
Laugardagurinn 8. nóvember 
síðastliðinn var Dagur gegn 
einelti en þessi dagur hefur 
síðustu 4 ár verið helgaður 
baráttunni gegn einelti.

Dagurinn var að þessu sinni 
haldinn hátíðlegur þann 7. 
nóvember til að skólar gætu 
hugað að þessu merkilega og 
mikil væga málefni. Markmið 
með degi sem þessum er að 
vekja sérstaka athygli á mál

efninu. Það var fjölbreyttur 
og glaður hópur nemenda og 
starfs fólks  í Grunnskóla Snæ
fells bæjar norðan Fróð ár heiðar 
sem kom saman á íþrótta
vellinum í Ólafsvík þennan 
dag og myndaði hjarta. Hjartað 
mynduðu þau til að minna sig 
og aðra á að standa saman gegn 
baráttunni gegn einelti.

þa

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Hjartað slær gegn einelti
672. tbl - 14. árg. 13. nóvember 2014 

Námskeið í skyndihjálp
Getur þú hjálpað þegar á reynir?

Eitt af meginverkefnum Rauða krossins er að útbreiða 
þekkingu almennings á skyndihjálp. Snæfellsbæjardeild 
RKÍ hefur undanfarið ár haldið slík námskeið.

Fyrirhugað er að halda námskeið fyrir sem sem hafa 
áhuga dagana 18,19 og 20 nóvember. Um er að ræða 
12 klst námskeið og er kennt frá 18-22 þessa 3 daga.

Við hvetjum alla til þess að skrá sig, jafnt einstaklinga sem 
og fyrirtæki sem hafa áhuga á að senda sína starfsmenn.  
Verð fyrir námskeiðið er kr. 10.000 með skírteini

Upplýsingar og skráning á námskeiðið er hjá Þórarni 
Steingrímssyni í s. 894-5808

Athugið að námskeiðið er metið til eininga 
í Fjölbrautaskóla Snæfellinga og víðar!

Stjórn Snæfellsbæjardeildar RKÍ



Hársnyrtistofan Pastel opnaði 
fimmtudaginn 6. nóvember, 
stof an er staðsett að Norður
tanga 1 í Ólafsvík.

Lovísa Hrund Stefánsdóttir 
rekur Pastel og er eini starfs
maðurinn, a.m.k. til að byrja 
með, Lovísa segir að mót tökur 
hafi verið framar vonum og mjög 
mikið um tíma pantanir, það sé 
greini legt að þörf hafi verið á að 
opna hár snyrtistofuna.

Lovísa kemur úr Reykjavík 
þar sem að hún lærði iðnina og 
hefur unnið á hársnyrtistofum 
þar, ef einhver lesandi er að 
íhuga tengingu Lovísu við Snæ
fellsbæ þá er Orri Magnússon 
sam býlismaður hennar.

Lovísa tjáði blaðamanni að 
ákvörðun um að opna hár
snyrti stofu í Ólafsvík sé ekki 
eitthvað sem hún hafi gengið 

með í maganum í mörg ár, 
hugmyndin kom upp og hún 

ákvað bara að láta slag standa. 
Lovísa er ekki óvön lífinu úti á 
landi þar sem að hún ólst upp 
á Raufarhöfn og á skyldmenni 
víða á austurlandinu. 

Í tilefni af opnuninni verða 
til boð og afslættir í gangi út 
nóvember mánuð en eins og 
tíðkast á hársnyrtistofum þá  eru 
einnig ýmsar hárvörur til sölu 
í Pastel. Vegna mikls áhuga og 

fjölda tímapantana sagði Lovísa 
að hún hafi þurft að teygja 
aðeins á opnunartímanum til að 
koma öllum viðskiptavinum að, 
hún er því bjartsýn á framtíðina.

Við óskum Lovísu Hrund til 
hamingju með opnunina og 
óskum henni velfarnaðar með 
reksturinn.

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

Pastel er ný hársnyrtistofa

Næstkomandi laugardag, 15. 
nóvember verður leikin fyrri 
umferð innimóts KSÍ (Íslands
mót) í knattspyrnu í íþrótta
húsinu í Ólafsvík. Eftirtalin 
lið hafa tilkynnt þátttöku; 
Grundarfjörður, Snæfell, Skalla
grímur og Víkingur Ó. Leiknir 
verða sex leikir, ef öll lið mæta á 
svæðið og því mikið um að vera.

