
Nú standa yfir framkvæmdir á 
hluta af vatnslögn á milli Hellis
sands og Rifs. Lögnin er um það 
bil 50 ára gömul og nú er verið 
að skipta henni út fyrir nýja á 
kilometerskafla frá Gildruholti að 
gamla björgunarsveitarhúsinu, 
er þá búið að endurnýja hana 
alla. Mikið hefur verið um 
bilanir á þessum kafla kemur 
það til af því að á þeim árum sem 
lögnin var lögð var ekki settur 
sandur undir lögnina heldur 
var notaður sami jarðvegur og 
kom upp úr skurðinum þegar 
hann var grafinn. Lá lögnin því 
á grjóti sem á endanum gerði 
göt á hana. Undanfarin tvö ár 
hafa orðið átta bilanir á lögninni 
á þessum kafla og var kostnaður 
við hverja bilun um tvö hundruð 
þúsund krónur. Fannst mönn
um því orðið nóg um og 
ákveð  ið að skipta um þennan 

kafla. Áætlaður kostnaður við 
verk ið er 10 milljónir, það er 
verktakafyrirtækið Stafnafell 
sem sér um verkið.

þa

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Vatnslögn endurnýjuð
637. tbl - 14. árg. 13. febrúar 2014 

Hamborgarar, pizzur 
og margt �eira

ÞESS VEGNA ERTU HJÁ SJÓVÁ

AF ÞVÍ AÐ LÍFIÐ ER SKEMMTILEGT

Árleg garðfuglahelgi Fugla
verndar var dagana 24.  27. 
janúar, þá töldu þátttakendur 
fugla í görðum. Þátttakendur í 
talningunni fylgjast með garði 
í klukkutíma á tímabilinu og 
skrá hjá sér hvaða fuglar koma í 
garðinn og mesta fjölda af hverri 
tegund á meðan athugunin 
stendur yfir. 

Meðal þeirra sem þátt tóku 
í talningunni var Óli S. Sigur
jónsson sem býr í Borgarholti í 
Ólafsvík, Óli var nánast orðinn 
úrkula vonar um að nokkuð 
kæmi í garðinn hjá honum 
þegar hann sá tveimur dökkum 
fuglum bregða fyrir, þegar betur 
var að gáð kom í ljós að þetta 
var svartþrastarpar

Svartþröstur er litlu stærri en 
skógar þröstur. Karl fugl inn er 

alsvartur með gulappel sínu
gulan gogg og áberandi gulan 
hring í kringum augun en kven
fuglinn er brúnmóleitur með 
fölgulan gogg. Ungfuglar eru 
líkir kvenfuglum í útliti.

Svartþröstum fer fjölgandi á 
Íslandi og í garðfuglatalningu á 
sama tíma á síðasta ári taldi fugla
skoðunarfólk 206 svartþresti á 
landinu. Niðurstöður úr taln
ingu þessa árs liggur ekki fyrir 
en lausleg skoðun á þeim 
niður stöðum sem hafa borist 
er að svartþrestir eru áberandi 
í görðum um allt land og 
með algengustu garðfuglum á 
höfuðborgarsvæðinu.

Meðfylgjandi myndir tók Óli 
af svartþröstunum í garðinum 
hjá honum.

jó

Svartþrestir 
í Ólafsvík



Ríkiskaup, fyrir hönd Um 
hverfis stofnunar, óskaði í janúar 
eftir tilboðum í rekstur Vatns
hellis, fimmtudaginn 6. febrúar 
voru tilboð opnuð og kom þá í 
ljós að Hellaferðir slf. var eini 
aðilinn sem bauð í. Hella ferðir 
slf. er fyrirtæki feðganna Þórs 
Magnússonar og Ægis Þórs 
Þórssonar, þeir sáu um rekstur 
hellissins síðastliðið sumar og 
undir þeirra stjórn fjölgaði 
gestum úr 3.400 árið 2012 í um 
8.000 síðastliðið sumar.

Þegar tilboð í rekstur Vatns
hellis var opnað kom í ljós 

að Hella ferðir slf. bauð 3,1 
milljón á ári í reksturinn en 
það var hálfri milljón lægra en 
Umhverfisstofnun hafði gert 
ráð fyrir að fá í tekjur af rekstri 
hellissins.

