
Miklar breytingar hafa farið fram 
á Sjóminjasafninu á Hellissandi 
undanfarið og var það opnað 
aftur um síðustu helgi. Á safninu 
eru nú tvær nýjar sýningar. 
“Sjósókn undir Jökli” nefnist 
önnur og er hún í bátaskýlinu. Þar 
er Blikinn í aðalhlutverki og þeir 
safngripir sem tilheyra sjósókn og 
ekki síst árabátaöldinni. Þar má 
einnig sjá gamalt fiskbyrgi sem 
Þórður I. Runólfsson á Lágafelli 
hlóð ásamt litlum beitingaskúr 
sem rifjar upp stemmninguna 
á bryggjunni. Gamli salurinn á 
safninu hefur verið endurgerður 
og meðal annars fengið nýtt 
gólf og þar er ný sýning sem 
nefnist “Náttúran við ströndina” 
Uppistaðan í þeirri sýningu eru 

nokkur sérsöfn og er stærst þeirra 
fuglasafnið úr grunnskólanum 
sem Smári Lúðvíksson safnaði á 
sínum tíma, telur safnið um 60 
fugla. Einnig er til sýnis steinasafn 
Guðmundar K. Hjartarsonar 
sem bjó í Ólafsvík og lést 1997, 
hann safnaði einkum steinum af 
Snæfellsnesi og er hluti af því 
til sýnis svo og lítið safn skelja, 
kuðunga og smá dýra. Gerðar 
voru eftirmyndir af 20 helstu 
nytjafiskum og þær settar upp á 
lifandi hátt. Enn er þó talsvert 
verk óunnið við stækkun safnsins 
og frágang utandyra og mun sú 
vinna halda áfram í sumar. En 
innandyra er safnið stórglæsilegt 
og breytingarnar safninu og 
þeim sem að því standa til mikils 

sóma. Í stjórn Sjóminjasafnsins 
eru þau Örn Hjörleifsson, Baldur 
Kristjánsson og Þóra Olsen sem 
jafnframt er verkefnisstjóri og 
hefur hún ásamt Erni Hjörleifssyni 
eytt fjölmörgum vinnustundum 
við að gera safnið svona glæsilegt 
einnig hefur Óskar Skúlason 
unnið mikið með þeim ásamt 
iðnaðarmönnum. Nýbygginguna 
hannaði Lúðvík V. Smárason 

endurgjaldslaust.  Allar svona 
endurbætur og breytingar kosta 
auðvitað sitt og hefði þetta 
verkefni ekki gengið svona vel ef 
safnið ætti ekki marga velunnara 
sem stutt hafa vel við bakið á 
Sjóminjasafninu og munu gera 
það áfram. Ætti enginn sem leið á 
um Snæfellsnes að láta þetta safn 
fram hjá sér fara.

þa

792. tbl - 17. árg. 14. júní 2017

Enduropnun Sjóminjasafnsins

S: 438-6933 - kbbilav@simnet.is - Sólvellir 5 - Grundar�örður
Opnunartími 8-12 og 13-17 - Verið velkomin

• Almennar bílaviðgerðir
• Smurþjónusta
• Dekkjaskipti og viðgerðir

• Rúðuskipti
• Stjörnu viðgerðir á framrúðu
• Tölvulestur



Á dögunum var bætt til muna 
aðgengi að handverksstofu 
eldriborgara í Snæfellsbæ. Það 
var Jón Guðmundsson sem 
gerði það með aðstoð Herberts 
Halldórssonar. Aðgengið sem var 
fyrir var ekki nógu gott og vildi 

Kristinn Jónasson bæjarstjóri að 
það væri lagfært svo ekki hlytust 
slys af. Er aðgengið sem bæði 
er sólpallur og tröppur mjög 
glæsilegt og á að auðvelda öllum 
aðgengi að handverksstofunni.

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

Á Sjómannadaginn 2017 hlaut 
áhöfn Saxhamars SH 50 viður
kenningu frá Slysa varna félaginu 
Landsbjörg fyrir að hafa sýnt 
öðrum fremur góða öryggis
vitund á námskeiðum Slysa
varna skóla sjómanna.

Á Saxhamri er Friðþjófur 
Sævars son skipstjóri og tók Sævar 
Freyr Reynisson yfirstýrimaður 
á móti viður kenningunni fyrir 
hönd áhafnar innar ásamt eigin
konu sinni Írisi Jónasdóttur.

