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Réttað norðan heiðar í Snæfellsbæ
Réttir hófust í Snæfellsbæ
s.l. laugardag, þá var réttað í
Þæfusteinsrétt á Hellissandi og
Hinnarétt í Ólafsvík.
Vel gekk að smala og skömmu
eftir hádegi var hafist handa við
að draga féð í sundur, frístunda
bændur buðu gestum og gang
andi upp á veitingar áður en
réttir hófust og þáðu margir það
góða boð.
Veður var með skásta móti og
lét sólin sjá sig af og til, eins og
svo oft áður þá mátti vart á milli
sjá hvort var fleira, fé eða fólk.
Yngsta fólkið naut þess sér
staklega að komast svo nærri
fénu og mátti heyra börnin
furða sig á því hvernig litlu
lömbin gátu verið orðin svona
stór.
Um næstu helgi, laugardaginn
27. september, verður réttað
sunnan heiðar. Þá verður réttað
í Grafarrétt í Breiðuvík og einnig
í Bláfeldarrétt og Ölkeldurétt í

Staðarsveit, það má gera ráð fyrir
að talsvert meira fé verði í þeim
réttum þar sem að í Ólafsvík,
Hellissandi og Rifi er uppistaða
fjáreigenda frístundabændur.
jó

Virðulegar
dráttarvélar

Í tengslum við réttir um
helgina var þessum virðulegu
öldungum stillt upp við veitinga
staðinn Hraun í Ólafs
v ík.
Dráttavélarnar eru af ýmsum
tegundum en frá vinstri eru
tveir International Harvester,
þá kemur Zetor, Ford og svo
loks Deutz.

Tómstundabændur í Ólafsvík
hittust á Hrauni og gerðu sér
glaðann dag eftir vel heppnaðar
réttir, það að stilla dráttavélunum
upp við veitingastaðinn gerði
umgjörðina enn skemmtilegri
og vakti þetta athygli margra.
jó

Öðruvísi ferðamenn
Tveir ungir menn sem hafa
verið ferð um landið mættu í
ráðhús Snæfellsbæjar á föstu
dagsmorgun og föluðust eftir
opinberum stimpli í kladda sem
þeir höfðu meðferðis. Voru þetta
annars vegar Svisslendingur og
hins vegar Þjóðverji, sem eru
á ferð um heiminn samkvæmt
gamalli hefð um svokallaða
„journeymen“, hefðin á upp
runa sinn á miðöldum þegar
menn, sem höfðu lokið iðn
námi, ferðuðust um Evrópu
sem farandverkamenn til að ná
sér í reynslu áður en farið var
að festa ráð sitt, félagarnir munu
hafa lokið námi í trésmíði.
Daginn áður en þeir dúkkuðu
upp á bæjarskrifstofunni fengu
þeir að fara með áhöfninni á
Guðmundi Jenssyni SH á sjó,

þeir stóðu sig vel og höfðu
gaman af.

Þakkarmessa í
Ólafsvíkurkirkju

Piltarnir tveir sem heita
Martin og Johannes reyna að
ferðast með sem minnstum
kostnaði, sem dæmi um sparnað
má nefna að nóttina áður en
þeir fóru á sjó þá sváfu þeir í
varamannaskýlunum á Ólafs
víkurvelli og nóttina eftir sváfu
þeir fyrir utan grunnskólann á
Hellissandi.

Um helgina fréttist af þeim í
Stykkishólmi en þeir höfðu hug
á að komast norður á Akureyri
þegar þeir yfirgefa Snæfellsnes.
Myndina tók Illugi Jónasson
skipstjóri á Guðmundi Jenssyni
þegar komið var í land eftir
sjóferðina.