Samningurinn mun gilda í tvö 
ár með möguleika á að fram
lengja þrisvar um eitt ár og 
þannig getur samningurinn gilt 
í allt að fimm ár, þegar þetta er 
skrifað er ekki búið að skrifa 
undir samninginn en vonandi 
verður það á allra næstu dögum.

jó

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

Tilboð opnuð í rekstur Vatnshellis

	  
	  

Opinn	  fundur	  J-listans	  í	  Snæfellsbæ	  
	  
Bæjarmálasamtök	  Snæfellsbæjar	  boða	  til	  fundar,	  mánudaginn	  17.	  
febrúar	  2014	  kl	  20:00	  á	  Hótel	  Hellisandi.	  	  
	  
Dagskrá	  fundarins:	  

• Framtíð	  J-‐listans	  
• Sveitastjórnarkosningar	  í	  vor	  

	  
Látum	  okkar	  málefni	  Snæfellsbæjar	  varða.	  Mætum	  og	  tökum	  þátt.	  

	  
Stjórnin	  

Soroptimistaklúbbur Snæ
fells ness fékk góðar mótttökur 
mánudaginn 3. febrúar sl. við 
afhendingu peningagjafar til 
Smiðjunnar, hæfingarstöð 
fyrir fatlaða sem er staðsett 
í Kirkjutúni (fyrir ofan Átt
hagastofuna). Peningarnir 
eru andvirði skemmtunar 
sem klúbburinn stóð fyrir 
í fjár öflunarskyni þann 14. 
janúar sl. í félagsheimilinu 
Klifi. Soroptimistaklúbbur 
Snæfellsness hefur undan 
farin ár styrkt Þroskahjálp á 

Vesturlandi. Fyrst í Holti 
í Borgarbyggð og svo á 
Gufuskálum þegar opnaði þar. 
Nú styrkjum við Smiðjuna, 
hæfingarstöð og í framhaldi 
af því er áhugi hjá klúbbnum 
að styrkja áfram starfsemina 
hér í Snæfellsbæ. Óskum 
við notendum og starfsfólki 
Smiðjunnar bjartrar framtíðar. 

Fyrir hönd soropti mista
klúbbs Snæfellsness. 

Þóra Kristín, formaður

Styrkja 
Smiðjuna

Nú s.l. laugardag hélt félag 
eldri borgara í Grundarfirði 
sitt árlega þorrablót og var 
það tuttugasta blótið í röð
inni. Vel var mætt og góð 
stemn ing, en sýnd voru atriði 
frá þorrablóti Hjónaklúbbsins 
frá helginni áður. Að loknum 
skemmtiatriðum var stiginn dans 
af miklum krafti, svo miklum að 
þeir síðustu fóru er klukkan var 
langt gengin í eitt eftir miðnætti. 
Geri þeir yngri betur. Þess má og 

geta að félag eldri borgara hefur 
fengið kennara til að kenna jóga 
við góðar undirtektir. Í síðasta 
blaði var sagt frá svokölluðu 
karla og konukaffi og nú brá svo 
við að þar varð metmæting hjá 
körlunum á þriðjudag og svo til 
allt meðlætið kláraðist en þó fyrst 
rjómatertan sem Mói bakaði og 
kom með. Meðfylgjandi mynd 
frá þorrablótinu tók Sverrir 
Karlsson.

Gummi Gísla

Þorrablót eldri borgara
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Komdu í Þjónustustofuna 

á föstudaginn

Ráðgjafar Símans taka á móti þér í Þjónustustofunni, 
Grundarfirði föstudaginn 14. febrúar milli kl. 11–18  
og veita þér aðstoð við síma- og netmálin þín.

Þjónustustofan á Grundarfirði er þjónustu- og 
endursöluaðili Símans.

Með Ljósnetinu fær heimilið örugga háhraðatengingu fyrir 
sjónvörpin, tölvurnar, snjalltækin, netleikina, tónlistina, 
matarbloggið, kosningabaráttuna, kærustuna hinum megin 
á hnettinum og yfirleitt flest það sem fjölskyldan vill gera  
á netinu.

www.siminn.is



Bókasafn Grundar�arðar, í Sögumiðstöðinni að Grundargötu 35.
Póstfang: b.t. Grundargötu 30.

