
Föstudaginn 19. desember 
braut skráðust 15 nemendur 
frá Fjöl brauta skóla Snæfellinga. 

Athöfnin hófst á því að skóla
meistari Fjölbrautaskóla Snæ
fellinga, Jón Eggert Bragason  
braut skráði  nemendur og flutti 
ávarp. Í ávarpinu rifjaði skóla
meistari m.a. upp að skólinn 
hélt upp á 10 ára afmæli sitt á 
þessu hausti og af því tilefni 
bárust skólanum góðar kveðjur 
og gjafir. 

Rauðakrossdeildir af Snæ
fellsnesi, Kvenfélagið Gleym 
mér ey og Jeratún sem er félag 
í eigu sveitarfélaga hér á Nesinu 
gáfu veglegar peningagjafir 
sem notaðar verða í þágu 
nemenda skólans. Fyrir hönd 
skólans þakkaði skólameistari 
þann hlýhug og virðingu sem 
skólanum er sýndur með þessu.

Einnig kom fram í ávarpinu að 
skólinn innritaði fyrstu nemana 
inn á nýjar námsbrautir síðasta 
haust þar sem meðalnámstími 
er áætlaður sjö annir í stað átta 
eins og nú er. Þá gerði skóla

meistari einnig að umtalsefni 
að framhaldsdeild skólans á 
Patreks firði hafi heldur betur 
sannað sig en þrír af þeim sem 
út skrifuðust að þessu sinni hafa 
stundað nám sitt frá Patreksfirði.

Hrafnhildur Hallvarðsdóttir  
aðstoðarskólameistari  afhenti  
að þessu loknu nemendum 
viðurkenningar fyrir góðan 
námsárangur. Sveitarfélög gáfu 
viðurkenningarnar auk Arion 
banka, Landsbankans og FSN. 

Hæstu einkunn á stúdents
prófi  eða með  8,83 í meðal
einkunn hlaut Jóhannes Geir 
Guð mundsson. Hann fékk 
af henta veglega bókargjöf 
ásamt peningastyrk frá Lands
bankanum. Jóhannes Geir hlaut 
einnig viðurkenningu fyrir 
góðan árangur í raunvísindum, 
stærðfræði, dönsku og þýsku.   
Vera Sól Bjarnadóttir sem kom 
fast á hæla Jóhannesar með 8,6 
í meðaleinkunn á stúdentsprófi 
hlaut viðurkenningar fyrir 
góðan árangur í  félagsgreinum 
ásamt viðurkenningum fyrir 

góðan árangur í dönsku og 
ensku. Kristinn Magnús Péturs
son hlaut viðurkenningu fyrir 
góðan árangur í íslensku og 
dönsku. Benedikt Óskarsson 
fékk viðurkenningu fyrir störf 
í þágu nemendafélagsins en 
hann er fyrrum forseti þess og 
Kristinn Þór Ragnarsson fékk 
viðurkenningu frá Kvenfélaginu 
Gleymmérey fyrir list og 
verkgreinar en hann á að baki 
farsælan feril með Stórsveit 
Snæfellsness eða Big Band 
áfanga skólans.

Í byrjun athafnar flutti Hólm 
fríður Friðjónsdóttir létta jóla
tónlist á flygilinn. Um tón

listaratriði í athöfninni sáu 
tveir nýstúdentar þau Dagný 
Rún og Benedikt  ásamt þremur 
fyrrum nemendum skólans sem 
svo skemmtilega vill til að eru 
bræður Dagnýar, þeir Hafþór 
Ingi og Mattías Arnar og Eyþór 
bróðir Benedikts.

Helga Lind Hjartardóttir flutti 
kveðjuræðu fyrir hönd kennara 
og starfsfólks og Aníta Rún 
Sæþórsdóttir flutti kveðjuræðu 
fyrir hönd ný stúdenta. 

Að lokum sleit skólameistari 
seinni útskrift skólans á þessu 
merka tíunda starfsári skólans 
og bauð gestum í kaffi og kökur.

