
Víða hefur vænt fé komið af 
fjalli í haust og algengt að fréttist 
af þungum dilkum, fréttir bárust 
af því í síðustu viku að Sigurgeir 
Erlendsson bakari í Borgarnesi 
hafi heimt þrílembu með mjög 
vænum lömbum, samanlagður 
þungi lambanna var 140 kg. 
þegar þau voru vigtuð og voru 
uppi getgátur um að þetta væri 
jafnvel Íslandsmet.

Nú hefur komið í ljós að 
Borgfirðingar þurfa ekki að 
velta vöngum yfir þessu lengur 
því að Óttar Sveinbjörnsson, 
frístundabóndi og kaupmaður á 
Blómsturvöllum hefur bætt um 
betur. Óttar á þessa gráu á sem 
myndin er af en hún er 5 vetra, 
ærin bar þremur lömbum í vor, 
tveimur gráum hrútum og einni 
botnóttri gimbur. Um helgina 
þegar lömbin voru vigtuð 
kom í ljós að annar hrúturinn 
var 55 kg., hinn var 57 kg. og 
gimbrin var 52 kg., samtals eru 
lömbin því 164 kg. Ef menn 
hafa haft grun um að þyngd 
lamba bakarans í Borgarfirði 
hafi verið met þá má telja 
nokkuð öruggt að samanlögð 
þyngd kaupmannslambanna frá 
Hellissandi séu met.

Óttar leggur mikinn metnað 

í sauðfjárræktina og talsverður 
tími fer í hrútaþukl og ferðalög 
um landið til að skoða fallegt 
fé, þetta skilar sér í því að féð 
hjá Blómsturvallabóndanum 
fær undantekningarlaust góða 
einkunn á sýningum.  Krafturinn 
frá Snæfellsjökli og vel grónir 
hagar hafa líka sitt að segja til að 
lömb verði svo stór og þung sem 
raun ber vitni hjá Óttari.
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Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Vænt fé heimt af fjalli
620. tbl - 13. árg. 10. október 2013

ÞESS VEGNA ERTU HJÁ SJÓVÁ

AF ÞVÍ AÐ LÍFIÐ ER ÓTRÚLEGT

Tjón gera sjaldnast boð á undan sér. Þess vegna erum við á vakt allan 
sólarhringinn og tryggjum að þú fáir bestu hugsanlegu tjónaþjónustu 
hvenær sem þú þarft á henni að halda.

24 tíma tjónaþjónusta – sími  800 7112
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ÞJÓNUSTA

Prentsmiðjan Steinprent í Ólafsvík er umboðsaðili Sjóvá fyrir 
Snæfellsbæ og Grundar�örð. Hafðu samband í síma 436 1617.



Lista- og menningarnefnd 
stóð fyrir tónleikum í safnaðar-
heimili Ingjaldshóls kirkju 
sunnudagskvöldið 6. október. 
Frítt var inn á tónleikana og 
þeir haldnir í samvinnu við 
Félag íslenskra tónlistar manna 
með styrk frá Mennta- og menn-
ingar  málaráðuneytinu.  Lista- og 
menn ingar  nefnd hefur undan-
farin ár staðið fyrir tón leikum 
líkum þessum og hafa tón-
listarmennirnir verið úr ýmsum 
áttum. Að þessu sinni voru 
það Helga Rós Indriðadóttir 
sópran og Guðrún Dalía Saló-
monsdóttir píanisti sem fluttu 
bæði íslensk og erlend þekkt 
lög. Í hléi seldu nemendur 

10. bekkjar Grunnskóla Snæ-
fells bæjar vöfflur og kaffi en 
þau eru að safna sér í sjóð til 
að fara í útskriftarferð í vor. 
Einnig sáu þau um að selja disk 
frá þeim stöllum þar sem þær 
flytja lög eftir Jórunni Viðar 
og fengu veglegan styrk fyrir 
það. Það voru því saddir og 
ánægðir tónleikagestir sem fóru 
heim að loknum mjög góðum 
tónleikum. Vonandi verður 
áframhald á þessum tónleikum 
hjá Lista- og menningarnefnd 
og gaman að fylgjast með hvaða 
tónlistarmenn verða fyrir valinu 
á næsta ári.