Sími 438 1881. Netfang: bokasafn hjá grundar�ordur.is  

Bókasafn 
Grundar�arðar                     

Opið mánudaga - �mmtudaga kl. 14:00-18:00.

Bókmenntastundir í Sögumiðstöð
Mánudagar kl. 17-18. Hver mánudagur hefur sitt þema.

Við komum með uppáhaldsbækurnar okkar og spjöllum 
um þær og skoðum hvað bókasafnið á.

17. febrúar HAM í Bæringsstofu

24. febrúar Heilsue�ingarbækur

3. mars   Bolludagur Megrunarbækur

10 mars Kryddjurtir

17. mars Kvennabókmenntir

24. mars Karlabókmenntir

31. mars Matjurtir og kryddjurtir

7. apríl  Ferðabækur

https://www.facebook.com/Bokasafngrundar�ardar

Opið hús var hjá þeim Veronicu 
og Gunnari á Brimilsvöllum á 
síðasta sunnudag. Hægt var að 
láta teyma undir sér og heitt 
á könnunni. Kynntu þau þær 
nýjungar sem þau ætla að bjóða 
upp á ásamt því að gefa gestum 
færi á að skoða hesthúsin. 
Að staðan hjá þeim er mjög 
góð en þau gerðu hesthúsin 
upp í vetur og skiptu út öllum 
innréttingum. Innréttingarnar 
smíðaði Stefán Ármannsson frá 
Skipanesi. Verður til dæmis hægt 
að leigja hjá þeim hesthúsapláss 
bæði með eða án hests og allri 

þjónustu. Kaupa sér reiðtíma 
eða útreiðatúra. Einnig taka þau 
hross í tamningu ásamt því að 
bjóða upp á reiðnámskeið fyrir 
fólk á öllum aldri. Happdrætti 
var í tilefni dagsins og voru 
dregnir út þrír vinningshafar 
fengu þeir hver gjafabréf 
upp á einn reiðtíma eða reið
túr. Vinningshafarnir voru 
Kjartan Jeremíasson, Sæbjörg 
Jóhannesdóttir og Guðbjörn 
Sigfús Egilsson. 

Margir gerðu sér ferð að 
Brimilsvöllum og voru þau Ver
onica og Gunnar mjög ánægð 

með hversu margir komu. 
Óskum við þeim innilega til 

hamingju með þetta framtak, 
þetta er örugglega góð og þörf 
viðbót við það sem í boði er 

á svæðinu. Á myndinni með 
þeim hjónum er einn af hest
unum þeirra hann Spuni frá 
Brimilsvöllum. 

þa

Opið hesthús á Brimilsvöllum

Febrúarmánuður hafinn og 
hann byrjar ágætlega. Tveir 
trollbátar hafa landað og eru 
það Helgi SH sem var með 46 
tonn og Sóley SH sem var með 
37 tonn.

Ólafur Bjarnason SH átti ansi 
góðan janúar mánuð þar sem 
að aflinn hjá bátnum fór yfir 
200 tonnin. Hefur báturinn 
núna landað 7 tonnum í tveim 
róðrum. Bárður SH hefur róið 
ansi mikið það sem af er febrúar 
og er kominn með 59 tonn í 9 
róðrum og mest 15,4 tonn í 
einni löndun. Þess má geta að 
þegar að þessi pistill er skrifaður 
þá er Bárður SH aflahæstur allra 
netabáta á landinu í febrúar, en 
það á eftir að breytast þegar 
að stóru netabátarnir fara að 
koma með afla sinn. Arnar SH 
er með 28 tonn í 5. Þórsnes 
SH er kominn á netin, hann 
hefur landað í Sandgerði og 
Grindavík. Er með 19 tonn í 
einni löndun sem landað var í 
Grindavík. 

Hjá dragnótabátunum þá er 
Gunnar Bjarnason SH hæstur 
með 16 tonn í 3 róðrum. 
Guðmundur Jensson SH 14 
tonn í 3, Steinunn SH 10 tonn 
í 3 og Rifsari SH 12 tonn í 3.

