
Nú er Þorra lokið og Góa 
tekin við, eitt síðasta þorra blót
ið sem haldið var á landinu á 
þess um Þorra var á Lýsu hóli 
síðasta laugar dag en þá komu 
íbúar í Staðar sveit og Breiðu
vík saman til að borða þorra
mat og skemmta sér saman. 
Hefð er fyrir því að þorra blótið 
á Lýsu hóli sé haldið til skiptis af 
íbúum Staðar sveitar og Breiðu
víkur, þegar Breiðvíkingar sjá 
um þorrablótið þá sækja þeir 
efni í axarsköft Staðsveitunga 
og öfugt.

Íbúar í Staðarsveit hafa ekki 
setið auðum höndum frá síðasta 
þorrablóti og því af nógu að 
taka þegar kom að því að semja 
skemmtiatriði, þorrablótsgestir 
skemmtu sér mjög vel yfir fjöl
breyttum atriðum en þau saman
stóðu af leiknu efni jafnt sem 
söng. Prestkosningar fengu tals
vert pláss í dagskránni og var 
hvorki fyrrverandi né núver
andi presti hlíft  við glensinu. 
Á með  fylgjandi mynd sem 

Kristján Guð  mundsson tók eru 
Víðir Þór Herbertsson í hlut
verki sr. Guðjóns og Þorkell Geir 
Högnason í hlutverki biskups, 
á milli þeirra er Rebbi refur en 
hans hlutverk var einnig talsvert 
í skemmtiatriðunum.

jó

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Þorrablót á Lýsuhóli
639. tbl - 14. árg. 27. febrúar 2014 

Fyrra undanúrslitakvöldið í 
Karokíkeppni fyrirtækja fór fram 
síðasta föstudag. Mikill áhugi er 
fyrir keppninni og vel var mætt. 
Þetta kvöld kepptu Hraðbúðin, 
Melnes, Sjávariðjan, Matthías 
SH og Egill SH. Flutningur 
keppenda var frábær og góð 
stemming í salnum. Ekki spilltu 
kynnarnir þau Erla og Atli fyrir 
og greinilegt að mikil vinna 
er lögð í hvert kvöld. Þegar 

kom að úrslitum var mjög 
mjótt á mununum. Áfram í 
úrslitin komust þau Alda Dís 
fyrir Hraðbúðina, Hafrún fyrir 
Sjávariðjuna og Friðþjófur Orri 
fyrir Melnes.

Seinna undanúrslitakvöldið 
mun fara fram laugardaginn 
29. mars og úrslitin verða svo 
laugardaginn 26. apríl.

þa

Undanúrslit 
hafin í karokí



Um síðustu helgi fóru fram 
úr slit í Íslandsmóti fjórða flokks 
karla í innanhússknattspyrnu 
(futsal), mótið fór fram á 
Blöndu  ósi.

Snæfellsnes sendi tvö lið 
á mótið, Snæfellsnes2 lauk 
keppni í fjórða sæti og Snæ
fells nes1 endaði í fyrsta sæti 
og eru því Íslandsmeistarar í 
innan hússknattspyrnu 2014.  Á 

meðfylgjandi mynd sem Krist
mundur Sumarliðason tók eru 
í efri röð frá vinstri: Suad Begic, 
Sumarliði Kristmundsson, 
Dominik Wojciehowski. Ívar 
Reynir Antonsson, Einar Tveiten 
og Baldur Olsen. Í neðri röð frá 
vinstri eru: Brynjar Vilhjálmsson, 
Hilmar Björnsson og Arnleifur 
Hjörleifsson.

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

Íslandsmeistarar

Loðnan hefur verið á mik
illi ferð undanfarna daga og 
farið hratt yfir. Kom hún inn 
á Breiðafjörðinn í vikunni. Á 
mánudaginn voru sex loðnu
bátar að veiðum á Skarðsvíkinni. 
Voru þeir búnir að vera á veiðum 
fyrir sunnan nes og fikruðu sig 
áfram innfyrir og á Skarðsvíkina. 

Þar náðu flestir þeirra að fylla 
sig á mánudagskvöldinu  og 
héldu þá af stað til löndunar. 
Eitthvað magn hlýtur að vera 
komið inn í fjörðinn því að vart 
var við loðnu á fleiri stöðum á 
Breiðafirði.

þa

Loðnan komin
ERUM Í STUÐI Í  DAG  
OG ÆTLUM AÐ HAFA OPIÐ TIL KL 19!