Auglýsir Pizzatilboð
26. og 27. september
Sunnudaginn 21. september
var haldin þakkarguðsþjónusta
í Ólafs
v íkurkirkju, meðal
annars var öllum velunnurum
kirkjunnar færðar þakkir fyrir
þeirra stuðning og starfsfólki
kirkjunnar fyrr og nú var einnig
þakkað fyrir þeirra störf.
Pétri Bogasyni meðhjálpara
og kirkjugarðsverði var þakkað
sérstaklega í messunni en hann

er nú að láta af störfum hjá
kirkjunni.
Að guðsþjónustunni lok
inni var kirkjugestum boðið að
þiggja kaffiveitingar í safnaðar
heimili kirkjunnar.
Á myndinni er Pétur Bogason
ásamt sr. Óskari Inga Ingasyni
og Jóhannesi Ólafssyni ritara
sóknarnefndar.
jó

Upplag: 1.100

16” pizza

með tveim áleggstegundum

kr. 1.890.16” pizza

með tveim áleggstegundum
og ostabrauð

kr. 2.890.-

Áb.maður: Jóhannes Ólafsson
Prentun: Steinprent ehf.
Sandholt 22a, Ólafsvík

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og
dreift á hvert heimili í Snæfellsbæ og
Grundarfirði. Blaðið kemur út vikulega.

355 Snæfellsbæ
Netfang: steinprent@simnet.is
Sími: 436 1617

S: 436 1362

jó

Kæri viðtakandi,
Í tilefni af 10 ára afmæli Fjölbrautaskóla Snæfellinga verður
opið hús í skólanum þann 30. september og 1. október.

Allir velunnarar FSN eru hvattir til að
koma á skólatíma frá kl. 8:30-15:50 og
kynna sér starfsemi skólans.

Jón Eggert Bragason, skólameistari

Tippleikurinn að
byrja aftur
Framtíðarstarf.
Aðstoðarmann í eldhús,

aðstoðarmatsvein, karl eða konu, vantar á ferjuna Baldur og
til að leysta af matsveina Æskilegt að geta byrjað sem fyrst,
eða eftir nánara samkomulagi. Launakjör samkomulag.
Vaktavinna.
Upplýsingar gefa Pétur eða María á skrifstofu sími 433 2257
en einnig í meili petur@seatours.is eða maria@seatours.is .

Sæferðir ehf,
Smiðjustígur 3,
Stykkishólmi.

Til leigu
Skálholt 17 er til leigu, húsið er einbýlishús á þremur hæðum.
Í húsinu eru 5 svefnherbergi, stofa og eldhús.
Wc á efri hæð og nýuppgert baðherbergi á miðhæð.
Í kjallara er þvottahús og góð geymsla.
Uppl. í síma 0077 92800733

Eins og undanfarna vetur
verður tippleikurinn okkar á
sínum stað þ.e. á RúBen. Við
verðum á sama tíma og venjulega
á laugardagsmorgnum kl.
11:00. Leikurinn hefst laugar
daginn 4. okt og verður með
svipuðu sniði og venjulega, en
með einhverjum breytingum á
reglum eins og vanalega. Þeir
sem hafa áhuga á að vera með
mæti á staðinn eða hafi samband
í póstfangið moli1954@
hotmail.com, einnig má hringja
í síma 662-2430.
Þess má geta að þetta er
túndi veturinn sem þessi leikur

hefur verið í gangi alveg óslitið.
Leikurinn hefur tekið ýmsum
breytingum frá upphafi nema
að það eru alltaf spilaðar 64
raðir með 6 tvítryggingum.
Þess má og einnig geta að
Kalla-kaffið er byrjað aftur á
sama tíma og sama stað. Ég vona
að við sjáum sem flesta hópa
taka þátt í tippleiknum en þeir
voru 24 s.l. vetur en mest hefur
fjöldinn farið í 32 hópa sem má
örugglega segja að sé nokkuð
gott miðað við íbúafjölda.
Gummi Gísla