Kl. 14.00 Víkingur Ó. - Snæfell 

Kl. 14.35 Grundarfjörður- Skallagrímur

Kl. 15.30 Snæfell - Skallagrímur

Kl. 16.05 Víkingur Ó. - Grundarfjörður

Kl. 17.00 Grundarfjörður - Snæfell

Kl. 17.35 Skallagrímur - Víkingur Ó.  

Inniknattspyrna getur verið 
mjög skemmtileg á að horfa og 
því full ástæða til að fjölmenna 
í íþróttahúsið, hvetja strákana 
og hafa gaman. Þess má geta að 
aðgangur er ókeypis, í boði TM.

Seinni umferðin, með 
þessum sömu liðum verður 
svo laugardaginn 29. nóvember, 
einnig í íþróttahúsinu í Ólafsvík.

óhs
Í tilefni af alþjóðadegi sykursjúkra  14. nóvember 

munu lionsklúbbarnir í Snæfellsbæ í samstar� 
við Heilsugæslustöðina bjóða íbúum Snæfellsbæjar 

upp á blóðsykursmælingu 

laugardaginn 15. nóvember kl. 11 - 13 
í Átthagastofu Snæfellsbæjar

Allir eru hvattir til að mæta! 

21. janúar 1973 

Blóðsykursmæling

Íslandsmót í 
inniknattspyrnu



JAKO ehf.  -  Smiðjuvegi 74 (Gul gata)  -  200 Kópavogi 
sími: 566 7310  -  namo@namo.is  -  www.jakosport.is 

 
 

Þú mátt alls ekki missa af þessu !!  
 

                    

 
  
  

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peysa (8897-49) eða Zip-top (8697-49) og 
¾ buxur (8395-09) eða fótboltabuxur (8495-09) ef keypt saman; 
   Barnastærðir;  (verð kr. 15.480)   TILBOÐ kr. 10.060 
   Fullorðinsstærðir;  (verð kr. 17.480)  TILBOÐ kr. 11.350 

Aukamerking  -  nafn á flík;    TILBOÐ kr. 500 
 

Tilboðið gildir fimmtudaginn 13. nóvember 2014 
frá kl. 16:00 – 19:00 – í Íþróttahúsinu Ólafsvík 

 



Jól í skókassa
Það ríkti gleði og eftirvænting 

hjá grunnskólanemendum 1. 
 6. bekkjar og elstu börnum 
leikskólans í morgun þegar þau 
mættu öll til að af henda gjafir 
til barna í Úkraníu sem mörg 
hver búa á munaðar leysingja
heimilum og við mikla fátækt.

Börnin afhentu skókassa sem 
þau unnu saman við að útbúa og 
fengu heitt kakó og smákökur 
við þetta tækifæri. 

Það eru samtökin KFUM/
KFUK sem sjá um þetta verkefni 
og koma því á leiðarenda. Hér í 
Grundarfirði eru umsjónamenn 

verkefnisins Salbjörg Nóadóttir 
og Anna Husgaard.

hb

Íbúð til leigu

Grundar�arðarbær hefur til leigu 3ja herbergja 
íbúð í parhúsi. Íbúðin er 90 ferm. og er laus frá 
1. desember nk.

Nánari upplýsingar eru veittar á bæjarskrifstofu 
í síma 430 8500 eða með því að senda tölvupóst 
á netfangið grundar�ordur@grundar�ordur.is 

Umsóknarfrestur er til 20. nóvember 2014.

Nú er rétti tíminn til framkvæmda 
þar sem að átakið ALLIR VINNA 

hefur verið framlengt.
 

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 

verður haldinn sunnudaginn 30. nóvember n.k. 
kl. 14:00 í Samkomuhúsinu í Grundarfirði.

Hægt er að panta sölubása hjá Helgu Maríu 
í s: 891-9523 eða með tölvupósti á netfangið: 
skaleyjar@gmail.com.

Kvenfélagið Gleym mér ei.