ÝMIS TILBOÐ Í GANGI

TROÐFULL BÚÐ AF NÝJUM 
OG FLOTTUM FATNAÐI

ÆÐISLEGIR KJÓLAR Á UNGU SKVÍSURNAR
SPARILEGIR TOPPAR Í ÚRVALI 5,990 KR

GALLABUXUR FRÁ 9,990 KR
GALLAJAKKAR 11,900 KR

VESKI-SKART-KLÚTAR-PENINGAVESKI

KAFFI, KONFEKT OG STEMNING 

NÝTT KORTATÍMABIL!!



Páskar 2014
Nú er komið að úthlutun á sumarhúsum í Ölfusborgum 

páskavikuna 16. apríl – 23. apríl 2014

Um er að ræða 2 bústaði og er leigan fyrir vikuna kr 19.000 
Umsóknir þurfa að hafa borist fyrir 15. mars 2014 

og þarf að skila á skrifstofur félagssins.

Umsóknareyðublöð eru á heimasíðu félagssins  http://www.verks.is/

Verkefnin hjá Viðari í Báta
höllinni koma víða að til dæmis 
kemur eitt af þeim verkefnum 
sem unnið er að núna alla leið 
frá Frakklandi. Forsagan er sú að 
árið 2012 lagði frakkinn Didier 
Bovard upp í leiðangur. Var 
ætlunin að sigla frá Grænlandi 
til Frakklands. Báturinn var ekki 
vélknúinn heldur fótstiginn og 
var tilgangur ferðarinnar að 
vekja athygli á bráðnun jökla og 
áhrifa þess á ísbirni og í leiðinni 
tilraun til að bjarga þeim. 
Þaðan er nafnið á leiðangrinum 
komið Icebear 2012.net og fékk 
báturinn nafnið My Way. Þegar 
Didier var nýlagður af stað frá 
Grænlandi lenti hann í óveðri og 
þurfti að yfirgefa bátinn. Það var 
svo grænlenskur togari sem fékk 
hann í trollið og í framhaldi kom 
honum til Hafnarfjarðarhafnar. 
Þá hafði báturinn verið týndur í 
11 mánuði. Þar hefst svo aðkoma 
Bátahallarinnar en sölumaður 
frá Trefjum í Frakklandi hafði 
upp á Viðari sem tók að sér að 
gera við bátinn. Stefnir Didier 
að því að gera aðra tilraun við 

leiðangurinn síðar en viðgerð á 
bátnum er nýhafin. Hafði Viðar á 
orði að skemmtilegt og skondið 
væri hversu mikið birnir tengdust 
þessum bát og leiðangrinum sem 
heitir icebear, togarinn sem fékk 
bátinn í trollið heitir Polarbear og 
Bátahöllin framleiðir báta sem 
bera nafnið Björn.

þa

Franskur bátur í Bátahöllinni



Í síðust viku var svokölluð 
heilsuvika í Grundarfirði og var 
boðið upp á allar tegundir af 
hreyfingu og þar á meðal pílukast. 
Var kynning á pílukastíþróttinni 
á RuBen og mættu um 8 manns 
af öllum stærðum og aldri. Farið 
var aðeins yfir algengustu reglur 
íþróttarinnar og svo voru spilaðir 
nokkrir leikir. Allir þátttakendur 
fengu smábækling sem Pílufélag 
Grundarfjarðar gerði og inni
heldur nokkrar reglur og upp

setningu píluspjalds ásamt 
ýmsum fróð leik. Þeir sem mættu 
skemmtu sér vel og fóru ánægðir 
heim. Meðfylgjandi mynd er frá 
þessari kynningu.

Þess má geta hér í fram hjá
hlaupi að mætingin í Kallakaffið 
sló öll fyrri met,  því að nú mættu 
18 kallar í rjómavöfflurnar hjá 
Móa. Næsta kaffi verður þar 
sem áður var verslunin Hamrar 
á sama tíma og venjulega.