Svanfríður Anna Lárusdóttir 
ritari stjórnar Slysavarnafélagsins 
Lands bjargar afhenti viður kenn
inguna sem er farandbikar til 
varð veislu í eitt ár ásamt vegg
skildi til eignar.

Áhöfninni er óskað innilega til 
hamingju með frammistöðu sína 
í öryggismálunum.

Myndina tók Jón Svavarsson.

Áhöfn Saxhamars fær viðurkenningu

Aðgengi bætt 
til muna

Efni og auglýsingum í Jökul þarf að 
skila fyrir kl. 16, mánudag fyrir útgáfu.

Það er í lagi að skila fyrr.

Upplýsingar um auglýsingaverð 
á www.steinprent.is



Sjómannadagurinn var haldinn 
hátíðlegur í blíðskaparveðri í 
Snæfellsbæ um síðustu helgi. 
Hátíðarhöldin ná nú frá föstu
degi til sunnudags. Hófust 
hátíðarhöldin á föstudegi með 
dorg veiðikepnni og skemmti
siglingu. Að því loknu var gestum 
boðið upp á grillaðar pylsur. 
Tónlistaratriði voru á Þor gríms
palli en þar spiluðu þau Hlöðver 
Smári og Lena ásamt því að 
Karlakórinn Kári flutti nokkur 
létt og skemmtileg lög. Strákar 
úr tónlistarskóla Snæfellsbæjar 
komu einnig fram. Þeir félagarnir 
Siggi Hösk og Steini Kristó voru 
einnig með tónleika síðar um 
kvöldið, áttu þeir að vera í Klaka
höllinni en sökum þess hve 
veðrið var fallegt voru þeir fluttir 
í Sjómannagarðinn þar sem 
gestir Kalda læks nutu tónlistar 
þeirra félaga. Þetta var annað 
árið þar sem skemmtiatriðin við 
höfnina voru sameiginleg og 
fóru að þessu sinni fram í Ólafs
vík. Keppt var í kappróðri, reipi
togi og þrautabraut. Strákarnir 
á Tryggva Eðvarðs og Brynjunni 
voru aftur sigursælir. Eitt kvenna 
lið var að þessu sinni og þær 
stóðu sig mjög vel Stakk holts
skvísurnar. Hið árlega og mjög 
svo eftirsótta flekahlaup var 
fyrir börninn, var mjög gaman 
að fylgjast með þeim taka þá, 
keppnisskapið skein úr hverju 
andliti og þau gáfust aldrei upp 
og var þátttakan í því mjög góð. 
Kvennafótboltinn átti sinn stað í 
hátíðarhöldunum en Víkingur tók 
á móti Sindra í kvennaboltanum á 
laugardeginum. Um kvöldið var 
svo haldið veglegt sjómannahóf 
í Félagsheimilinu Klifi og var 
þetta í þriðja skiptið sem það 
var sameiginlegt. Tæplega 400 
manns sóttu hófið þar sem 
Matti Matt og Jogvan sáu um 
veislustjórn og skemmtu gestum 
yfir borðhaldi. Ásta Pálsdóttir 
flutti minni kvenna og heiðraðar 

voru sjómannskonurnar Guðrún 
Anna Oddsdóttir og June Scholtz. 
Áskorendakeppni áhafna átti 
auðvitað sinn sess og vekur alltaf 
mikla lukku. Það var svo Matti 
Matt og hljómsveit ásamt Jogvan 
sem sáu um að skemmta gestum 
fram eftir nóttu. Á sunnudeginum 
sjálfum sjómannadeginum var 
svo lokahnykkur hátíðar hald
anna. Athafnir voru í báðum 
sjó manna görðunum þar sem 
heiðraðir voru sjómenn. Á 
Hellis  sandi var Þórður Ársælsson 
heiðr aður og í Ólafsvík voru þeir 
Vík ingur Halldórsson og Pétur 
Boga son heiðraðir. Ræðu menn 
dagsins voru Kristinn Jónasson 
í Ólafs vík og Sól veig Bláfeld 
Agnars dóttir á Heillis sandi. Að 
venju voru einnig sjó manna
messur á báðum stöðum, má 
segja að hátíðar höldunum hafi 
lokið með árlegu kaffi Slysa
varna félaganna Helgu Bárðar 
og Sumar gjafar sem fram fer í 
Björgunar stöðinni Von á Rifi. 
Leik hópurinn Lotta kom einnig 
í heimsókn og voru með sýningu 
í Tröð. Lukkuðust hátíðarhöldin 
mjög vel í þetta skiptið eins og 
áður enda valinn maður í hverju 
rúmi til að sjá um þau. Það voru 
áhafnirnar á Steinunni, Saxhamri, 
Sverri, Rán og Sjávariðjunni sem 
sáu um helgina að þessu sinni.