Tjaldur SH hefur landað 147 
tonnum í 2 róðrum og þar af var 
annar róðurinn 93 tonn, öllu 
landað á Rifi. Grundfirðingur 
SH er með 50 tonn, Rifsnes SH 
48 tonn báðir í einni löndun og 
Hamar SH 41 tonn í 3. 

Hjá minnstu bátunum er 
Oliver SH kominn með 1,9 tonn 
í einni löndun. Kristinn SH sem 
var aflahæstur allra smábáta á 
landinu í janúar er kominn með 
25 tonn í 3 róðrum. Tryggvi 
Eðvarðs SH 20 tonn í 2. Brynja 
SH 16 tonn í 3 og Særif SH 9 
tonn í 2.

Lilja SH hefur gengið ansi vel 
og hefur landað 19 tonnum í 4 
róðrum og stærsti túrinn var 
með 8,4 tonn sem er fullfermi 
hjá Lilju SH. Kvika SH er með 
16 tonn í 5, Glaður SH 8 tonn 
í 2. Sverrir SH 4,7 tonn í einni 
löndun.

Kvika SH átti ansi góðan 
janúarmánuð þar sem að aflinn 
hjá bátnum fór í 93 tonn sem 
er ansi gott miðað við bát sem 
er ekki nema rúmlega 10 BT 
að stærð.

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Aflafréttir



Endurskoðendafyrirtækið 
Deloitte stóð fyrir fundi í 
síðustu viku á Hótel Ólafsvík. 
Fundurinn var framhald 
fundar sem haldinn var í maí 
á síðasta ári. Þar var fjallað um 
lögmæti gengislána, fyrningu 
og útreikning gengislána. Tveir 

fyrirlesarar voru á fundinum í 
síðustu viku þær Vala Valtýsdóttir 
en hún er sviðsstjóri skatta 
og lögfræðisviðs Deloitte. 
Hún fjallaði um breytingar 
á skattalögum. Auður Ýr 
Helgadóttir frá LOCAL lög
mönnum  fjallaði svo um 

ólögleg gengistryggð lán og 
fyrningarfresti þeirra. Greinilegt 
er að þetta eru málefni sem 
margir láta sig varða en mjög 
góð mæting var á fundinn og 
fengu fundarmenn greinargóð 
svör við spurningum sínum. 
Mikil umræða skapaðist um 
gengistryggðu lánin og veltu 
fundarmenn mikið fyrir sér 
fyrningarfrestinum og hvernig 
þyrfti að framkvæma hann en 
fyrningarfresturinn rennur út 
15. júní næst komandi.

Deloitte ehf. gerðist fullgildur 
aðilli að alþjóða endurskoðunar 

og ráðgjafafyrirtækinu Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited árið 
1994. Hefur fyrirtækið verið 
með starfstöð í Ólafsvík frá árinu 
1998 og frá 1999 í Grundarfirði. 
Endurbætur hafa undanfarið 
staðið yfir á húsnæði Deloitte að 
Ólafsbraut 21. Efnt var til opins 
húss á dögunum þar var hægt 
að skoða húsið og var boðið 
upp á léttar veitingar, var það 
mál manna að breytingarnar á 
húsnæðinu hefðu tekist mjög 
vel.

þa

Fundað um lán og skatta

Útibú Alta á Snæfellsnesi 
hefur flutt sig um set og er 
núna að Grundargötu 30, 
Grundarfirði, efri hæð, þar 
sem sem bæjarskrifstofan hefur 
verið til húsa undanfarin ár. Á 
næstu vikum mun skrifstofa 
Grundarfjarðarbæjar flytjast í 
húsnæðið við Borgarbraut þar 
sem útibúið var áður. Þá munu 
starfsmenn Alta koma sér enn 
betur fyrir á Grundargötunni 
og fleiri fyrirtæki koma sér fyrir 
þar á hæðinni. Allt ætti að vera 
komið í endanlegt horf í lok 
apríl nk. 