Gummi Gísla

Pílukast á heilsuviku

Fínasti febrúarmánuður 
svo til að renna sitt skeið á 
enda. Netabátarnir hafa fiskað 
nokkuð vel og af netabátunum 
sem landa á Snæfellsnesinu 
þá er Geir ÞH frá Þórshöfn 
lang aflahæstur þeirra. Hann 
hefur landað 233 tonnum í 13 
róðrum sem er þó mun minna 
enn á sama tíma í fyrra, enn þá 
komst Geir ÞH yfir 400 tonn 
í febrúar sem er algert met 
miðað við að febrúar er styðsti 
mánuður ársins,

Bárður SH er með 154 ton 
í 19 róðrum, Þórsnes SH 153 
tonn í 5, Ólafur Bjarnason SH 
129 tonn í 8, Arnar SH 121 tonn 
í 13, Haukaberg SH 112 tonn í 
10, Katrín SH 68 tonn í 12 og 
Hafnartindur SH 19 tonn í 5.

Trollbátarnir hafa eins og 
vanalega komið með fullfermi 
að landi og sem oftar er Hringur 
SH hæstur þeirra með 201 tonn 
í þrem löndunum. Helgi SH er 
með 143 tonn, Sóley SH 134 
tonn og Farsæll SH 127 tonn 
allir í þrem löndunum. 

Dragnótaveiðin er ágæt. 
Steinunn SH er komin í 163 
tonn í 12 róðrum og mest 28 
tonn í einni löndun. Egill SH er 
með 105 tonn í 10 og mest 32 
tonn í einni löndun. Rifsari SH 
120 tonn í 9 og mest 42 tonn 
í einni löndun sem er svo til 
fullfermi hjá þeim á Rifsara SH. 
Gunnar Bjarnason SH 88 tonn 
í 9 og mest 25 tonn. Matthías 
SH 82 tonn í 7, Guðmundur 
Jensson SH 74 tonn í 9, Esjar 
SH 69 tonn í 9, Sveinbjörn 
Jakobsson SH 61 tonn í 9 og 
mest 30 tonn í einni löndun.

Smábátarnir hafa fiskað 
nokkuð vel og ef við lítum fyrst 

á minnsta flokkin, báta undir 8 
BT þá er t.d Birta SH með 6,5 
tonn í 3 róðrum, Oliver SH 5,3 
tonn í 4 báðir á línu. Í næsta 
flokk þar ofan við eru tveir 
bátar þar í hörku slag svo ekki 
sé meira sagt. Lilja SH og Kvika 
SH. Og þegar þetta er skrifað þá 
eru báðir bátarnir komnir með 
55 tonn. Kvika SH er ekki með 
nema 200 kílóum meiri afla enn 
Lilja SH, en Lilja SH er með 12 
róðra og Kvika SH 13. Glaður 
SH kemur þar á eftir mrð 41 
tonn í 10. Tryggvi Eðvarðs SH 
hefur landað 99 tonnum í 11 
róðrum. Brynja SH 61 tonn í 11 
og Særif SH 59 tonn í 11. 

Kristinn SH heldur áfram að 
gera það gott og hefur landað 
126 tonnum í 13 róðrum. Af 
öðrum stórum línubátum má 
að Tjaldur SH hefur landað 272 
tonnum í 5 róðrum, Örvar SH 
181 tonni í 4, Grundfirðingur 
SH 150 tonn í 3. Hamar SH 
96 tonn í 7 og mest 18 tonn 
í einni löndun. Saxhamar 
SH 80 tonn í 3. Nýja fína 
Rifsnesið SH er núna komið 
til Akureyrar í slipp, en verið 
er að laga skemmdirnar sem 
urðu á bátnum eftir að Tjaldur 
SH lenti aftan á Rifsnesinu SH 
þegar að spotti slitnaði þegar 
verið var að keyra í sprenginn 
eins og það er kallað. En það má 
geta þess að gamla Rifsnes SH 
sem heitir núna Ocean Breeze 
hefur verið á veiðum og landað í 
Kanada. Hefur báturinn landað 
þar 84 tonnum í 3 róðrum núna 
í febrúar og mest 39 tonn í einni 
löndun. 

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Aflafréttir

Í fyrsta sinn verður nú haldin 
stór framhaldsskólakynning á 
höfuðborgarsvæðinu þar sem 
tæplega 30 framhaldsskólar og 
menntastofnanir kynna náms
framboð sitt, bæði verklegt og 
bóklegt. Starfsfólk skólanna og 
nemendur veita svör við spurn
ingum um námsframboð og inn
töku skilyrði. 

Grunnskólanemendur, for
eldrar, forráðamenn og allir sem 
eru að velta fyrir sér námi á þessu 
skólastigi eru hvattir til að nýta 
sér þetta tækifæri til að kynna sér 
fjölbreytt námsframboð.