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

Tónleikar á 
Ingjaldshóli Nú eru síðustu forvöð til framkvæmda 

þar sem að verkefninu ALLIR VINNA 
lýkur um áramót.

 
Hjá okkur starfa smiðir, múrarar (flísar), 

píparar og aðrir iðnaðarmenn.
Við erum með tæki og tól til allra verka.

 

HÚSEIGENDUR!

100% 

endurgreiðsla 

á vsk af vinnu 

STARFSFÓLK 
ÓSKAST

Upplýsingar í síma 436 1291

Síðastliðinn laugardag skellti 
ég mér niður í íþróttahús til 
að „tippa“ í getraununum. Ekki 
með vonina um að hagnast á 
uppátækinu, frekar og ekki 
síður til að styrkja íþróttastarfið. 
Munar um hverja krónu segir 
Stjáni!. Mér fannst slæmt að sjá 
hve fámennt var á svæðinu, en 
þarna voru heiðurshjónin Stjáni 
og Tóta sem af mikilli eljusemi 
hafa séð um getraunastarfið  
undanfarin ár, sonur þeirra 
og ég. Ef til vill hafa einhverjir 
komið eftir að ég fór, en líklega 
ekki margir.

Í sumar kom fjöldinn allur af 

heimafólki á leikina og greiddi 
aðgangseyri, 1500 krónur á leik. 
Núna er tækifærið til að sýna 
samstöðu, halda áfram að mæta 
á svæðið og í stað þess að hanga 
úti í rigningunni eins og algengt 
var í sumar, koma inn í hlýjuna 
í nýuppáhellt kaffi hjá Tótu og 
tippa fyrir 1500 krónur eða meir 
og styrkja þannig starfið hjá 
íþróttafólkinu okkar. Stjáni er 
eldklár í að leiðbeina nýliðum 
og oft fylgir byrjendaheppni 
fólki, þannig bara taka þátt og 
þú gætir hagnast um leið og þú 
eflir starfið.

óhs
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Haustþing Kennarafélags 
Vestur lands var haldið í Snæfells-
bæ föstudaginn 4. október. Þing-
ið hófst eftir hádegi og á það 
mættu kennarar frá skólum á 
Vesturlandi. Meðal þess sem 
fram fór var að Ragnheiður 
Þóra Grímsdóttir, sagnaþula, 
sagði sögu eins og henni einni 
er lagið. Að því loknu hélt 
Átthagafræðiteymi Grunnskóla 
Snæfellsbæjar fyrirlestur þar 
sem átthagafræði skólans var 
kynnt. Vakti það mikla athygli og 
margir sem höfðu á orði hversu 
áhugavert þetta verkefni væri. 
Að loknu kaffihléi voru haldin 

fjölbreytt örnámskeið þar sem 
kennarar miðluðu þekkingu 
sinni. Í boði voru námskeið þar 
sem Learn Pad sem námstæki var 
kynnt og farið yfir grunn atriði 
í notkun þeirra, Grunnskóli 
Grundarfjarðar sagði frá sínum 
fyrstu skrefum í notkun á 
fartækni í skólastarfi,  bókagerð, 
prentun ljósmynda á tau, 
kynning á Menntasmiðju og 
torgum sem þar er að finna og 
fleira. Aðalfundur Kennarafélags 
Vesturlands var haldinn og að 
lokum var kvöldverður fyrir 
þinggesti.

þa

Kennarar þinga 
í Klifi

Nú er rétti tíminn að kaupa. 
Góður sölutími framundan og gott atvinnutækifæri.

Septembermánuður liðin 
og sjómenn við nesið geta 
nokkuð vel við unað varðandi 
aflabrögð. Dragnótabáturinn 
Steinunn SH réri reyndar allan 
mánuðinn frá Bolungarvík 
og varð annar aflahæsti 
dragnótabátur landsins með 
161 tn í 20 róðrum. Nokkuð 
langt var í næsta SH bát og var 
það Rifsari SH sem var með 
107 tn í 13, landað bæði á 
Rifi og Bolungarvík. Esjar SH 
var með 95 tn í 14. Egill SH 
90 tn í 17 róðrum. Reyndar 
er báturinn núna kominn í 
slipp til Reykjavíkur og þar 
geta gestir Hótel Marina fylgst 
með vinnunni við Egil SH, því 
hótelið er staðsett við slippinn. 
Ólafur Bjarnason SH var með 79 
tn í 19, Matthías SH 74 tn í 14, 
Gunnar Bjarnason SH 73 tn í 20, 
Sveinbjörn Jakobsson SH 56 tn 
í 16, Haukaberg SH 43 tn í 17. 