Alta er ráðgjafarfyrirtæki og 
fagnar í sumar 10 ára starf semi 
á Snæfellsnesi. Níu starfs menn 
eru í Reykjavík og tveir á Snæ

fells nesi, þær Björg Ágústs dóttir 
og Kristín Rós Jóhannesdóttir. 
Alta fæst við skipulags mál og 
lands lags hönnun, almenna 
verkefna stjórnun, inn leið
ingu umhverfisstarfs og sam
félags ábyrgðar hjá fyrir tækjum, 
aðstoðar ferða þjón ustu fyrir
tæki m.a. við innleiðingu 
Vakans, við gerð kynningarefnis 
og skipulag ferðaþjónustu og 
er viðurkenndur þjónustuaðili 
Vinnueftirlitsins við gerð 
áætlana um öryggi og heilbrigði 
á vinnustöðum. 

Björg og Kristín Rós hlakka til 
að fá heimsóknir á Grundargötu 
30. Símanúmer eru hin sömu 
og áður og frekari upplýsingar 
á vefnum alta.is 

Alta flytur



Dvalar- og hjúkrunarheimilið Jaðar

Sumarvinna
Dvalar- og hjúkrunarheimilið Jaðar Ólafsvík auglýsir 

eftir starfskröftum í sumara�eysingar.

Fjölbreytileg vaktavinnustörf með þakklátu 
og skemmtilegu fólki.

Umsóknareyðublöð eru hægt að nálgast 
hjá forstöðumanni og  á heimasíðu Jaðars 

www. jadar.snb.is undir “umsóknir”.

Frekari  upplýsingar í síma 857-6605.

Umsóknarfrestur er til 1. mars 2014

   Inga Jóhanna Kristinsdóttir
   forstöðumaður

Dvalar- og hjúkrunarheimilið Jaðar

Atvinna í boði
Starfskraft vantar í 70% starf á  næturvaktir á

Dvalar- og hjúkrunarheimilinu Jaðri í Ólafsvík. 

Umsóknareyðublöð er hægt að nálgast 
á heimasíðu Jaðars, www.jadar.snb.is undir „umsóknir“, 

og einnig hjá forstöðumanni. 

Frekari upplýsingar star�ð veitir Inga 
í síma 433-6933 eða 857-6605, jadar@snb.is.

Umsóknarfrestur er til 28. febrúar 2014

   Inga Jóhanna Kristinsdóttir
   forstöðumaður

Óhapp varð í Rifshöfn á 
fimmtu  dagskvöld þegar Tjaldur 
SH sem er í eigu KG fiskverkunar 
var að keyra í spring til að ná 
bátn um frá bryggju, skifti engum 
togum að springurinn slitnaði 
og sigldi Tjaldurinn aftan á 
Rifs nes SH sem var um 1015 
metrum framar við bryggjuna. 
Rifsnes er í eigu Hraðfrystihúss 
Hellissands. 

Miklar skemmdir urðu á Rifs
nesinu að aftan og einhverjar 
fyrir neðan sjólínu, varð högg

ið svo mikið að þegar tók í 
frammspringinn þá skemmdist 
rekkverkið og klussið líka að 
framan. Engar teljandi skemdir 
urðu á Tjaldi SH og hélt hann á 
miðin seinna um kvöldið

Útgerð  Rifsnessins hefur ekki 
verið áfallalaus frá áramótum 
því að í janúar hrundi önnur 
ljósavélin, í síðustu viku var 
verið að ljúka við að setja nýja 
ljósavél í skipið.

þa

Óhapp í Rifshöfn

Starfskraftur í afleysingu
Íslandspóstur óskar að ráða starfskraft 

til afleysinga í tímavinnu.

Um er að ræða vinnu í afgreiðslu og einnig í útburð.
Upplýsingar veitir afgreiðslustjóri í síma 825-1119.



Fræðs luþing  Vi tundar
vakningar um kynferðislegt, 
andlegt og líkamlegt ofbeldi 
gegn börnum verður haldið í 
Fjölbrautaskóla Snæfellinga í 
Grundarfirði miðvikudaginn 19. 
febrúar 2014, kl. 13:30  16:30.