Á sama tíma fer fram Íslands
mót iðn og verkgreina og er 
keppn in sú stærsta til þessa. 
Ís lands   mótinu er fyrst og 
fremst ætlað að kynna iðn og 
verk  greinar fyrir ungu fólki og 
vekja athygli á þeim tækifærum 
sem felast í námi og störfum 

í iðngreinum. Keppt verður í 
23 greinum og því margt að 
skoða. Auk keppninnar verða 
sýningar á margvíslegum iðn 
og verkgreinum og einnig atriði 
á sviði. Grunnskólanemendur 
verða boðnir sérstaklega vel
komnir og þeim og öðrum 
gest um gefinn kostur á að 
prófa ýmislegt spennandi undir 
hand leiðslu fagfólks. Ratleikur 
verður um svæðið og verða 
verðlaun fyrir rétt svör dregin 
út í lok hvers dags.

Félag náms og starfsráðgjafa 
verður með kynningarbása á 
svæðinu og munu svara fyrir
spurnum um val á námsleiðum, 
veita upplýsingar um áhuga
sviðs    kannanir og fleira. 

Opið er fyrir almenning alla 
daga og er aðgangur ókeypis. 
Sjá dagskrá á menntagatt.is og 
á Facebooksíðu Verkiðn.

Kynning og 
Íslandsmót

Kirkjanokkar.is

Æskulýðsguðsþjónusta
verður í Ólafsvíkurkirkju sunnudaginn 2. mars kl. 14.
Barnakórinn leiðir sönginn, fermingarbörn sjá um kynningu, 
lestur og bænir og TTT-star�ð stefnir á að sýna leikrit.
Djús og ka� eftir athöfn og æskulýðsfélagið gæti verið með 
kökubasar.

Sunnudagaskólinn er á sunnudögum kl. 11 í Ólafsvíkurkirkju.



Sími: 588 9191      www.verks.is

Kynningarfundir og opnir kjörfundir
Samningar S.G.S. og S.A.

20. febrúar 2014 skrifaði Verkalýðsfélag Snæfellinga undir sáttatillögu ríkissáttasemjara 
vegna nýrra kjarasamninga, kynningarfundir verða haldnir sem hér segir:

Á skrifstofu félagsins Snæfellsbæ, Ólafsbraut 19, 
laugardaginn 1. mars 2014 kl. 13.00

Á skrifstofu félagsins Grundar�rði, Borgarbraut 2,
laugardaginn 1. mars 2014 kl. 15.00

Á skrifstofu félagsins Stykkishólmi, Þvervegi 2, 
laugardaginn 1. mars 2014 kl. 17.00

Opnir kjörfundir verða haldnir á skrifstofum félagsins eins og hér segir:

Snæfellsbæ, Ólafsbraut 19
Mánudag 3. mars 2014 frá kl. 8.00 - 20.00
Þriðjudag 4. mars 2014 frá kl. 8.00 -16.00
Miðvikudag 5. mars 2014 frá kl. 8.00 - 15.00

Grundar�rði, Borgarbraut 2
Mánudag 3. mars 2014 frá kl. 8.00 - 20.00
Þriðjudag 4. mars 2014 frá kl. 8.00 - 16.00
Miðvikudag 5. mars 2014 frá kl. 8.00 - 15.00

Stykkishólmi, þvervegi 2
Mánudag 3. mars 2014 frá kl. 9.00 - 20.00
Þriðjudag 4. mars 2014 frá kl. 9.00 - 16.00
Mál�utningsstofa Snæfellsness, Aðalgötu 24, Stykkishólmi
Miðvikudag 5. mars 2014 frá kl. 10.00 - 12.00 og 13.00 - 15.00



Til sölu
Hrannarstígur 3 nh, 119,3 m2.  Lækkað verð: 14.000.000.  

Þarna voru áður reknar blómabúð og vínbúð 
og nú er rekin hárgreiðslustofa í hluta eignarinnar.

Upplýsingar gefur Kristján í síma 896 3867.