Aflafréttir
Nokkrir bátanna sem voru
á makrílveiðum eru komnir af
stað á línuveiðar, t.d Tryggvi
Eðvarðs SH sem var nú snöggur
að skipta um veiðarfæri og hefur
landað 43 tonnum í 8 róðrum.
Sæhamar SH er líka kominn
á línuna og hefur landað 17
tonnum í 6 róðrum og þar af
er línuaflinn um 4 tonn. Glaður
SH var nú ekkert á makrílnum
og fór því bara beint á línuveiðar
og hefur landað 23 tonnum i 12
róðrum. Bíldsey SH er að róa frá
Breiðdalsvík og hefur gengið
feiknarlega vel þar, hefur landað
111 tonnumí 15 róðrum og er
hæstur allra smábáta á landinu
þegar þetta er skrifað, Kristinn
SH er með 64 tn í 12 róðrum.
Stóru línubátarnir hafa veitt
vel og hefur Örvar SH landað
202 tonnum í 4 róðrum og mest
81 tonn í einni löndun. Þórsnes
SH 185 tn í 4, Tjaldur SH 174
tn í 4 og mest 81 tonn í einni
löndun. Saxhamar SH 172 tn í
4 og mest 71 tonn. Rifsnes SH
168 tn í 5 og Hamar SH 52 tn í 4.
Þrír bátar frá Snæfellsnesinu
hafa verið á veiðum út frá
Bolungarvík og er Rifsari SH
þeirra hæstur með 142 tn í 12
og reyndar er Rifsari SH hæstur

allra SH bátanna á dragnót.
Steinunn SH er með 71 tn í 11
og Matthías SH 64 tn í 8. Veiðin
þar var mjög góð snemma í
september en hefur síðan dalað
þegar liðið hefur á mánuðinn
og t.d er Matthías SH kominn
til Rifs. Esjar SH hefur landað
92 tn í 9. Magnús SH 80 tn í 10,
Guðmundur Jensson SH 57 tn
í 8, Ólafur Bjarnason SH 55 tn
í 13, Sveinbjörn Jakobsson SH
45 tn í 13, Gunnar Bjarnason
SH 40 tn í 13 og Haukaberg SH
29 tn í 11.
Ekki eru ennþá neini bátar
komnir á þorsknetaveiðar og
þeir bátar sem eru á netaveiðum
eru á skötuselsveiðum, Bárður
SH hefur landað 22 tn í 10,
Katrín SH 13 tn í 6, Hafnartindur
SH 5 tn í 5. Hugborg SH er að
landa í Bolungarvík og hefur
landað þar 3,7 tonn í 7 róðrum.
Trollbátarnir eru að fiska vel,
Hringur SH hefur landað 212
tonnumí 3 róðrum , Farsæll SH
188 tn í 4, Sóley SH 156 tn í 3
og Helgi SH 152 tn í 3 róðrum.
Allir eins og vanalega landa í
Grundarfirði.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

www.steinprent.is

Kirkjan okkar

Tíðarsöngur í Ingjaldshólskirkju
verður föstdaginn 26. september kl. 18.
Norskur hópur undir stjórn
sr. Ragnheiðar Karítasar Pétursdóttur kemur og syngur.
Vonast hún að sjá sem flesta og ekki síst börnin, en
óformleg dagskrá hefst um kl. 17:30.

Viltu taka þátt í gefandi og
góðu starfi í kirkjunni okkar?
Nú er tækifærið að vera virk í kirkjustarfinu.
Það vantar fólk til að starfa með sóknarpresti
í sunnudagaskóla, sex til níu ára (STN/kirkjuprakkarar),
tíu til tólf ára (TTT) og unglingastarfi (æskulýðsfélagið).
Ekki þarf að vera með í öllu starfinu frekar en menn vilja,
má þess vegna velja eitt starf.
Allar upplýsingar eru hjá sóknarpresti.

Lokahóf Víkings

Lokahóf mfl. Víkings í knatt
spyrnu var haldið laugardaginn
síðastliðiðinn og fögnuðu þar
leikmenn liðsins, stjórn og
sjálfboðaliðar sem hafa lagt sitt
af mörkum, góðu gengi liðsins
sumars. Á hófinu var kosinn
besti leikmaður Víkings í sumar
og þann heiður hlaut Tomasz
Luba þetta árið. Einnig fékk
Eyþór Helgi Birgisson verðlaun
fyrir að vera markahæstur eftir
sumarið og Kristófer Reyes var
valinn efnilegastur.