þa

Sjómannadagurinn í Snæfellsbæ



Hátíðardagskrá  17. júní 2017 í Snæfellsbæ

Verum þjóðleg - Allir hvattir til að mæta í þjóðbúningi í tilefni dagsins. 

Nýstúdentar eru hvattir til að mæta með hvíta kollinn

Ef ekki viðrar til útihátíðarhalda verður öll dagskráin flutt inn í íþróttahúsið.

Íbúar Snæfellsbæjar!   Gleðilega hátíð

Kl. 08:00 
Íslenski fáninn dreginn að húni.

Kl.10:30 
Landsbankahlaup við Landsbankann í Ólafsvík

5 ára og yngri hlaupa 500m
6 - 8 ára hlaupa 1,3 km
9 - 11 ára hlaupa 2,5 km
12 - 16 ára hlaupa 3,5 km

Öllum velkomið að taka þátt, 
höfum bara gaman saman.

Allir þátttakendur fá óvæntan glaðning

Kl. 12:45 
Unglingadeildin Drekinn sér um að mála krakka og 
undirbúa þau fyrir skrúðgöngu í íþróttahúsinu. 
(Seldar verða blöðrur og �.) 

Kl. 13:45 
Skrúðganga frá íþróttahúsi Snæfellsbæjar

Kl. 14:00
Á Þorgrímspalli:
Kynnir hátíðarinnar: Vigfús Örn Gíslason

Hátíðin sett: Björn Hilmarsson, forseti 
bæjarstjórnar Snæfellsbæjar

Ávarp Fjallkonu

Helgistund: Sr Óskar Óskarsson ásamt 
kirkjukórum í Snæfellsbæ.

Tónlistaratriði: Tanja Huld Jóhannsdóttir

Ræða nýstúdenta: Aníta Sif Pálsdóttir og 
Guðlaug Íris Jóhannsdóttir

Tónlistaratriði: Sara Dögg Eysteinsdóttir

Söngvaborg, Sigga, María og Masi.

Snæfellsbæingur árið 2017 tilnefndur

Hesteigendafélagið Hringur kemur ríðandi inn í 
bæinn.

Á Sáinu:
Sjoppa, hoppukastalar og kassaklifur í umsjón 
Unglingadeildarinnar Drekans. 

Við Sjávarsafnið á Norðurtanga:
Hesteigendafélagið Hringur ley�r börnum að 
fara á hestbak.

Kl. 16:00 
Ganga undir leiðsögn Árna Guðjóns upp á Enni 
að skildi sem settur var upp árið 1911 til að 
heiðra minningu Jóns Sigurðssonar á hundrað 
ára ártíð hans. 

Mæting við upplýsingaskilti við Ennisbraut 37.
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Árlegt sjómannadagsmót 
Skotfélags Snæfellsness í 
leirdúfuskotfimi var haldið 
síðastliðinn fimmtudag á 
æfingasvæði félagsins.  Þetta 
var í fimmta skipti sem þetta 
mót var haldið í samvinnu við 
sjómannadagsráð og heppnaðist 
mótið ótrúlega vel.  Lið sjómanna 
fór með sigur af hólmi þetta árið 
og stöðvaði þar með sigurgöngu 
Landsliðsins sem unnið hafði 
síðastliðin tvö ár.  Sjómenn leiða 
því keppnina núna 32 og fengu 
farandbikarinn afhentann við 
mikinn fögnuð.

Einnig voru veitt verðaun fyrir 
bestan árangur einstaklina og í 
konuflokkinum sigraði Mandy, 
í öðru sæti var Karen Ósk og í 
þriðja sæti var Aðalheiður Lára.  Í 
karlaflokkinum var keppnin mjög 

jöfn og spennandi og munaði 
aðeins einu stigi á milli tveggja 
efstu manna. Þar tók Unnsteinn 

fyrsta sætið, Gísli Valur annað 
sætið og Guðmundur Andri 
tók þriðja sætið eftir spennandi 
bráðabana um verðalaunasæti.