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Brautskráning FSN
680. tbl - 15. árg. 8. janúar 2015 

ÍBÚÐ TIL LEIGU
Á HELLISSANDI 

Fjögurra herbergja, 140 fm íbúð til leigu 
á Hellissandi, laus �jótlega.

Upplýsingar í síma 893-0480



Árið 2014 er liðið, margs er 
að minnast og hér mun ég koma 
inn á nokkur atriði tengd árinu í 
Snæfellsbæ.

Sveitarstjórnarkosningar voru á 
árinu og í þetta sinn voru fjögur 
framboð í Snæfellsbæ og náðu tvö 
þeirra mönnum inn í bæjarstjórn.  
Það að fjögur framboð skyldu koma 
fram bendir til mikils áhuga hjá 
íbúum að hafa áhrif á samfélagið 
sitt og er það vel.  Það skiptir miklu 
máli að til sé fólk sem vill leggja sitt 
af mörkum fyrir samfélagið og er 
það okkar happ að svo sé.  Við sem 
samfélag þurfum að virkja þennan 
kraft til góðra verka þá mun okkur 
farnast vel.

Íþróttastarf var mjög öflugt eins 
og undanfarin ár og er gaman að fá 
að fylgjast með öllum þeim er taka 
þátt í því og getum við verið stolt 
af öllum er þar koma að málum.  
Fyrir samfélag eins og Snæfellsbæ 
skiptir öflugt íþróttastarf miklu 
máli en þar eins og annarstaðar 
verðum við að sníða okkur stakk 
eftir vexti.

Sandaragleði var haldin í ár og 
tókst hún með ágætum og gaman 
var að sjá hvað allir skemmtu sér 
vel og margt var boðið upp á til 
skemmtunar og eiga aðstandendur 
þakkir skildar fyrir þeirra framlag.

Frystiklefinn í Rifi er í raun 
stjarna ársins í Snæfellsbæ.  Hefur 
það þróttmikla starf sem Kári 
Viðarsson hefur unnið,  komið 
okkur rækilega á kortið.  Mér finnst 
afar gaman að sjá hvað þessi mikli 
kraftur og einstaklingsframtak 
hefur áunnið og er það sönnun 

þess að ýmislegt er hægt að gera 
í menningu og listum án þess 
að frumkvæðið komi frá hinu 
opinbera.

Við á Snæfellsnesi höfum verið 
í fararbroddi í mörgum málum 
og gaman að sjá þá miklu athygli 
sem við fengum á árinu fyrir hin 
ýmsu verkefni sem við höfum 
verið að vinna að.  Nokkur atriði 
langar mig að nefna og fyrst er að 
á þessu ári fengu sveitarfélögin 
gullviðurkenningu frá Earth Check 
fyrir vinnu að umhverfismálum 
og jafnframt vorum við til nefnd 
til Umhverfisverðlauna Norður
landaráðs fyrir sömu vinnu sem 
er mjög mikil viðurkenning.   
Unnið var að svæðisskipulagi 
Snæfellsness á árinu og nú í lok 
ársins fékk það verkefni skipulags
verð launin 2014 og loks þá var 
Snæ fells nesið útnefnt eitt af 100 
grænum áfangastöðum í heim
inum árið 2014.  Það er mikil 
vinna sem liggur þarna að baki 
og er þetta eins og margt annað að 
menn uppskera eins og þeir sá og 
við eigum að vera stolt af þessari 
vinnu okkar.

Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull er 
alltaf að byggja meira og meira upp 
innviði þjóðgarðsins og er það vel 
og jafnframt mjög nauðsynlegt til 
að geta tekið á móti ört fjölgandi 
ferðamönnum á svæðinu.  Eins er 
mikilvægt að Þjóðgarðsmiðstöðin 
á Hellnum er nú opin allt árið en 
sú breyting var gerð á árinu og 
hefur heppnast mjög vel og fjöldi 
ferðamanna komið þar við allt 
árið.