Smáauglýsing

Um helgina var mikið af 
síld í Kolgrafarfirði, einnig var 
mikið af hval og sel í firðinum 
og við brúnna. Var áætlað að 
um væri að ræða 60 til 80 
þúsund tonn af síld. Hópur 
alþjóðlegra vísindamanna var á 
svæðinu að fylgjast með ferðum 
hvalanna.  Ferðamenn sem voru 
á ferðinni nýttu tækifærið og 
fylgdust með því sem fram fór, 
selum sem voru við brúnna 

leiddist athyglin ekki og sýndu 
ferðamönnunum mikinn áhuga. 
Hafrannsóknastofnun ásamt 
heimamönnum hefur einnig 
fylgst mjög vel með ástandinu 
og þá sérstaklega súrefninu í 
firðinum en sem betur fer hefur 
vindurinn blásið vel undanfarið 
en mikil hætta er á síldardauða 
í logni.

þa

Síld í 
Kolgrafafirði

Creditinfo hefur unnið 
ítar lega greiningu sem sýnir 
hvaða íslensku fyrirtæki hafa 
fengið bestu einkunn í styrk
og stöðugleikamati félagsins 
og telst rekstur þeirra því til 
fyrirmyndar. Af rúmlega 33.000 
fyrirtækjum sem skráð eru í 
hlutafélagaskrá verðskulda 462 
nafnbótina „Framúrskarandi 
fyrirtæki 2013“ samkvæmt 

mati Creditinfo. Af þessum 462 
eru sex á Snæfellsnesi, þar af 
eru fjögur í Snæfellsbæ. Þessi 
fyrirtæki eru Fiskmarkaður 
Íslands hf., KG Fiskverkun ehf., 
Útgerðarfélagið Dvergur hf., 
Útgerðarfélagið Guðmundur 
ehf., Marz sjávarafurðir ehf. og 
Sæfell hf.

jó

Freyjukórinn hvetur allar 
syngjandi konur á Vesturlandi 
og víðar að taka þátt.

Öllum syngjandi konum á 
Vesturlandi og víðar stendur til 
boða að taka þátt í söngbúðum 
með djasssöngkonunni Krist
jönu Stefánsdóttur.

Söngbúðirnar verða í Hjálma
kletti í Borgarnesi helg ina 1. 
til 2. mars og enn er hægt að 
skrá sig.  Þátttakendur munu 
læra og æfa söng undir stjórn 
Kristjönu en það er Freyju
kórinn sem annast skipu
lagningu. “Markmiðið er að 
fá sem flestar konur til að 
taka þátt, efla sönggleði og 
samstöðu meðal kvenna.  Það 
er nokkuð góð þátttaka af 
Snæfellsnesi og konur koma 
víða að.  Allar konur sem hafa 
gaman af að syngja geta verið 
með.  Það er ekki skilyrði að 
vera í kór til að geta tekið 
þátt” segir sálfræðingurinn 
Inga Stefánsdóttir fyrir hönd 

undirbúningshóps Freyjukórs.
Meðal laga sem æfð verða eru 

More than Words, Walk on the 
Wild Side, Lazy Daisy, Hraustir 
menn, Einbúinn og  Hudson 
bay svo nokkur séu nefnd.

“Mikil samstaða og gleði 
hefur skapast milli þátttakenda 
og krafturinn engu líkur,” bætir 
Inga við og hvetur konur til að 
taka þátt og skrá sig sem fyrst á 
vefnum vefurinn.is/freyjur.

Söngbúðirnar enda með 
tón leikum á sunnudeginum 
kl.17 í Hjálmakletti í Borgar
nesi.  Síðan fara þær konur sem 
geta á flakk með hópnum og 
syngja í Grundarfjarðarkirkju 
miðvikudagskvöldið 5. mars 
kl.20 og í Fríkirkjunni í Reykjavík 
laugardaginn 8. mars kl.16.  

Allir velkomnir að koma og 
hlusta á þennan flotta hóp 
syngjandi kvenna á Vesurlandi.

fréttattilk.

Framúrskarandi 
fyrirtæki á 

Snæfellsnesi

Krafturinn 
engu líkur

RAJA YOGA-HUGLEIÐSLUNÁMSKEIÐ
Verður haldið í Safnaðarheimili Ingjaldshólskirkju

laugardaginn 8. mars n.k. frá kl. 10:00-15:00
Súpa og brauð í hádeginu. 

Upplýsingar og skráning í síma 6961104

Í síðustu viku var sagt frá 
duglegum konum sem hittast 
vikulega í Átthgastofunni til að 
útbúa ungbarnapakka sem eru 
svo sendir erlendis.