Fyrirlestrar og umræður 
verða um einkenni þolenda 
kynferðisbrots ,  skaðlega 
kyn hegðun barna og klám, 
rannsóknir kynferðisbrota og 
annarra brota gegn börnum, 
réttindi barna og fræðsluefni 
fyrir kennara, börn og foreldra. 
Fyrirlestrar eru fluttir af fagfólki 
sem hefur mikla reynslu og 
þekkingu á málaflokknum, 
það stýrir jafnframt umræðum 
með þátttakendum. Allir eru 
velkomnir og er starfsfólk 
skóla, íþrótta og æskulýðsstarfs, 
heilsugæslu, barnaverndarmála 
og félagsþjónustu auk löggæslu 
og sveitarstjórna sérstaklega 
hvatt til að mæta.

Við komu á þingið verður 
boðið upp á kaffi, te, brauð 
og margskonar meðlæti með 
eftirtöldum dagskrárliðum:

•	Jóna Pálsdóttir, formaður 
verkefnisstjórnar 
Vitundarvakningar, kynnir 
verkefnið og vefinn vel.is/
vitundarvakning

•	Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, 
handritshöfundur og 
verkefnastjóri Fáðu já: „Fáðu 
já – og hvað svo?“

•	Hjördís Eva Þórðardóttir 
frá UNICEF á Íslandi: 
„Réttindafræðsla sem 
forvörn.“

•	Ólöf Ásta Farestveit, 
forstöðumaður Barnahúss: 
„Einkenni þolenda 
kynferðisbrots.“

•	Anna Kristín Newton, 
sálfræðingur frá Stuðlum: 
„Skaðleg kynhegðun barna 
og klám.“

•	Stefán Eiríksson, 
lögreglustjórinn á 
höfuðborgarsvæðinu: 
„Rannsókn kynferðisbrota 
og annarra brota gegn 
börnum.“

•	Hópastarf  og umræður
Innanríkisráðuneyti, mennta 

og menningarmálaráðuneyti og 

velferðarráðuneyti standa að 
Vitundarvakningunni og hafa 
ráðherrar þessara ráðuneyta, 
Hanna Birna Kristjánsdóttir, 
Illugi Gunnarsson og Eygló 
Harðardóttir,  lagt áherslu á að 
mæta á þingin eftir því sem við 
verður komið.

Markmið Vitundarvakningar 
er að fræða börn og unglinga, 
og þá sem með þeim starfa, um 
um eðli og afleiðingar ofbeldis 
svo að allir séu í stakk búnir til 
að bregðast við ef barn sýnir 
þess merki að hafa orðið fyrir 
kynferðislegu, andlegu og/eða 
líkamlegu ofbeldi. Hlutverk 
Vitundarvakningar er að 
kortleggja, fræða og stuðla að 
umfangsmiklu forvarnarstarfi 
í málaflokknum í samstarfi 
við viðkomandi aðila, huga 
að rannsóknum sem varða 
ofbeldi gegn börnum og stuðla 
að aukinni samfélagsvitund 
um málaflokkinn. Eitt af 

verkefnum Vitundarvakningar 
er stuttmyndin Fáðu já sem 
hefur vakið mikla athygli og 
verið sýnd í flestum skólum. 
Hún er aðgengileg á vefnum 
vel.is/vitundarvakning með 
textum á sex tungumálum ásamt 
kennsluleiðbeiningum.

Sextán fræðsluþing á vegum 
Vitundarvakningarinnar hafa 
verið haldin um land allt. Þau 
hafa verið vel sótt og er greinilega 
mikill áhugi á markvissu og 
víðtæku samstarfi sem stuðli að 
því að verja börn fyrir ofbeldi.

Vitundarvakningin hvetur 
alla sem búa á Snæfellsnesi til 
að fjölmenna á fræðsluþingið 
í Fjölbrautaskóla Snæfellinga 
miðvikudaginn 19. febrúar 2014. 
Skráning fer fram hjá Sveini Þór 
Elinbergssyni forstöðumanni 
FSSF, félags og skólaþjónustu 
Snæfellinga, veffang: fssf.is, 
netfang: sveinn@fssf.is.

Til leigu
Til leigu er 113 m2 íbúðarhús að Skálholti 9, Ólafsvík, 3 svefnh.