Árið 2014 var því miður ekkert 
öðruvísi en önnur ár hvað varðar 
það að verja þá þjónustu sem ríkið 
er að veita á svæðinu. Hart var sótt 
að Fjölbrautarskóla Snæfellinga á 
10 ára afmælisári.  Að skólanum var 
sótt með fækkun nemendagilda 
og er það dapurt að ekki sé 
skilningur á mikilvægi skólans fyrir 
svæðið.  Við í sveitarstjórnunum á 
Snæfellsnesi stóðum þétt saman 
í að reyna að verja starfsemi 
skólans en því miður tókst okkur 
það ekki nema að hluta.  Þessi 

eilífa barátta fyrir því að hér sé 
veitt sambærileg þjónusta af 
hálfu hins opinbera og þykir 
sjálfsögð á höfuðborgarsvæðinu 
mun sjálfsagt taka enn meiri tíma 
á næstu árum og er það í raun 
dapurt að tími sveitarstjórnarfólks 
úti um allt land þurfi að fara í 
þessi mál meðan félagar okkar 
á höfuðborgarsvæðinu þurfa 
lítið að spá í þessa hluti þar sem 
stjórnsýslan og fjölmiðlar sjá um 
þessa vinnu þar.  Í þessum málum 
verðum við að standa okkur enn 
betur og vinna okkar málstað fleiri 
fylgjendur en nú er.

Hjá Snæfellsbæ var ýmislegt um 
að vera á árinu og þar ber hæst 
framkvæmdir vegna breytinga 
á sundlauginni í Ólafsvík og er 
það von okkar að næsta sumar 
verðum við komin með mjög 
góða útiaðstöðu sem mun breyta 
miklu fyrir þá sem heimsækja 
sundlaugina. 

Miklar framkvæmdir voru við 
endurnýjun á vatnslögn í vatnsveitu 
Ólafsvíkur ásamt lagfæringu á 
vatns bólum.  Framkvæmdin felst 
í því að leggja af gamla vatnslögn 
sem er orðin 50 ára gömul og jafn
framt að öll vatnsból verði lokuð 
þannig að óhreinindi komist ekki 
að neysluvatninu.

Á árinu náðist sá áfangi að fá 
leyfi til að fullnýta hjúkrunarrýmin 
á Jaðri en mikil þörf er fyrir þá 
þjónustu og nú eru 12 hjúkrunar
rými á Jaðri.

Unnið var að umhverfismálum 
í sveitarfélaginu og farið í hinar 
ýmsu framkvæmdir til að snyrta og 
fegra og alltaf er svæðið okkar að 
verða fallegra og snyrtilegra með 
ári hverju og eigum við að vera 
stolt af því, ég er það að minnsta 
kosti.

Hinar ýmsu hafnarframkvæmdir 
voru á árinu og má þar nefna 
dýpkun í höfninni í Rifi ásamt 
því að haldið var áfram við að 
fegra og snyrta hafnarsvæðið þar 
og verð ég að segja að þar tókst 
mjög vel til og hefur svæðið fengið 
fína andlitslyftingu.  Í Ólafsvík 
var Norðurgarðurinn lagaður og 
endurbyggður að hluta en tjón 
varð á honum árið áður, m.a. var 
hann hækkaður og styrktur frá því 
sem áður var. 

Farið var í framkvæmdir við 
sjóvarnir og er önnur þeirra 
við svokallað Stakkholtshús í 
Ólafs vík en hin er hjá Írskra
brunnum vestan Gufu skála. Mikil 

menningarverðmæti eru á svæð inu 
við Gufuskála og þörf er á að fara 
í enn frekari varnir á svæðinu til 
að koma í veg fyrir að menningar
verðmæti glatist því ágangur sjávar 
á svæðinu er mjög mikill.

Í Rifi var unnið við að koma upp 
útsýnistað fyrir fuglaskoðun sem 
mun gerbreyta allri aðstöðu til 
fuglaskoðunar í Rifi en fyrir þá sem 
ekki vita þá er Rifsósinn vinsæll 
staður til að skoða og mynda fugla 
sem þar eru.

