
Sjóvá-Kvennahlaup ÍSÍ fór 
fram sunnudaginn 18. júní síðast-
liðinn. Var þetta í 27. skipti sem 
hlaupið var í Ólafsvík en fyrsta 
Kvenna hlaupið fór fram þann 
30. júní árið 1990 og var það í 
eina skiptið sem ekki hefur verið  
hlaupið í Ólafs vík. 

Þegar í mark var komið fengu 
allar konur verðlaunapening, 
ásamt Kristal og vörum frá 
Nivea og börnin einnig gjafir að 
þessu sinni, sápukúlur og fleira. 
Sá siður hefur skapast að elsta 
konan sem tekur þátt hverju 
sinni fær verðlaun og þetta ár 
var engin undanteknin og fékk 

Ragn heiður Víglundsdóttir þau 
að þessu sinni. Einnig var happa-
drætti í lok hlaupsins sem vakti 
mikla lukku. 

Markmið Kvennahlaupsins er 
að hvetja og styðja konur á öllum 
aldri til aukinnar heilsueflingar. 
Höfðar Kvennahlaupið til allra 
kvenna þar sem hægt er að velja 
mislangar vegalengdir, enginn 
tímataka er í hlaupinu enda 
einungis hlaupið til persónulegs 
sigurs. 34 konur tóku þátt í 
hlaupinu og létu veðrið ekki á 
sig fá sem var ekki alveg upp á 
það besta.

þa

793. tbl - 17. árg. 21. júní 2017

Hlupu kvennahlaup 



Leikmannahappdrætti mfl. kvenna í Víking Ó. 2017 fór fram 10 júní sl. 
eftir heimaleik stelpnanna á móti Sindra.  Margir glæsi legar vinningar voru 
í boði.  Við óskum vinningshöfum innilega til hamingju og viljum koma á 
framfæri þökkum til allra sem styrktu stelpurnar að þessu sinni. Upplýsingar 
um vinninga veita Rut í síma 8651476 eða Elísa í síma 6621590. Einnig er hægt 
að vitja vinninga að Vallholti 12.

Eftirfarandi númer hlutu vinning:
397 Tveggja brennara Char-Broil grill frá Olís
801 Við hafið gistiheimili gefur ferð á Snæfellsjökul með Buggy bíl
499 Gjafabréf á Hótel Selfoss
522 Kaffivél frá Samkaupum Grundarfirði
496 10 miða kort í Sólasport, Sundkort í Sundlaug Snæfellsbæjar og vítamín frá 

Heilsuhúsinu
211 Gjafabréf frá Apóteki Ólafsvíkur 
729 Gjafabréf frá Apóteki Ólafsvíkur 
505 Lambaskrokkur frá Knarrartungu
450 Bílahreinsivörur frá N1 og húfa frá ZO-ON
35   Gjafabréf frá Snyrtistofunni Rán að andvirði 10.000 kr.
688 Blandað nautakjöt frá Knarrartungu

432 Árituð landsliðstreyja 
680 Gjafabréf í Vatnshelli og húfa frá ZO-ON
123 Gjafabréf í Vatnshelli og húfa frá ZO-ON
568 Gjafabréf í Vatnshelli og húfa frá ZO-ON
164 Fiskiðjan Bylgja hf.10 kg. þorskhnakkar
470 Fiskiðjan Bylgja hf.10 kg. þorskhnakkar
231 Gjafabréf frá Matarlist
670 Sundkort,30 skipti í Sundlaug Snæfellsbæjar
712 Gjafabréf frá versluninni Hrund
717 Gjafabréf fyrir tvo frá 59 Bistró
820 Hárvörur frá Silfur hár og förðun
15   Hárvörur frá Pastel hársnyrtistofu
895 Fjölskyldutilboð fyrir 4 af Fish and chips frá Matvagninum/Viking Hot dog
162 Gjafabréf frá Primus kaffi
48   Gjafabréf frá Grillhúsinu
657 Gjafabréf frá Grillhúsinu
796 Gjafabréf frá Þín verslun Kassinn
883 Gjafapakki frá Lyf og heilsu
543 Gjafapakki frá Lyf og heilsu
626 Gjafabréf á Rjúkanda kaffi
510 Gjafabréf á Rjúkanda kaffi
679 Gjafapakki frá Blómsturvöllum
540 Gjafabréf á Hraun veitingahús
576 Gjafabréf á Hraun veitingahús
818 Gjafabréf frá Söluskála Ó.K
488 Litun og plokkun á Snyrtistofu Kristjönu
351 Bækur frá Bjarti Bókaforlagi
743 Gjafabréf á Hótel Búðir (veitingarhús)

