.e. handbjöllur 
og nauð synlegan fylgibúnað. 
Skólinn hefur síðan þá bætt 
töluvert við grunn bjöllusettið 
frá Hellissandi og er settið orðið 
eitt allra stærsta og fjölbreyttasta 
bjöllusett landsins.

Tónleikar á 
Snæfellsnesi

Aðalfundur Björgunarsveitarinnar Lífsbjargar 
Snæfellsbæ

Verður haldin 20. mars 2016 kl. 20:00
í Björgunarstöðinni Von á Ri�

Dagskrá:
1) Kosning fundarstjóra og fundarritara
2) Fundargerð síðasta aðalfundar lesin upp og borin undir atkvæði
3) Skýrsla stjórnar
4) Fjárhagsskýrsla gjaldkera
5) Um�öllun um skýrslu stjórnar og ársreikninga
6) Ársreikningar bornir undir atkvæði
7) Ka�hlé
8) Skýrsla umsjónarmanna unglingadeildar
9) Kosning stjórnar
10) Kosning tveggja manna í svæðisstjórn
11) Önnur mál

Fundurinn er æðsta vald björgunarsveitarinnar 
og því eru allir fullgildir félagar hvattir til að mæta.

Aðeins fullgildir félagar hafa atkvæðisrétt á fundinum

Þeir sem hafa áhuga á star� björgunarsveita, langar til að fylgjast með 
og/eða ganga í sveitina eru hvattir til að mæta.

Fundurinn er öllum opinn

Heitt verður á könnunni

Auglýsingaverð 
í Jökli

Svarthvítar auglýsingar
Opna í svarthv 38.890
Heilsíða í svarthv.  25.926
Hálfsíða í svarthv. 17.107
1/4 í svarthv.    11.162
1/8 í svarthv.   8.136
1/16 í svarthv.     5.007

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  69.880
Heilsíða í lit  46.586
Hálfsíða í lit 32.337
1/4 í lit  23.679
1/8 í lit  15.334
1/16 í lit  10.327

www.steinprent.is
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GLÆSILEG HÖNNUN  
OG FULLKOMIN TÆKNI

Glæsileg vél sem sameinar fartölvu og spjaldtölvu.
Yoga snertiskjár, i3 örgjörvi og 256GB SSD diskur.

LENOVO  
YOGA 3 14" FARTÖLVA
Verð: 119.900 kr.

Örþunnt og flott Full HD 
sjónvarp. Nettengjanlegt  
og innbyggt WiFi.

SONY
W7 SJÓNVARP
40" Tilboðsverð: 109.990 kr.
48" Tilboðsverð: 129.990 kr.

Hágæða Full HD sjónvarp  
með 3D. Android stýrikerfi  
og innbyggt WiFi.

SONY
50" W8 3D SJÓNVARP

SONY  
55" X8 4K LED SJÓNVARP

Glæsilegt sjónvarp með 4K Ultra HD upplausn.  
Android stýrikerfi.

Verð: 269.990 kr.
Tilboðsverð: 239.990 kr.

High Resolution  
Audio, þráðlaus  
tenging og Multi  
Room möguleiki.

SONY  
HEIMABÍÓ HTNT3 
Verð: 98.990 kr.
Tilboðsverð: 89.990 kr.

Verð: 179.990 kr.
Tilboðsverð: 159.990 kr.

Stórt hljóð fyrir lítið pláss. Aðeins einn 
hátalari og þráðlaust bassabox.

Verð: 59.990 kr.
Tilboðsverð: 49.990 kr.

SONY
HEIMABÍÓ HTCT380