Leigist á 90 þús+ rafmagn. Húsið er laust. Upplýsingar hjá Kristjáni í síma 8963867

Smáauglýsing

Þann 20. desember 2013 
fóru félagskonur úr slysa
varna  deildinni Sumargjöf í 
leik skólann í Ólafsvík og gáfu 
börnunum endurskinsmerki. 
Voru börnin ánægð með  að fá 
skrautleg endurskinsmerkin til 
að sjást vel í myrkrinu. 

Konurnar í Sumargjöf hafa 

ekki bara áhyggjur af öryggi 
gangandi barna heldur vilja 
þær einnig minna fólk á að 
nota öryggisbelti og leggja þá 
sérstaka áherslu á að börn séu 
spennt í öryggisbelti í bílum og í 
viðurkenndum bílstólum þegar 
við á.

jó

Fræðsluþing Vitundarvakningar 

Sumargjöf gaf 
endurskin

Kirkjanokkar.is

Ólafsvíkurkirkja.

Guðsþjónusta verður sunnudaginn 9. febrúar kl. 14. Altarisganga.

Sunnudagaskólinn er á sunnudögum kl. 11 í Ólafsvíkurkirkju.



HREYSTIVIKA Í GRUNDARFIRÐI

Grundarfjörður

1933

Markmið hreystiviku er að vekja athygli á og stuðla að andlegu og líkamlegu hreysti. 
Markmiðið er að sem �estir bæjarbúar �nni eitthvað við sitt hæ�.

Á meðan Hreystivikan stendur y�r opnar UMFG ákveðna tíma í fótbolta, blaki, karate, �mleikum og frjálsum. 
Þar eru allir velkomnir sem vilja kynna sér nýjar greinar. Sjá nánari tímasetningar á heimasíðu Grundar�arðarbæjar. 

Mánudagur 17. febrúar  
14.00 - 15.00 5Rytma dans á Fellaskjóli.  Fellaskjól
17.00 Emil Einarsson, sálfræðingur, �ytur 
 erindi um hugræna athyglismeðferð. Sögumiðstöð  
16.40 Bjöllutími opinn fyrir alla. Ragnar og Ásgeir
17.45 Átakstími. Allar konur velkomnar. Ragnar og Ásgeir
17.00 Skokkhópur. Allir velkomnir. Íþróttahús
20.40 Yoga, opinn tími.  Allir velkomnir. Íþróttahús
  
Þriðjudagur 18. febrúar  
17.00 Píla, kennsla og kynning á sportinu.  Rúben
17.15 Átakstími. Allar konur velkomnar. Ragnar og Ásgeir
19.00 Karate fyrir follorðna. Allir velkomnir.  Íþróttahús
  
Miðvikudagur 19. febrúar  
20.00 Matti Ósvald, heilsufræðingur,  heldur 
 erindi um lykilatriði í heilsumálum.  Bæringsstofa
16.40 Bjöllutími opinn fyrir alla. Ragnar og Ásgeir
  
Fimmtudagur 20. febrúar  
12.45 Boccia eldri borgara, opinn tími. Íþróttahús
16.40 Bjöllutími opinn fyrir alla. Ragnar og Ásgeir
17.00 Skokkhópur. Allir velkomnir. Íþróttahús
17.45 Átakstími. Allar konur velkomnar. Ragnar og Ásgeir
  
Föstudagur 21. febrúar  
11.30 Skólahreysti.  Íþróttahús
17.00 Ganga með Ferðafélagi Snæfellsness. Mæting við Sögumiðstöð

Laugardagur 22. febrúar  
11.00 - 12.00 Fræðslu og myndasýning 
 Ferðafélags Snæfellsness. Sögumiðstöð  
13.00 - 15.00 Fjölskyldudagur.  Íþróttahús
13.00 - 15.00 Golf fyrir alla. Íþróttahús
14.30 - 15.00 Tískusýning á íþróttafatnaði. Íþróttahús
13.00 - 15.00 5Rytma dans. Allir velkomnir. Lækur 
10.00 Skokkhópur. Allir velkomnir.  Íþróttahús
  
Sunnudagur 23. febrúar  
13.00 - 15.00 Hestamannafélagið með opið hús  Reiðhöllin
  
Annað: 
 Fullt heilsuhorn í Samkaupum. Tilboð.  
 Tilboð á Rúben.  
 Tilboð á fatnaði í Ræktinni.  

  
  