Nóvember byrjar nokkuð 
rólega hjá bátunum. Leiðindatíð 
hefur reyndar verið og því bátar 
lítið komist á sjóinn. Enn þá 
eru nokkrir bátar að landa á 
Vestfjörðum og eru þeir orðnr 
fjórir núna. Matthías SH er með 
18,2 tn í 4 og Esjar SH 19,7 tn í 
3 báðir að landa á Patreksfirði. 
Rifsari SH er með 20 tn í 3 og 
Steinunn SH 42 tn í 3 báðir í 
Bolungarvík. Af heimabátunum 
þá er Egill SH með 9,2 tn í 2, 
Sveinbjörn Jakobsson SH 7 tn í 
2, Ólafur Bjarnason SH 5,3 tn í 
2 og Gunnar Bjarnason SH 1,5 
tn í tveimur löndunum ,

Magnús SH er hættur á 
dragnót og kominn á netin og 
byrjar hann ágætlega, hefur 
landað 11 tonnum í 3 róðrum 
og mest 6,7 tonn í einni 
löndun. Hinir bátarnir eru enn 
þá á skötusel nema Haukaberg 
SH sem reyndar hefur aðeins 
landað tæpum 3 tonnum í 2 
róðrum, og Hafnartindur SH 
sem er með 1,9 tn í 2 Bárður 
SH er með 8 tn í 3 og Arnar SH 
7,2 tn í 2 þar af 5,9 tonn í einni 
löndun. Katrín SH 4 tn í 2.

Hjá smábátunum undir 8 
BT þá hefur Rán SH landað 
8,3 tonnum í 4 róðrum á 

Arnaststapa, en báturinn hét 
áður Diddi Helga SH. Kristinn 
SH er með 30 tn í 5 og landað á 
Arnarstapa. Vekur það reyndar 
nokkra athygli þar sem að 
höfninn í Arnarstapa er nú 
ekki stór og spurning hvort að 
Kristinn SH sé stærsti báturinn 
sem þar hefur landað. Tryggvi 
Eðvarðs SH 19 tn í 3 og þar af 9,9 
tn í einni löndun, líka landað 
á Arnarstapa. Guðbjartur SH 
11,3 tn í 2, Sæbliki SH 9,6 tn í 
3, Brynja SH 7,5 tn í 2 og Álfur 
SH 6,8 tn í 2. Vísir SH 3,6 tn í 2.

Góð veiði er hjá Fjólu SH 
á ígulkerjunum en báturinn 
hefur landað 15,6 tonn í 7 
róðrum. Blíða SH með 8 tn 
í 3 af beitukóngi og Hannes 
Andrésson SH 24 tn í 5 af 
hörpuskel en allir þessir þrír 
bátar landa í Stykkishólmi. 

Örvar SH hefur landað 105 
tn í 2 á Siglufirði og þar af 77 
tonn í einni löndun. Tjaldur 
SH 42 tn í 1 á Rifi. 

Trollbátarnir sem fyrr með 
fullfermi og var Hringur SH 
með 75 tn, Farsæll SH 54 tn, 
Helgi SH 47 tn og Sóley SH 
40 tonn.

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Aflafréttir

16” pizza 
með tveim áleggstegundum
kr. 1.890.-

16” pizza 
með tveim áleggstegundum 
og ostabrauð
kr. 2.890.-

Auglýsir Pizzatilboð 
14. og 15. nóvember

S: 436 1362

Ræstingastarf

Grundar�arðarbær óskar eftir að ráða sem fyrst 
starfsmann til að sinna ræstingu á einni af 
húseignum bæjarins. Um er að ræða 2 klst. á viku. 
Vinnutími er sveigjanlegur.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 
Sambands íslenskra sveitarfélaga og Starfs-
mannafélags Dala- og Snæfellsness (SDS).

Nánari upplýsingar eru veittar 
á bæjarskrifstofu í síma 430 8500 eða 
á netfangi grundar�ordur@grundar�ordur.is 

Umsóknarfrestur er til 20. nóvember nk.

Kirkjan okkar

Óskalagaguðsþjónusta
í Ólafsvíkurkirkju kl. 20 sunnudaginn 16. nóv.

Létt stemning og lögin þín!