Að móti loknu var haldin 
grillveisla og einnig var haldin 
keppni í riffilskotfimi með 22.cal 
rifflum og voru aukaverðlaun 
í boði.  Öllum var boðið að 
taka þátt, bæði keppendum og 

áhorfendum en keppnin var 
fólgin í því að hitta skotmörk á 
sem skemmstum tíma.  Svo fór 
að Guðmundur Andri náði besta 
tímanum og fékk að launum 
gjafakort frá veitingahúsinu “59 
Bistró bar” að verðmæti 10.000 
kr.

Skotfélag Snæfellsness

Sjómannadagsmót Skotfélagsins

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

vegr@vegr.is   vegr.is
S: 849-7276  Remek og 898-5463 Þórður

AÐALFUNDUR 
Dvalar -og hjúkrunarheimilisins Fellaskjóls

verður haldinn á heimilinu miðvikudaginn

21.06.2017 kl. 19:30.

Tekin verður fyrsta 
skó�ustunga að nýju 
viðbyggingunni með sex 
nýjum hjúkrunarrýmum.

Venjulega aðalfundarstörf.



Miðvikudaginn 24.maí braut
skráðust 23 nemendur frá Fjöl brauta
skóla Snæfellinga.

Athöfnin hófst á því að stórsveit 
Snæfellsness flutti lag. Sveitin er 
skipuð nemendum Fjölbrautaskóla 
Snæfellinga og er jafnan fengin til 
þess að koma fram við hátíðleg 
tækifæri, enda stolt skólans. 

Skólameistari Fjölbrautaskóla 
Snæfellinga, Hrafnhildur Hall
varðsdóttir  brautskráði  nem endur 
og flutti ávarp. Sólrún Guðjónsdóttir  
að stoðar skóla meistari  af henti  síðan 
nem endum viður kenn ingar fyrir 
góðan náms áran gur. Sveitarfélögin 
sem standa að skólanum gáfu viður
kenn ingarnar auk Arion banka, 
Lands bankans, Háskólans í Reykjavík 
og danska sendiráðsins.

Árni Elmar Hrafnsson var hæstu 
einkunnina á stúdentsprófi og var 
meða einkunn hans 9,32. Fékk hann 
veglega bókagjöf frá sveitarfélögunum 
og peningagjöf frá Landsbankanum. 
Hann fékk einnig viðurkenningu fyrir 
góðan námsárangur í stærðfræði, 
raungreinum, ensku og þýsku. 
Háskólinn í Reykjavík veitt Árna 
Elmari einnig viðurkenningu fyrir 
góðan árangur í stærð fræði og 
eðlisfræði. Karen Líf Gunnarsdóttir 
fékk viður kenningu fyrir góðan 

árangur í ensku og dönsku. Jón 
Glúmur Hólmgeirsson hlaut viður
kenningu fyrir góðan árangur í list 
og verkgreinum frá kven félaginu 
Gleym mér ei, kven félagið gaf einnig 
öllum ný stúdentum leiðbeiningar út 
í lífið. Hafdís Helga Bjarnadóttir fékk 
viðurkenningu fyrir góðan árangur 
í íslensku og sálfræði. Rakel Arna 
Guðlaugsdóttir fékk viður kenningu 
fyrir góðan árangur í félags fræði 

og sögu. Sanjin Horoz fékk viður
kenningu fyrir góðan árangur í ensku 
og þýsku og Cyrenn Sarah Bernaldez 
Casas fékk verðlaun fyrir góðan 
árangur í tungumálum.  

Nýstúdentinn Jón Glúmur Hólm
geirs son flutti því næst lagið Aumtmn 
leafs ásamt kennara sínum Bent 
Marinóssyni. 

Loftur Árni Björgvinsson flutti 
kveðjuræðu fyrir hönd kennara og 

starfsfólks og Silja Rán Arnarsdóttir 
flutti ræðu fyrir hönd fimm ára 
stúdenta.

Nýstúdentinn Karen Líf Gunnars
dóttir hélt kveðjuræðu fyrir hönd 
nýstúdenta þar sem hún kvaddi 
skólann og starfsfólk hans. 

Að lokum sleit skólameistari 
skólaárinu 20162017 og bauð 
gestum í kaffi og kökur. 