Stóru línubátarnir voru svo 
til allir að landa í höfnum við 
norðan og austanvert landið. 
Tjaldur SH var næstur aflahæstur 
línubátanna á landinu með 467 

tonn í 6 róðrum. Langt var í 
næsta SH bát og var það Rifsnes 
SH sem var með 304 tn í 8, 
Örvar SH sem var með 296 tn 
í 7. Saxhamar SH var með 223 
tn í 6. Grundfirðingur SH 210 
tn í 4. Hamar SH var á balalínu 
frá Djúpavogi og var með 147 
tn í 22. 

Bíldsey SH sem er gerður 
út frá Stykkishólmi en landaði 
afla sínum á Breiðdalsvík varð 
annar aflahæsti smábáturinn 
á landinu með 165 tn í 15 
róðrum. Mjög langt var niður 
í næsta SH bát og var það nýi 
Kristinn SH sem var með 69 
tonn í 12 róðrum. Brynja SH var 
með 62 tn í 20 á línu og makríl. 
Særif SH 55 tn í 20 og Tryggvi 
Eðvarðs SH 54 tn í 17 báðir á 
línu og makríl. 

Glaður SH var hæstur minni 
SH bátanna með 34 tn í 12, 
Sverrir SH 23 tn í 9, Mangi á 
Búðum SH 11 tn í 12 allt makríll.

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

Aflafréttir BEITNINGARFÓLK 
ÓSKAST

Beitningarfólk vantar á Særif SH, 
beita þarf 5 bala á dag.

Upplýsingar í síma 892 1181

www.steinprent.is



Ég heiti Páll Ágúst Ólafsson 
og býð fram krafta mína til þess 
að annast embætti sóknarprests 
í Staðastaðarprestakalli. Ég er 
þrí tugur, guð fræðingur og lög-
fræðingur að mennt. Konan mín 
heitir Karen Lind Ólafsdóttir. 
Hún er þrítug, stundaði nám 
í hjúkrunarfræði og er nú að 
ljúka meistaranámi í guðfræði. 
Við eigum tvö börn, Þórhildi 
Katrínu sex ára og Dögg rúmlega 
eins árs. Þriðja barnið bætist í 
hópinn í apríl á næsta ári. Í dag 
starfa ég sem framkvæmdastjóri 
Háteigskirkju og annast þar 
rekstur kirkjunnar og fjölbreytt 
safnaðar starf. Ég hef í því 
starfi sem og öðrum öðlast 
mikla reynslu af upp  byggingu 
safnaðar starfs og helgi haldi fyrir 
fólk á öllum aldri.  Auk þess spila 
ég bæði á píanó og gítar og hef 
mikinn áhuga og reynslu af söng 
og kórstarfi. Það er verulega 
spennandi verkefni að vinna með 
íbúum Staðastaðarprestakalls 
að því að sinna kristnihaldi í 
prestakallinu. Við hjónin erum 

mjög félagslynd og það er von 
okkar að fá tækifæri til þess að 
verða hluti af starfinu,  mannlífinu 
og félagslífinu á Snæfellsnesi. 
Ég hef einlægan áhuga á því 
að verða sóknarprestur í 
Staðastaðarprestakalli og þjóna 
sem prestur Guði og mönnum 
og Jesú Kristi í lífi og starfi. 

Framundan eru prests-
kosn ing ar í  Staða staðar-
presta kalli. Af því tilefni hef 
ég opnað heimasíðuna www.
palla gust.is þar sem ég kynni 
mig og fjölskyldu mína, ásamt 
menntun, starfsreynslu og 
fram tíðar  sýn fyrir presta kallið. 

Ég hvet alla áhugasama til að 
kynna sér það sem þar kemur 
fram. Á næstu vikum munum 
við hjónin fara um sunnanvert 
Snæfellsnesið og ferðast um 
prestakallið. Við hlökkum til og 

vonumst eftir því að hitta sem 
flesta og fá tækifæri til þess að 
kynnast íbúum í prestakallinu. 