Í lok hófsins tók Herbert Guð
mundsson svo við og hélt uppi
fjörinu fram á kvöld.
Meistaraflokkur kvenna
hélt sitt lokahóf fyrir tveimur
vikum síðan og þar var Zaneta
Wayne valin best, Irma Gunn
þórsdóttir fékk verðlaun fyrir
mestu framfarir og María Rún
Eyþórsdóttir og Yekaterina
Mazareva Gohkman deildu titli
num markahæsti leikmaðurinn.
þa

Sundlaugin í Hvalsánni
Þann 16. september sl. vígði
Soroptimistaklúbbur Snæfells
nes bekk sem staðsettur er í
fallegu umhverfi við göngustíg
nálægt félagsheimilinu Klifi.
Sagan sem bekkurinn segir er
á þessa leið:
Ungmennafélagið Víkingur í
Ólafsvík var stofnað 14. október
1928. Ottó Árnason, þá næstum
tvítugur að aldri, var einn af
stofnfélögum og fyrsti ritari hins
nýja félags. Hann sá þörfina fyrir
sundkennslu í Ólafsvík og lagði
til að gerð yrði stífa í Hvalsána
sem er skammt innan við
Þorpið. Með styrk úr ríkissjóði,

sveitarsjóði og sýslusjóði ásamt
sjálfboðaliðastarfi félaganna
varð þessi hugmynd hans að
veruleika. Steyptur var veggur
þvert yfir ána og árið 1930 fór
fyrsta sundkennslan fram og
var Ottó fyrsti sundkennarinn.
Þetta framtak þótti mikið
framfaraspor í byggðalaginu.
Við klúbbsystur viljum þakka
starfsfólki Snæfellsbæjar, TS
vélaleigu og fleirum sem
komu að því að gera þetta svæði
aðgengilegt og fallegt.
Anton Gísli Ingólfsson fær
bestu þakkir fyrir að smíða
bekkinn og vera okkur innan
handa með ýmis verk. Einnig
þökkum við Ævari Sveinssyni,
Sigurl augu Konráðsdóttur,
Smára Björns
s yni, Valgerði
Kristmannsdóttur og Ástu Dóru
Valgeirsdóttur fyrir þeirra fram
lag.
Soroptimistaklúbbur Snæ
fells
n es hefur komið fyrir
fjórum bekkjum í Snæfellsbæ,
sem allir eru með sögu sem
tengjast hverjum stað.
Einn bekkurinn er staðsettur

Getraunir
Getraunastarfið byrjar á
laugardaginn, ef fólk hefur
áhuga að taka þátt í hópleik er
því bent á að hafa samband við
undirritaðan.
Rétt er að benda á að sölu
laun fyrir getraunir koma öllu
íþróttastarfi Víkings til góða.
Þess vegna viljum við hvetja
alla Víkingarsveita félaga og

aðra sem vilja styrkja gott
Íþróttastarf til að vera með í
vetur.
Verðum í Íþróttahúsinu
á laugardögum frá 11.00 til
13.00. Kaffi á könnunni. Munið
félagsnúmerið 355. Áfram
Víkingur.
Stjáni Tótu.

ÍBÚÐ TIL LEIGU
Á HELLISSANDI
Fjögurra herbergja íbúð til leigu
á Hellissandi.
Upplýsingar í síma 893-0480

í Tröð á Hellissandi með sögu
af sjókonum á áraskipum. Á
Arnarstapa er bekkur nálægt
styttunni af Bárði Snæfellsás,
þar verður saga um Helgu
Bárðardóttur. Við Lýsuhólslaug
er bekkur sem verður með sögu
baðstaðarins frá landnámi og
upplýsingum um heita ölkeldu
vatnið.
Við hvetjum bæjarbúa til að
fá sér sæti og bjóðum upp á
sögustund.

Auglýsingaverð
í Jökli
Svarthvítar auglýsingar
Opna í svarthv
Heilsíða í svarthv.
Hálfsíða í svarthv.
1/4 í svarthv.
1/8 í svarthv.
1/16 í svarthv.