Vinnusmiðja um gerð styrkumsókna 

Viltu auka líkur 
þínar á að fá 
styrk úr innlendum 
sjóðum? 

Í vinnusmiðjunni  verður farið 
yfir undirstöðuatriði í gerð 
umsókna um styrki í innlenda 
sjóði. Farið verður yfir 
undirbúning fyrir umsóknir 
og hvernig styrkumsóknir eru 
ritaðar.  Að vinnusmiðjunni 
lokinni gefst þátttakendum 
kostur á að skrifa umsókn 
og skila til leiðbeinanda 
innan 14 daga.  Leiðbeinandi 
fer yfir umsóknina, rýnir 
hana og sendir til baka með 
upplýsingum um hvað var 
gott og hvað má bæta. 

Leiðbeinandi 
er Sigurður Steingrímsson, 
verkefnisstjóri, hjá 
Nýsköpunarmiðstöð Íslands. 

Staður
Húsnæði Símenntunar- 
miðstöðvarinnar í Borgarnesi, 
20. nóvember kl. 13:00-16:00

Staður 
Húsnæði Símenntunar-
miðstöðvarinnar á Akranesi, 
20. nóvember kl. 17:30-19:30

Verð
Vinnusmiðjan er þátttakendum 
að kostnaðarlausu.

Skráning er á vef Símenntunar www.simenntun.is  
og nánari upplýsingar gefur starfsfólk Símenntunar 
í síma 437 2390.

[  Nýsköpunarmiðstöð Íslands ] - Íslensk útgáfa af merki
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Föstudagskvöldið næst kom
andi heldur belgíski dans arinn 
Mirte Bogaert sýningu á nýju 
verki í Frystiklefanum. Mirte 
hefur haft aðsetur í klefanum 
frá því í byrjun október og 
unnið ötullega að þessu nýja 
dansverki sem sækir innblástur 
sinn í náttúruna og veðrið hér 
á nesinu. 

Er þetta í fyrsta skipti sem lista
maður hefur aðsetur í klefa num 
og þótti henni einkar ánægju
legt að dveljast hér í bænum. 

Hún sótti meðal annars prjóna
námskeið og gerði sitt besta til 
að læra íslensku með góðri 
hjálp Kötu í Rifssaumi.

Sýning Mirte hefst klukkan 
20:00 og stendur yfir í rúmar 
þrátíu mínútur.  Eins og fyrri 
daginn eru það frjáls framlög 
sem gilda sem miðaverð á 
sýninguna og eru heimamenn 
hvattir til að bregða undir sig 
betri fætinum og taka þátt í 
þessum skemmtilega viðburði.

Fréttatilk.

Mirte Bogaert í Frystiklefanum

NÝTT ÞAKJÁRN á hálfvirði.
12 plötur 6,45
8 plötur 2,10

Sími: 840 6100
Ég veit ekki hvort maður á að 

setja svona í fyrirsögn því í þau 
skipti í haust sem ég hef gert það 
hafa viðkomandi hópar dottið 
hressilega niður töfluna næstu 
helgi á eftir (með viðeigandi 
kvörtunum). En hvað um það 
ég geri það nú samt.  Púkarnir 
tóku gríðarlegt stökk upp 
töfluna og fóru heil 8 sæti 
upp og eru nú að nálgast efsta 
bitann í fjósinu. Dimmalimm 
brá sér til útlanda og tippaði 
áður, en það má segja að það 
hafi ekki verið uppi tippið á 
neinum í þeim hópi miðað við 
árangurinn því hann var heilir 

3 réttir (vonandi að það réttist 
eitthvað við heimkomuna). Þau 
í GömluGroup duttu niður um 
7 sæti eins og Up the irons enda 
var ég nýbúinn að hæla þeim.  
Þá fór Töfra liðið upp um 10 
sæti og er nú komið í það 
sjöunda, það virka greinilega 
betur töfrar en brellur því 
Barbabrellur halda sínu neðsta 
sæti. Svo má ekki gleyma S.G. 
Hópnum því aldrei þessu vant 
fór hópurinn upp um sæti og 
meira að segja 3. Af öðrum 
hópum er frekar lítið að segja. 