Kær kveðja,  
Páll Ágúst Ólafsson

Staðastaðarprestakall 

Páll Ágúst og fjölskylda á Staðastað

Nú s.l. laugardag byrjaði 
Hópleikurinn sitt 9. starfsár, 
og er ekki hægt að segja annað 
en byrjunin lofi góðu því nú 
þegar eru 23 hópar skráðir til 
leiks. Flestir eru þetta gamlir 
kunningjar en þó nokkrir nýir 
og aðrir á nýrri kennitölu. 
Nöfnin á hópunum er eins 
og venjulega mjög frumleg, 
nú eru komnir hlerar í takt 
við bryggjupolla og bretti svo 
maður bíður bara eftir hóp 
með nafnið Bobbingar. Þessir 
nýju hlerar sem heita fullu 
nafni Pólhlerar gerðu sér lítið 
fyrir og náðu efsta sætinu með 
jafn mörg stig og Sæstjarnan 
og Sigurdís sem er gamall 
hópur á nýrri kennitölu. Ég 
bíð bara eftir því að Sverrir fari 
að skýra hópinn sinn Heilladís 
(þá fer kannski hluturinn að 
ganga). Annar nýr hópur sem 
kom upp úr skilnaði Sillu og 
Gunna Ragga heitir Tópas og er 
skýrður í hausinn á hundinum 

hans (mjög frumlegt). Silla tók 
aftur saman við sinn mann 
Boga og heitir hópur þeirra 
Dimmalimm og náði 9 stigum. 
Þá kom inn gamall hópur á 
sömu kennitölu og áður en 
hefur ekki verið með síðustu ár, 
en það er hópurinn Alfredo sem 
var nokkuð sigursæll á árum 
áður (Stína hefur rekið strákana 
af stað).  Annar gamall kunningi 
kemur aftur inn sem hét aður 
Góð m+ mál sem er skipaður 
þeim Edda og Unni Birnu, 
enda ekki furða þar sem gengi 
þeirra stráka sem spila á Anfield 
hefur verið virkilega gott það 
sem af er leiktíð hópurinn er 
í 9. sæti. Gaman er að sjá hvað 
árangur strákana á Anfield 
hefur á bæjarlífið í bænum, 
það eru farin að myndast bros 
á suma, og sum stór og er þetta 
virkilega gleðilegt og gott fyrir 
bæjarbraginn. Sjá má stöðutöflu 
á Facebook síðu minni.

Gummi Gísla

Hópleikurinn 
byrjar vel

 
KRÁARVISKA ,  
KIDDI GRÉTARS  
og MEISTARINN 
 Á KAFFI SIF í stuði ! 
 

Maggi og Fúsi verða með  aðra 
KRÁARVISKU vetrarins á Kaffi Sif 
föstudagskvöldið  18. okt. kl. 21:00 

Þema kvöldsins er : 
tónlist íslensk og erlend.  

 
KIDDI GRÉTARS mætir á svæðið með gítarinn og 

spilar  á eftir Kráarviskunni. 
Kenjótti kokkurinn verður um helgina og 

eldar eitthvað gott .pantanir fyrir 15. okt . 
Verið velkomin! 

Prjónakaffi er kl. 15 sunnud.20. okt.  
Félagsvist er kl .17 sunnudag. 20. okt. 

 
Vegna veikinda verður Kaffi Sif LOKAÐ  

frá 21. okt. fram yfir áramót . 
Ef veislu gjöra skal, þá bara hafa samband  

 
 

Kaffi Sif, Klettsbúð  3, 360 Hellissandur 
Sími: 577 3430, 8203430 

kaffisif@kaffisif.is  www.kaffisif.is  
 



Skráning í hópleikinn stend ur 
yfir og vonandi taka stuðnings-
menn Víkings við sér og verða 
með í leiknum. Salan á þessu ári 
hefur dregist töluvert saman úr 
1,2% á síðustu árum niður í 0,5% 
það sem af er þessu ári. Ekki 
má gleyma að hluti sölulauna 

gengur til yngriflokka félagsins. 
Munið félagsnúmerið 355. Opið 
í Íþróttahúsi Snæfellsbæjar á 
laugardögum frá 11.00 til 13.00.

Kaffi á könnunni. Áfram 
Víkingur. 

Stjáni Tótu.