Fjárhagsstaða Snæfellsbæjar 
verður að teljast viðunandi og 
tókst á árinu að borga niður skuldir 
þrátt fyrir miklar framkvæmdir.  
Það að vera komin í þá stöðu 
að geta greitt niður skuldir en 
jafn framt framkvæmt töluvert er 
lykil staða fyrir hvert samfélag.  Þó 
staðan sé þessi í dag þá herðir alltaf 
að fjár hagnum og munu nýgerðir 
kjara samningar taka töluvert í á 
árinu 2015.  Heilt yfir má þó segja 
að staðan sé góð og á næstu árum 
getum við styrkt okkur enn frekar 
en nú er.  

Það að hafa starfað hjá sama 
sveitar félaginu í 16 ár og vera 
boðið að halda áfram næstu fjögur 
er ekki sjálfsagt mál og er ég þakk
látur fyrir það traust sem mér er 
sýnt og jafnframt er ég vel með
vitaður um þá ábyrgð sem þessu 
starfi fylgir.  Gleði ársins var því 
sú að vera hluti af stórum hóp 
fólks í Snæfellsbæ sem var treyst 
fimmta kjörtímabilið í röð til að 
veita sveitarfélaginu forystu til 
næstu fjögurra ára.  Því má þó 
aldrei gleyma að gott samstarf í 
allri bæjarstjórn er lykill að góðum 
árangri og erum við svo heppin 
í Snæfellsbæ að samstarf innan 
bæjar stjórnar er afar gott og það 
skilar góðum árangri.

Það veitti mér mikla ánægju á 
árinu hversu Snæfellsnesið í heild 
sinni er að ná alltaf meira og meira 
til fólks sem mikil náttúruparadís 
allt árið um kring.  Hér býr frábært, 
kraftmikið fólk sem er bæði 
hugmyndaríkt og framtakssamt 
þannig að eftir er tekið.  Hér er 
stórt tækifæri fyrir okkur sem 
búum á svæðinu sem við skulum 
nýta okkur til enn frekari eflingar 
svæðisins.

Ég vil að lokum óska ykkur öllum 
gleðilegs árs og þakka samstarfið 
á liðnum árum, megi árið 2015 
verða ykkur öllum hagsælt.

Kristinn Jónasson, bæjarstjóri.

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

Um áramót



Stjórn Menningarsjóðsins 
Fegurri byggðir fundaði 19. 
desember 2014 í Lands bank
anum í Snæfellsbæ. Meðal 
fundarefna var að sam þykkja 
að veita viður kenn ingar fyrir 
dugnað og óeigin gjörn störf í 
þágu sam félags ins.  Samþykkt 
var að veita tvö viður  kenningar
skjöl, þeir sem fyrir valinu urðu 
voru annars vegar Kári Viðarsson 

fyrir áhuga hans og dugnað við 
að koma upp leikhúsi, semja 
leikverk og sýna í Frystiklefanim 
í Rifi, hinsvegar var það Þór 
Magnússon fyrir þátttöku  hans 
við uppbyggingu og síðar 
leiðsögn að Vatnshellinum 
sunnan Purkhóla undir Jökli.

Viðurkenningarskjölin voru 
afhent þeim Þór og Kára í 
fundastofu Landsbankans 30. 

desember.  
Helsta tekjulind sjóðsins er 

sala minningarkort og eru þau 

til afgreiðslu í Landsbankanum 
í Ólafsvik.

Menningarsjóður veitir viðurkenningar

Jóga með Önnu Þóru

Jóga hefst að nýju þriðjudaginn 13. janúar.
Kennt verður í húsnæði Fiskmarkaðs Íslands á/í Rifi

              Þriðjudaga og fimmtudaga kl. 17:00
          
   Liðkandi og styrkjandi fyrir 
  líkama og sál

                 Skráning í síma 8646771

              Sjáumst með sól í hjarta.