38.400
25.600
16.400
10.700
7.800
4.800

Lit auglýsingar
Opna í lit
Heilsíða í lit
Hálfsíða í lit
1/4 í lit
1/8 í lit
1/16 í lit

69.000
46.000
31.000
22.700
14.700
9.900

Verðin eru öll með 25,5% vsk
Smáauglýsingar kosta 750,og er þá miðað við 150 innslætti pr. auglýsingu.
Hver innsláttur umfram 150 kostar 5,-

	
  

Í	
  Grundarfirði	
  
	
  

Mánudagur	
  29.	
  september	
   	
  

	
  

08.10	
   Samhristingur	
  nemenda	
  og	
  foreldra.	
  

	
  

Grunnskólinn	
  

17.00	
   Bjöllutími	
  opinn	
  fyrir	
  alla.	
  

	
  

	
  

Ragnar	
  og	
  Ásgeir	
  

17.00	
   Skokkhópur.	
  Allir	
  velkomnir.	
  

	
  

	
  

Íþróttahús	
  

18.00	
   Yoga,	
  fyrir	
  alla.	
  Muna	
  dýnu	
  &	
  teppi.	
  

	
  

Grunnskólinn	
   	
  

20.00	
   Bjöllur,	
  paratími,	
  öll	
  pör	
  velkomin.	
  

	
  

Ragnar	
  og	
  Ásgeir	
  

	
  

Ragnar	
  og	
  Ásgeir	
  

06.30	
   Hit	
  æfingatími,	
  allir	
  velkomnir.	
   	
  

	
  

Ragnar	
  og	
  Ásgeir	
  

17.30	
   Yoga,	
  opið	
  fyrir	
  alla.	
  

	
  

	
  

	
  

Ragnar	
  og	
  Ásgeir	
  

Fimmtudagur	
  2.	
  október	
  

	
  

	
  

13.10	
   Boccia	
  eldri	
  borgara,	
  opinn	
  tími	
  .	
  

	
  

Íþróttahús	
  

17.00	
   Skokkhópur.	
  Allir	
  velkomnir.	
  

	
  

Íþróttahús	
  

Þriðjudagur	
  30.	
  september	
   	
  

	
  

17.00	
   Átakstími.	
  Allar	
  konur	
  velkomnar.	
  

Miðvikudagur	
  1.	
  október	
  

	
  

	
  

	
  

20.30	
   Konukvöld	
  á	
  Rúben,	
  tískusýning	
  ofl.	
  	
  Auglýst	
  síðar.	
  

Föstudagur	
  3.	
  október	
  

	
  

	
  

17.00	
   Ganga	
  með	
  Ferðafélagi	
  Snæfellsness.	
   	
  	
  

Laugardagur	
  4.	
  október	
  

	
  

	
  

Sögumiðstöð	
  

	
  

	
  

10.00	
   Skokkhópur.	
  Allir	
  velkomnir.	
  	
   	
  

	
  

Íþróttahús	
  

11.00	
  	
   5Rytma	
  dans.	
   	
  

	
  

Lækur	
   	
  

	
  

	
  

11.00	
   SNAG,	
  æfingaleikur	
  í	
  golfi,	
  börn	
  og	
  unglingar	
  

UMFG	
  opnar	
  alla	
  
skipulagða	
  æfingatíma	
  í	
  
	
  
íþróttahúsi.	
  
	
  
Bárarvöllur	
  er	
  opinn	
  öllum	
  
	
  kylfingum	
  
	
   gjaldfrjálst.	
  
	
  
Nemendur	
  Grunnskólans	
  
skiptast	
  á	
  að	
  skipuleggja	
  
	
  hreyfingu	
  í	
  frímínútum	
  alla	
  
vikuna.	
  
	
  
Tökum	
  virkan	
  þátt	
  í	
  
	
  hreyfivikunni	
  og	
  finnum	
  
okkar	
  hreyfingu.	
  
	
  
Njótum	
  umhverfisins	
  og	
  
förum	
  í	
  göngutúra.	
  
	
  
	
  Njótum	
  	
  útivistar	
  
	
   og	
  
hreyfingar	
  með	
  börnunum	
  
okkar.	
  
	
  

	
  

Íþróttahús	
  

12.00	
   SNAG,	
  æfingaleikur	
  í	
  golfi,	
  eldri	
  borgarar	
  sérstaklega	
  velkomnir.	
  

Sunnudagur	
  5.	
  október	
  
19.00	
   Blak	
  fyrir	
  aldurinn	
  50+	
   	
  

	
  	
  

	
  

Íþróttahús	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