 Takk fyrir stuðninginn

Hátíðarhöld á 17. júní fóru 
fram í Íþróttahúsi Snæfellsbæjar 
að þessu sinni, höfðu þau verið 
flutt inn vegna slæmrar veður-
spár. Dró það ekki úr hátíð-
leikanum enda búið að skreyta 
sal íþróttahússins og búið að 
setja upp hoppukastala og klifur 
sem Unglingadeildin Drekinn 
sá um ásamt því að mál börnin. 
Vel var mætt á hátíðarhöldin og 
þau fjölbreytt að venju. Björn 
Hilmars son forseti bæjarstjórnar 
setti hátíðina en kynnir var Vigfús 
Örn Gíslason. Fjallkonan að þessu 
sinni var Thelma Kristinsdóttir. 
Séra Óskar Ingi Ingason sá um 
helgi stund og kirkjukórarnir í 
Snæ fells bæ  sungu Ísland ögrum 
skorið og þjóðsönginn. Anja 
Huld Jóhannsdóttir spilaði lagið 
Litla flugan á þverflautu og þær 
Eir Fannarsdóttir og Sara Dögg 
Eysteins dóttir sungu tvö lög. 

Söngva borg með þeim Siggu og 
Maríu mætti á svæðið og með 
þeim í för var hún Lóa sem þurfti 
greinilega aðeins að æfa sig að 
vera ekki alltaf í símanum sínum. 
Skemmtu þær börnunum með 
söng og dansi sem vakti mikla 
lukku. Ræða nýstúdents var 
að þessu sinni flutt af tveimur 
stúlkum, vinkonunum Guð-
laugu Írisi Jóhannsdóttur sem 
út skrif aðist frá FSN og Anítu Sif 
Páls dóttur sem útskrifaðist úr 
Kvenna skólanum. Ræðan var hin 
skemmti legasta og greinilegt að 
þeim þykir vænt um bæjarfélagið 
sitt. Snæfells bæingur ársins var 
út nefndur og að þessu sinni voru 
það hjónin Þóra Olsen og Óskar 
Skúla son ásamt Erni Hjörleifssyni 
en þau hafa unnið mikið og 
gott starf tengt Sjóminjasafninu 
á Hellis sandi undanfarið. Að 
lokinni formlegri dagskrá í 

íþrótta húsinu gátu börnin kíkt í 
hoppu kastalana og klifrið, einnig 
var hægt að fara í reiðskemmu 

hest eigenda félagsins og fara á 
hest bak. 

þa

Þjóðhátíðardagurinn

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

Vinningsnúmer í leikmannahappdrætti



Kæru bæjarbúar,

Nú á dögunum fengu þið inn 
um bréfalúguna dreyfibréf frá 
Frystiklefanum í Rifi. Ástæða 
þessarar sendingar er sú að 
sumardagskráin okkar er byrjuð. 
í 90 kvöld í röð verður einhver 
menningarviðburður í boði í 
húsinu og það er okkar ósk að 
heimamenn láti sig ekki vanta, 
enda er það yfirlíst markmið 
okkar að gleðja heimamenn jafn 
mikið og ferðamenn. 

Söngleikurinn okkar, Journey 
to the centre of the earth, er á 
fjölunum þessa dagana. Þessi 
sýning fékk gríðarlega góða 
dóma gagnrýnenda og áhorfenda 

þegar hún var í sýnd nú í vetur og 
ástæða til þess að hvetja þá sem 
ekki sáu hana þá til þess að missa 
ekki af. Einnig bjóðum við uppá 
gestaleiksýninguna Purgatorio 
sem er spennudrama af bestu gerð 
og er nú leikin í fyrsta skipti utan 
Ástralíu, þar sem hún fór sigurför 
í nokkur ár. Í Frystiklefanum er 
einnig fullkomin aðstaða til 
kvikmyndasýninga og í sumar 
verða Hrútar á dagskránni. 
Hrútar er margverðlaunuð 
íslensk kvikmynd og verður 
hún sýnd hvert miðvikudags og 
laugardagskvöld í sumar. Auk 
þessa verðum við reglulega með 
tónleika og aðra gestaviðburði á 
dagskránni. Má þar nefna tónleika 

með Jónasi Sig & Ritvélum 
Framtíðarinnar, Valdimar og 
sirkussýningu með listamönnum 
frá Cirque De Solei. Til þess að 
sjá nákvæma dagskrá er tilvalið 
að skoða viðburðadagatalið 
á heimasíðunni okkar, www.
thefreezerhostel.com

Það er ekki sjálfgefið að úti 
sé haldið menningardagskrá 
fyrir jafn fámennt samfélag og 
okkar. Grundvöllur þess að við 
höldum áfram að skipuleggja og 
framkvæma þessa viðburði er sá 
að við finnum fyrir þörf og áhuga 
bæjarbúa fyrir því sem í boði er. 
Með því að mæta á viðburði í 
Frystiklefanum sýnir þú í verki 
að þú viljir að starfið haldi áfram. 
Um leið og við þökkum fyrir 
mikla og góða þátttöku í okkar 
starfi síðastliðin ár hvetjum við 
alla til þess að halda áfram að 
taka áhættu og mæta á viðburði 
sem e.t.v. eru þeim framandi og 
öðruvísi. 