Getraunir

Á heimasíðu þjóðkirkjunnar 
kemur fram að átta umsækjendur 
eru um embætti sóknarprests 

í Staðastaðarprestakalli sem 
auglýst var laust til umsóknar 
nýlega.

Sóknarbörn í Staða staðar-
prestakalli hafa farið fram á 
almenna prests kosningu í 
presta kallinu í stað þess að 
val nefnd velji sóknarprestinn. 
Slíkt er leyfilegt ef þriðjungur 
atkvæðisbærra sóknarbarna í 

prestakallinu fer fram á það.
Kosning sóknar prests í 

Staða staðar presta kalli fer fram 
laugar daginn 2. nóvember í 
félagsheimilinu Breiðabliki í 
Eyja- og Miklaholtshreppi.

jo

Kosið um prest

Umsækjendur eru:
Arnaldur Máni Finnsson, guðfræðingur
Séra Bára Friðriksdóttir
Davíð Þór Jónsson, guðfræðingur
Elín Salóme Guðmundsdóttir, guðfræðingur
Jóhanna Magnúsdóttir, guðfræðingur
Ólöf Margrét Snorradóttir, guðfræðingur
Páll Ágúst Ólafsson, guðfræðingur
Séra Ursula Árnadóttir

Kirkjan okkar

Ingjaldshólskirkja 110 ára.
Guðsþjónusta verður í Ingjaldshólskirkja 
sunnudaginn 13. október kl. 14.
Haldið verður upp á afmæli kirkjunnar og boðið upp á 
veitingar í safnaðarheimili kirkjunnar eftir athöfn.

Star�ð í kirkjunni.
Sunnudagaskólinn er á sunnudögum kl. 11 í Ingjaldshólskirkju.
TTT verður í Ólafsvíkurkirkju á hverjum �mmtudegi kl. 14:15.
Foreldramorgnar eru á miðvikudögum í Ólafsvíkurkirkju 
frá kl. 10-12.

Sóknarprestur.

Fylgist með á Facebook

Konur! Takið kvöldið frá!
18.október verður kvöldstund með 
Siggu Kling og margt skemmtilegt í 
gangi á Plássinu Stykkishólmi

PLÁSSIÐ 
Frúarstígur 1  -  Stykkishólmur
T. 436 1600  -  www.plassid.is

Villibráðaseðill  Narfeyrarstofu
• Fordrykkur að hætti Ívars Sindra
• Zebra carpaccio með rauðbeðu vinagrette
• Rjómalöguð villisveppasúpa,  púrtvínstónuð
• Grafin gæs og reykt önd á jurtaflan með mildri dilldressingu
• Hvítlauksristaður humar og saffransoðin bláskel
• Fylltar fasanabringur og grillað krónhjartarfillé á pomme rösti 

með fíkjurauðkáli, ofnbökuðu rósinkáli og villisveppagljáa
• Sæluostur úr sveitinni með kaffi og kardimommu sýrópi  

og smjörristuðu rúgbrauði 
• Þriggjalaga súkkulaðikaka með heimlöguðum karamelluís
• Kaffi/te
            Verð 8.900.- 

  2.nóvember - uppbókað
  9.nóvember - borðapantanir  

Stykkishólmi

Opið frá kl.18 öll kvöld
www.narfeyrarstofa.is   &   Facebook
Borðapantanir í síma 438-1119
eða á narf@narf.is        



Klettsbúð 9 - 360 Hellissandur - S: 430 8600
hotelhellissandur@hotelhellissandur.is

www.hotelhellissandur.is

Meðal rétta í hlaðborðinu:

Ísl. Hreindýr - Ísl. Gæs - Ísl. Önd - Krónhjörtur
Rjúpusúpa - Dúfa - Lynghæna - og margt fleira.

Verð aðeins 9.500 kr. á mann.

Ef þú vilt bæta við gistingu þá kostar gisting með morgunverðar-
hlaðborði og villibráðarhlaðborði 15.900 kr. á mann í tveggja 
manna herbergi. Verð fyrir einn í herbergi er 19.900 kr. á mann.

sjá um lifandi tónlist fyrir gesti 
að loknu borðhaldi.

Villibráðar-
hlaðborð

Pantanir í síma 
430 8600

26. október & 2. nóvember.

Magnús og Jóhann 