Í greininni kom ranglega fram 
að konurnar hittist á mið viku

dögum. Hið rétta er að þær 
hittast á þriðjudögum kl. 13  
15.  Allir eru velkomnir til þeirra 
með gömul teppi, hand klæði, 
föt eða garn, að sama skapi er 
fólki velkomið að taka þátt í 
starfinu.

jó

Leiðrétting



50 ára

mánudag - þriðjudag og miðvikudag 
(3. - 5. mars) kl. 16.00 - 18.00

NÚ KLÁRUM VIÐ GARNIÐ.

Sigga Tóta.

Þriggja daga 
lagersala

Aðalfundur Björgunarsveitarinnar Lífsbjargar 
Snæfellsbæ

Verður haldin 23. mars 2014 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

Í Bátahöllinni ehf. vinna þrír 
ættliðir saman, eigandinn Viðar 
Páll Hafsteinsson ásamt föður 
sínum Hafsteini Björnssyni. 
Sonur Viðars, Hafsteinn Ingi 
Viðarsson vinnur svo hjá föður 
sínum með skólanum. Bátahöllin 
ehf. var stofnuð árið 1998 til að 
sinna breytingum og viðgerðum 
á plastbátum. Einnig framleiðir 
fyrirtækið plasttoppa á húsbíla. 

Árið 2002 var svo hafin smíði á 
fyrstu nýsmíði Bátahallarinnar 
sem fékk nafnið Björn. Verkefni 
fyrirtækisins koma allstaðar að 
og eru fjölbreytt og er ekki 
annað að sjá en ættliðirnir þrír 
vinni vel saman, þarna gengur 
þekking og reynsla frá einni 
kynslóð til annarar.

þa

Þrír ættliðir

Anfieldhópurinn er á miklu 
skriði um þessar mundir, nú 
stökk hópurinn upp um 3. 
sæti, enda tippaði hópurinn 
saman.  Þá halda Meistararnir 
enn efsta sætinu en Anfield, 
Pétursson og Sæstjarnan eru 
farin að pressa vel á þá. Ná 
náði RuBen óvenju góðu skori 
þessa helgina og var með alla 
leikina á sunnudeginum rétta 
og náði þrennunni. Skorið 
var frá 4 og upp í 12, enda var 
tippað á sérútbúinn seðil. Það 
er annað hvort í ökla eða eyra 
hjá G42 því hópurinn var með 
alla leikina rétta fyrir stuttu en 
náði aðeins 4 núna (Bryndís 
verður að fá að vera líka með). 
Anton Ö er heldur að hressas 

og færist hægt og hljótt upp 
töfluna það sama er ekki hægt 
að segja um vinahópinn S.G. 
Hópinn sem sættir sig við 
stöðugleika og heldur áfram 
að vera í 17. sætinu.  Þá datt 
Dimmalimm niður um tvö 
sæti og náði aðeins 5 réttum 
sem er óvenjulegt, (Silla hefur 
sennilega ekki verið nógu góð 
við Boga).  Þá stukku dísin og 
Frænkan upp um nokkur sæti. 
Annars er ekki mikið að segja 
fleira og þá ekki af kjallaranum 
þar sem lítil hreyfing er á hópum 
upp töfluna. Næsta laugardag 
tippum við á enska seðilinn eins 
og venjulega.

Gummi Gísla

Er Anfield 
að taka það?



Fimmtudagur 6. mars
Kl. 8.30 Keppni og framhaldsskólakynning hefst
Kl. 9.00-14.00 Grunnskólanemendur
Kl. 10.00-14.00 Atriði á sviði
Kl. 13.00 Setningarathöfn Íslandsmóts iðn- og verkgreina 2014
Kl. 14.30 Keppni frestað til morguns
Kl. 16.30 Framhaldskólakynning lokar

Föstudagur 7. mars
Kl. 8.30 Keppni og framhaldsskólakynning heldur áfram
Kl. 9.00-14.00 Grunnskólanemendur
Kl. 10.00-14.00 Atriði á sviði
Kl. 17.30 Keppni frestað til morguns og framhaldskólakynning lokar

Laugardagur 8. mars
Kl. 8.30 Keppni og framhaldsskólakynning heldur áfram
Kl. 11.00-13.00 Atriði á sviði
Kl. 14.30 Keppni og framhaldskólakynningu lýkur
Kl. 15.00 Skemmtidagskrá 
Kl. 16.00 Verðlaunaafhending