Við viljum vera með reglulega 
dagskrá í húsinu og við viljium 

hafa eitthvað í gangi allt árið um 
kring en við getum ekki verið með 
Bubba Morthens og Mugison 
hérna í hverri viku. Menning 
er allskonar, eftirspurnin frá 
háklassa listamönnum eftir því að 
fá að vera hjá okkur er gríðarleg en 
það að bjóða þeim hingað fellur 
um sjálft sig ef heimamenn þora 
ekki að taka sénsinn á einhverju 
sem þeir þekkja ekki út og inn. 
Við erum að reyna að bjóða 
uppá hlaðborð. Ekki vera týpan 
sem borðar bara humarinn hjá 
okkur. Prófaðu líka kengúruna 
eða grænmetisspjótið. 

Með bjartsýnina að vopni og 
draum um lifandi samfélag í 
hjarta.

Kári Viðarsson

SUMARDAGSKRÁ FRYSTIKLEFANS Í RIFI 
ER LÍKA FYRIR HEIMAMENN

Bændur/hestamenn
    Þessi kerra er til sölu 
   í Grundarfirði 
   á 150 þús. 

Áhugasamir hringið í 
Þórð í síma 898-5463

Íbúum á Ólafsvíkurvelli 
hefur fjölgað en Tjaldarnir sem 
þar hafa haldið sig eru búnir 
að fá tvo unga úr eggjunum 
sínum. Hafa þeir við það orðið 
ágengari við leikmenn þegar 
þeir eru á æfingum og spurning 

hvort þeir ætla sér að spila 
með meistaraflokk eða verða 
stuðningsmenn. Þeir fylgjast 
alla vega mjög vel með öllu sem 
fram fer á vellinum og láta þá sem 
koma of nálægt finna fyrir sér.

þa

Fjölgar á 
Ólafsvíkurvelli

Auglýsingaverð 
í Jökli

Svarthvítar auglýsingar
Opna í svarthv 40.800
Heilsíða í svarthv.  27.300
Hálfsíða í svarthv. 17.900
1/4 í svarthv.    11.800
1/8 í svarthv.   8.600
1/16 í svarthv.     5.300

Verðin eru með 24% vsk

Lit auglýsingar
Opna í lit  69.800
Heilsíða í lit  47.500
Hálfsíða í lit 33.400
1/4 í lit  24.400
1/8 í lit  15.800
1/16 í lit  10.700



- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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

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

Kvenfélagasamband Snæfells 
og Hnappadalssýslu hittist 
að venju til að halda 19. júní 
hátíðlegan en þá er þess minnst 
að þann dag árið 1915 hlutu 
íslenskar konur, fjörutíu ára og 
eldri, kosningarétt til Alþingis 
og fimm árum síðar öðluðust 
konur á Íslandi kosningarétt 
til jafns við karla. Skiptast 
kvenfélögin í sambandinu á að 
sjá um daginn og að þessu sinni 
var það Kvenfélagið Sigurvon í 
Staðarsveit sem sá um daginn 
og var hann haldinn hátíðlegur 
sunnudaginn 18. júní. Um 60 
konur hittust í Samkomuhúsinu á 
Arnarstapa þar sem borin var fram 

dýrindis súpa og fjallagrasabrauð 
og í eftirrétt dásamlegar kökur. 

Ragnhildur Sigurðardóttir bauð 
konur velkomnar og sagði 
frá deginum. Þema dagsins 
var konur á svæðinu og sagði 
Ragnildur sögur af nokkrum 
merkum konum eins og Helgu 
dóttur Bárðar Snæfellsás og 
Þuríði Þorbjarnardóttur. Sveina 
las ljóð fyrir konur eftir konur. 

Nutu konur veitinganna og 
sagnanna í Samkomuhúsinu. 
Dagskránni lauk með göngu 
að minnismerkinu um Bárð 
Snæfellsás og að sjálfsögðu sagði 
Ragnhildur konum frá því helst 
sem fyrir augu bar.

þa
 

Kvenfélagskonur hittast

Setbergskirkju
föstudaginn 23. júní kl. 21.00

Jónsmessa
Helgun og hollusta

Gengið á Klakk eftir guðsþjónustu í Setbergskirkju. 
Lagt af stað klukkan 22.00 frá Bárarfossi. 

Allir velkomnir Útgáfa næstu vikur

Bæjarblaðið Jökull kemur næst út 
miðvikudaginn 28. júní, 

eftir það fer útgáfan í sumarfrí 
fram y�r Verslunarmannahelgi 

og kemur næst út 16. ágúst.