Komið  nýtt ár og það hefst 
á vertíðinni sem byrjar frekar 
rólega.  Þegar þetta er skrifað 
hefur enginn bátur landað 
afla nema Anna SH sem kom 
með 850 kíló á Bíldudal á línu.  
Reyndar er Fjóla SH með 2 tonn 
í 2 róðrum af ígulkerum.

Þar sem byrjunin er svona 
róleg þá skulum við líta á nokkrar 
aflatölur yfir SH bátanna fyrir 
árið 2014.  Þrasi SH var með 32 
tonn í 39, Björgvin SH 70 tonn 
í 40.  Þórdís SH 55 tonn í 50, 
Arnar II SH 50 tonn í 26.  Birta 
SH 108 tonn í 69 enn báturinn 
réri allt árið á færum og línu. 
Kári II SH 87 tonn í 48.

Reynir Þór SH 218 tonn í 87 
allt í net.  Glaumur SH 44 tonn 
í 33, Oliver SH 90 tonn í 64. 
Geisli SH 59 tonn í 30.  Kristinn 
SH 1300 tonn í 170 , Rifsnes SH 
2413 tonn í 52.  Sæbliki SH 224 
tonn í  49 róðrum.  Sæbliki SH 
kom í staðinn fyrir Særif SH sem 
var gerð út framan af árinu 2014 
og landaði Særif SH 659 tonnum 
í 132 róðrum.  Bíldsey SH 965 

tonn í 130.  Guðbjartur SH 743 
tonn í 160.  Kvika SH 270 tonn 
í 52 allt á vertíðinni 2014 enn 
bátnum var síðan lagt og Kóni 
II SH var keyptur og fékk hann 
nafnið Kvika SH. 

Trollbáturinn Hringur SH 
2876 tonn í 42.  Sæhamar SH 
640 tonn í 168, Arnar SH sem 
var á netum 461 tonn í 69.  Helgi 
SH 2064 tonn í 41. Farsæll SH 
2107 tonn í 54, Sóley SH 1536 
tonn í 35.  Hanna Ellerts SH 115 
tonní 79.  Gunnar Bjarnason SH 
640 tonn í 119.  Matthías SH 
680 tonn í 77.  Katrín SH 271 
tonn í 97.  Örvar SH 2521 tonn 
í 50.  Tjaldur SH 3519 tonn í 
53. Ólafur Bjarnason SH 1043 
tonn bæði í net og dragnót.  
Magnús SH 1303 tonn í 134 
líka í dragnót og net.

Egill SH 670 tonn í 86. 
Saxhamar SH 1765 tonn í 62 
í net og línu, Þórsnes SH 2345 
tonn í 74 líka á net og línu.  

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Aflafréttir

Viðurkenningarhafar og stjórn sjóðsins. F.h. Kári, Þór, Þórhalla Baldursdóttir 
formaður stjórnar sjóðsins, Sirrý Gunnarsdóttir, Lydia Rafnsdóttir og Skúli 
Alexandersson.



Í kvöld, fimmtudaginn 8. 
jan, verður kynning í Átt haga
stofunni á bæði markþjálfun 
og námskeiði í að fyrirgefa sem 
hefst í næstu viku ef þátttaka 
verður næg.

Markþjálfun er þjónusta sem 
veitt er einstaklingi eða litlum 
hóp og felst í að aðstoða við 
að finna nýjar lausnir á því 
sem angar og nýjar leiðir að 
því sem óskað er eftir. Þannig 
er takmarkið með markþjálfun 
í raun að einstaklingur, eða 
hópur, upplifi hina allra bestu 
útgáfu af tilveru sinni. 

Námskeiðið verður haldið 
núna í janúar og febrúar, á 
miðvikudagskvöldum kl 20:00, 
einn og hálfan til tvo tíma í senn.

Markmiðið með þessu nám
skeiði er að fyrirgefa bæði 
sjálfum sér og öðrum, losna 
við reiði og að finna meiri sátt 
og ró í daglegu lífi.