Opið er fyrir almenning alla daga og aðgangur ókeypis



Félagsmiðstöðin Eden í 
Grundar firði flutti ný verið í 
nýtt hús næði að Borgar braut 
18. Þar hafa unglingarnir með 
aðstoð foreldra sinna unnið 
að því að standsetja húsnæðið. 
Mikil ánægja ríkir með hið nýja 
húsnæði félagsmiðstöðvarinnar 
og vilja unglingarnir koma á 
framfæri eftirfarandi: 

Fyrir hönd félagsmið stöðvar
innar Eden í Grundarfirði viljum 
við þakka þeim for eldrum sem 
komu og að stoðuðu við stand
setningu félagsmiðstöðvarinnar. 
Takk kærlega fyrir okkur. Sér
staklega viljum við þakka Steina 
Finna sem tók verkefnið að 
sér og fékk fullt af frábærum 
foreldrum í lið mér sér til að 
koma félagsmiðstöðinni í stand. 

Án aðstoðar þeirra hefði okkur 
varla tekist að gera hana jafn 
glæsilega og hún er nú orðin. 
Takk frábæru foreldrar.

 Einnig viljum við þakka 
Hjalta og Lísu fyrir að koma 
okkur á ódýran og góðan máta 
á söngvakeppni Vesturlands 
sem haldin var á Akranesi. Að 
þessu sinni fórum við með tvö 
ólík atriði. Í öðru þeirra söng 
Anna Halldóra Kjartansdóttir 
og spilaði á gítar, en hún þýddi 
og samdi lagið „Lífið.“ Í hinu 
atriðinu tóku þátt þær Amelía 
Rún Gunnlaugsdóttir, Kristbjörg 
Ásta Viðarsdóttir og Sandra Ósk 
Jóhannsdóttir. Þær sungu lagið 
„Royals“ með Lorde en Björg 
Ágústdóttir samdi íslenskan 
texta við lagið. Jafnframt fengu 

þær Sonju Sigurðardóttur, 
tónlistarkennara, til að aðstoða 
við undirbúning fyrir keppnina.

Keppendurnir í ár stóðu sig 
frábærlega, en Amelía Rún, 
Kristbjörg Ásta og Sandra Ósk 
fóru með sigur af hólmi og 
verða fulltrúar Vesturlands 
í söngvakeppni Samfés sem 
fram fer í Laugardalshöllinni í 
mars. Við erum ótrúlega stolt af 
árangri þeirra.

Við þökkum einnig for eldra
félagi Grunn skóla Grundar 
fjarðar fyrir að gefa okkur pitsu

ofna í félags mið stöðina  okkar, 
starfs manna félagi Slökkvi liðs 
Grundar fjarðar fyrir slökkvi
tækið sem við fengum að gjöf 
þegar húsið var tilbúið og enn 
og aftur viljum við þakka öllum 
þeim foreldrum og öðru fólki 
sem hefur hugsað til okkar í 
þessu skemmtilega ferli sem 
við höfum verið í við að skapa 
FÉLAGSMIÐSTÖÐINA  OKKAR. 
Takk allir sem hugsa til okkar.  

Fyrir hönd 
félagsmiðstöðvar innar Eden.
Nemendur í félagsmálafræði

Þakkir frá krökkunum í Eden

 

 

 

 

 

GÓUGLEÐIN 2014 VERÐUR HALDIN 8. MARS Í RÖSTINNI 

VEISLUSTJÓRN VERÐUR Í HÖNDUM ERÓTÍSKU TÖLVUPOPP HLJÓMSVEITINNAR SÖNDRI 

SKEMMTIATRIÐI Í HEIMSKLASSA 

MATUR VERÐUR Í HÖNDUM MEISTARAKOKKSINS JÓNS KRISTINS 

HLJÓMSVEITIN UNGMENNAFÉLAGIÐ LEIKUR FYRIR DANSI 

ALLUR ÁGÓÐI RENNUR TIL UNGMENNAFÉLAGSINS REYNIS 

FORSALA VERÐUR MÁNUDAGINN 3.MARS Í RÖSTINNI FRÁ 19:30-20:30 

MIÐAVERÐ 6500,- Ungmennafélagið Reynir 



Fyrirtæki og bátar, 

vinsamlegast pantið tímanlega.

Pantanir óskast sóttar

 
Því miður verður ekki hægt að afgreiða tertupantanir 

dagana 5. mars - 12. mars nk., 
þar sem bakarinn verður ekki við.