Útskrift Fjölbrautaskóli Snæfellinga

Störf í bo!i! 
 

Félags- og skóla!jónusta Snæfellinga augl"sir eftir starfsfólki í 
félagslega heima!jónustu á Snæfellsnesi.  

 
Um er a# ræ#a: 

 100% starf í Snæfellsbæ  
50 til 100% starf í Grundarfir#i 

50% starf í Stykkishólmi 
 

• Um er a# ræ#a !jónustu vi# heimili á svæ#inu. 
• Laun skv. kjarasamningi sveitarfélaganna og SDS 
• Starfsma#ur !arf a# geta hafi# störf sem fyrst, gó# 

íslenskukunnátta skilyr#i. 
 
Umsóknir er tilgreina menntun og fyrri störf ásamt sakavottor!i  

og uppl"singum um umsagnara!ila berist skrifstofu FSS,  
Klettsbú! 4, 360 Snæfellsbæ e!a á netfangi! sveinn@fssf.is  

 
Einnig vantar starfsfólk í félagslega li#veislu á Snæfellsnesi!  

 
Uppl"singar veitir Sveinn #ór á skrifstofutíma í síma 430-7800 

ellegar í tölvupósti; sveinn@fssf.is. 
 

Umsóknarfrestur er til 30. júní 2017 
 

Forstö!uma!ur  
 

Oferta pracy 
Biuro Opieki Spo!ecznej i Szkolnej Snæfellinga poszukuje 

pracowników do domowych us!ug socjalnych w Snæfellsness.  
 

Wolne s": 
 100% wakat w  Snæfellsbæ  

50 do 100% wakat w Grundarfjör#ur 
50% wakat w Stykkishólmur 

 
• Us!ugi $wiadczone s" w domach w okolicy 
• P!ace wg.umów zbiorowych gminy i SDS 
• Pracownik musi by% gotowy do jak najszybszego  

podj&cia pracy, wymagana dobra znajomo$% j&zyka 
islandzkiego 

 
W podaniu prosimy o podanie wykszta!cenia , histori zatrudnie" 

oraz o dol#czenie za$wiadczenia o niekaralno$ci  
i informacji podstawowych.  

Podania prosimy sk!ada% w biurze FSS,  
Klettsbú& 4,  360 Snæfellsbæ  

lub wysy!a% na email  sveinn@fssf.is  
 

 Poszukujemy równie' pracowników do osobistej asysty 
 w Snæfellsness. 

 
Informacji udziela  Sveinn w godz.otwarcia pod nr.tel 430-7800 

jak równie' mailem ; sveinn@fssf.is 
 

Podania przyjmujemy do 30 czerwca 2017 
 

Dyrektor 
 

STÖRF Í BOÐI
OFERTA PRACY



Grundarfjörður

1933

Hátíðardagskrá 
17. júní 2017 

í Grundarfirði

Kl. 09:00 Fánar dregnir að húni

Kl. 10:30 Grundar- og Kvernárhlaupið – Vegalengdirnar eru 1,2 km og 2,6 km. 
 Mæting við Arion banka. Aðalverðlaun eru gjafabréf á 59 Bistro Bar

Kl. 13:00 Andlitsmálning í boði UMFG á Víkingasvæðinu

Kl. 14:00 Skrúðganga frá Víkingasvæði að íþróttavelli

Kl. 14:20 Hátíðardagskrá á íþróttavelli
 Þorsteinn Steinsson, bæjarstjóri, �ytur hátíðarræðu
 Ávarp �allkonu
 Skátahöfðingi Íslands

Kl. 14:45 Karnival á íþróttavellinum
 Sápufótbolti milli bæjarstjórnar og kennara
 Sápurennibraut
 Stultur
 Kastþrautir
 Sjoppa UMFG verður á staðnum (enginn posi).

 Sundlaugarpartý hefst að lokinni dagskrá.
 Frítt í sund fyrir alla í boði Grundar�arðarbæjar.
 Signý María sér um tónlistina í boði So�aníasar Cecilssonar hf. 

59 Bistro Bar:Candy�oss fæst frítt fyrir börnin
 Sérstakur þjóðhátíðarmatseðill
 Ball hefst kl 24:00 – 18 ára aldurstakmark

Láki Hafnarka�:  Ka� og kökusneið á kr 1.000

Bjargarsteinn: Opið frá kl. 14:00