Í fyrsta tímanum verður farið 
yfir hvað fyrirgefning er, hver 
er munurinn á að fyrirgefa og 
að afsaka, hvernig hægt er að 

fyrirgefa og hvers vegna fólk 
ætti að fyrirgefa sjálfu sér og 
öðrum.

21. janúar skoðum við 
reiði, hvernig hún getur verið 
gagnleg og hvernær hún hættir 
að vera gagnleg. Við könnum 
hvernig hægt er að losna við 
reiði og komum þar aftur inná 
fyrirgefningu.

Í þriðja tímanum finnum 
við hvernig ró og sátt, eða 
æðruleysi, vex við að fyrirgefa 
og sleppa tökum á gamalli reiði 
og við förum yfir aðferðir til að 
viðhalda ró og jafnvægi dag frá 
degi.

Hámarksfjöldi er 15 manns. 
Námskeiðið kostar 14.000 kr 
með virðisaukaskatti og er greitt 
fyrirfram. En ef einhver verður 
óánægður í lok námskeiðisins 
getur sá hin sami fengið gjaldið 
endurgreitt. 

Það er Þormóður Símonarson 
markþjálfi sem heldur nám
skeiðið, en hann hefur einnig 
boðið uppá dáleiðslu undan
farin 10 ár.

Markþjálfun í 
Snæfellsbæ

Breyttur opnunartími í 
sundlauginni fyrir almenning

Mánudag  07:30-08:30
   09:30-10:10
   16:10-20:00                

Þriðjudag  07:30-09:10
   10:10-14:10
   18:10-20:30

Miðvikudag 07:30-09:10
   10:50-12:40
   18:10-20:00

Fimmtudag 07:30-09:10
   11:30-12:00
   16:10-20:30

Föstudag  07:30-10:10
   11:30-14:05
   17:10-20:30

Laugardag 10:00-17:00 

Á gamlársdag stóðu þau 
heiðurshjón Fannar Baldursson 
og Rán Kristinsdóttir fyrir gaml
árs  dagshlaupi. Að sögn Ránar 
er hugmyndin fengin að láni 
annarsstaðar og þau hvött til 
að standa fyrir svona hlaupi 
hér í Snæfellsbæ. Fjölmörg 
gamlársdagshlaup eru haldin 
um land allt en þeirra stærst 
er sennilega ÍR hlaupið. Boðið 
var upp á þrjár vegalengdir 2, 

5 og 7 kílómetra og voru allir 
hjartanlega velkomnir bæði til 
að ganga og hlaupa og þátt
takendur hvattir til að mæta í 
búningum. Heppnaðist hlaupið 
sérlega vel og skemmtu þeir sér 
konunglega sem mættu en um 
30 þátttakendur mættu. Vonandi 
verður þetta árlegur hluti af  
gamlársdegi í framtíðinni með 
fleiri og fleiri þátttakendum.

þa

Gamlársdagshlaup



Undirritaður fór að sjá leik
sýninguna Mar sem sýnt er i 
Frysti klefanum í Rifi og var í 
einu orði stórhrifinn. Af hverju? 
Jú , hér er á ferðinni mögnuð 
leiksýning þar sem allt gengur 
upp. 

Leikverkið byggir á sögu 
tveggja sjóslysa við strendur 
Snæfellsness á síðustu öld. Fyrra 
slysið átti sér stað í febrúar 1962 
þegar togarinn Elliði SI sökk út 
af Öndverðarnesi. Í áhöfninni 
voru 28 manns, 26 björguðust. 
Síðara slysið varð í júlí 1997 
þegar trillan Margrét SH hvarf 
ásamt tveimur mönnum. 

En þá að uppsetningu verksins 
sem ég var mjög heillaður yfir. 
Ber fyrst að nefna leikmyndina 
sem er einföld og snjöll og á 
það sérstaklega vel við í þessu 
verki þar sem áherslan er lögð 
á frásagnarformið og setur 
áhorf andann strax inn í þann 
veru leika sem fjallað er um. 
Hlutirnir á sviðinu fanga tímann 
og aðstæður vel og eins hvernig 
leikararnir nýta sér þá.