Gummi Gísla

Púkarnir 
nálgast toppinn

Trello fyrir byrjendur

Trello er frábært verkefnastjórnunarforrit sem hægt er að skrá sig á ókeypis. Trello er
verkfæri sem hjálpar til við skipulag á öllum þeim verkefnum sem þú stendur frammi fyrir,
hvort sem það er í starfi eða einkalífi.

Námskeið verður haldið í Átthagastofunni 20. nóvember frá kl 9 -12. Kennari er Lísa
Jóhanna Ævarsdóttir, viðskiptafræðingur og verkefnastjóri.

Verð er frá 14.000 – 20.000 kr. En það ræðst af fjölda. Hámark er 15 manns. Kaffi og
meðlæti er innifalið.

Skráning og nánari upplýsingar fer fram á atthagastofa@snb.is og í síma 433 6929

Starfsfólk Átthagastofu



 
 

 

 
 

Kynningarfundir  verða haldnir á vinnustöðum í nóvember. 

www.simenntun.is

Viltu fá starfsreynslu og vel leyst lífsverkefni 
metin til framhaldsskólaeininga?   

Áhugasamir hafi samband við náms- og starfsráðgjafa 
Símenntunarmiðstöðvarinnar vala@simenntun.is eða 
helgalind@simenntun.is  eða í síma 437-2390    

Raunfærnimat er fyrir þá sem hafa reynslu og þekkingu á ákveðnu sviði 
án þess að hafa viðurkenningu úr formlega skólakerfinu. Símenntu-
narmiðstöðin á Vesturlandi býður upp á raunfærnimat:

Fyrir leikskólaliða – mat og staðfesting á þekkingu og reynslu af vinnu með börnum.

Fyrir félagsliða – mat og staðfesting á þekkingu og reynslu af vinnu með fötluðum, 
öldruðum eða sjúkum.

 Fyrir stuðningsfulltrúa – mat og staðfesting á þekkingu og reynslu af vinnu með 
börnum og unglingum.

Tilgangur raunfærnimats er að gefa út staðfestingu sem einstaklingur getur 
notað til: 
 - styttingar á námi
 - að sýna fram á reynslu og færni í starfi eða í atvinnuumsókn
 - að meta hvernig einstaklingur getur styrkt sig í námi eða starfi.      

Hefur þú áhuga á að vinna við skrifstofustörf eða viltu efla þig í starfi?

Símenntunarmiðstöð Vesturlands ætlar að fara af stað með  Skrifstofuskólann  í janúar 2015.  Skrifstofuskólinn er 160 
klukkustunda nám ætlaður fólki 20 ára og eldra sem hefur stutta eða jafnvel enga formlega skólagöngu að baki, vinnur 
almenn skrifstofustörf eða hefur hug á því. 

Markmið með náminu er m.a. að e�a sjálfstraust og hæfni námsmanna til að takast á við almenn skrifstofustörf, auka 
þjónustu-  og tölvufærni ásamt færni í ensku og almennu  jákvæðu viðhor� til áframhaldandi náms.  Meta má námið til að 
allt að 18 eininga í framhaldsskóla. 

Kennslufyrirkomulag;
Námið fer fram í dreifnámi sem þýðir að námið er blanda af staðlotum og �arnámi. Nnemendur fá námsefnið í gegnum 
kennsluker�ð Moodle og samskiptaforritið Lync og svo hitta þeir  kennara og samnemendur  í staðlotum í Borgarnesi. 
Námið er verkefnamiðað þannig að nemendur geta að hluta til stýrt sjál�r hvenær þeir leggja stund á námið og því hentar 
það vel með vinnu.  Með því að bjóða upp á þessa kennsluaðferð er verið að miða kennslu að þörfum fullorðinna nemenda.

Námsgreinar eru t.d verslunarreikningur,  bókhald, tölvu og upplýsingaleikni, tölvubókhald og enska.
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Nánari upplýsingar og skráning hjá;  Helgu Lind Hjartardóttur náms- og 
starfsráðgja� og verkefnastjóri og á facebook síðu Símenntunarmiðstöðvar 
Vesturlands.  Sími; 8951662, netfang; helgalind@simenntun.is

Verð; 46.000       Hægt er að sækja um styrk til fræðslusjóða stéttarfélaga