Leikurinn var framúrskarandi 
hjá báðum leikurunum og Kári 
Viðarsson sýnir og sannar hve 
öflugur leikari hann er og túlkun 
hans sem loftskeytamaðurinn 
Birgir er framúrskarandi. 
Senur nar þegar hann kallast 
á við talstöðvarnar eru hreint 
magnaðar. 

Freydís Bjarnadóttir sem hér 
þreytir frumraun sína kemst afar 
vel frá sínu. Hlutverk hennar er 

vandmeðfarið en hún kemur því 
vel til skila, svo einlæg, trúverðug 
og sannfærandi túlkun að það 
risu hár á undirrituðum. 

Lýsing er öll mjög fag mann
lega unnin og gefur verkinu 
mikla dýpt. Einnig verð ég að 
nefna hönnun hljóðmyndar 
sem fangar verkið fullkomlega. 
Talstöðvarnar, tónlistin og 
um hverfis hljóðin eru meistara
lega unnin. 

Leikstjórn er unnin með 
mikilli næmi og virðingu fyrir 
viðfangsefninu sem skilar sér í 
samspili leikara og leikararnir fá 
ákveðið frelsi í túlkun sinni sem 
er svo sterkur þráður gegnum 
leikverkið.

Frystiklefinn í Rifi sannar 
svo um munar að mikið og 
metnaðarfullt starf er búið 
að eiga sér stað síðustu ár. 
Með leikverkinu Mar er enn 
einn stórsigurinn unninn í 
menningarlifi Snæfellsbæjar 
og er öllum aðstandendum til 
mikils sóma. 

Hægt er að taka undir orð 
leikhússtjórans í leikskránni að 
hlutverk leikhúsa er að blása lífi 
í sagnararfinn og menninguna 
á sínum heimavelli. Það er svo 
sannarlega gert með þessu 
leikverki. Ef þið ætlið að sjá 
eitt leikhúsverk á þessu ári, 
sjáið Mar. 

Án þess að hika eitt augnablik, 
fimm stjörnur! 

Gunnsteinn Sigurðsson.

Vá! Þvílík leiksýning

Aðalfundur verður haldinn í Sögumiðstöðinni 
�mmtudaginn 8. janúar kl. 20.00

Dagskrá samkvæmt lögum klúbbsins.

Kveðja, stjórnin

Aðalfundur 
Vestarr 

Fyrirhugaðar voru fjórar sýningar á verkinu en vegna gríðargóðra viðtaka 
og mikillar eftirspurnir urðu sýningarnar 10 talsins yfir hátíðarnar. Nú er svo 
komið að ákveðið hefur verið að halda sýningum áfram um helgar í janúar.

www.steinprent.is
Facebook - Jökull bæjarblað



Snæfellsbær óskar eftir að ráða aðalbókara
Snæfellsbær óskar eftir að ráða aðalbókara í 75-100% starf á skrifstofur bæjarins.
Viðkomandi þarf að geta ha�ð störf sem fyrst og eigi síðar en 1. febrúar 2015.

Við leitum að einstaklingi sem hefur haldgóða bókhalds- og tölvuþekkingu. 
Reynsla af vinnu með Navision bókhaldsker�ð er æskileg.
Gerð er krafa um stúdentspróf og æskilegt er að umsækjandi ha� viðskipta- 
eða rekstrarfræðimenntun.

Laun eru skv. kjarasamningi sam�ots bæjarstarfsmannafélaga og Launanefndar 
sveitarfélaga.

Nánari upplysingar gefur bæjarritari í
síma 433-6900, netfang lilja@snb.is

Umsóknarfrestur er til 20. janúar.

Sjálfstæðisfélögin í Snæfellsbæ standa fyrir opnum fundi 
í Kli� �mmtudaginn 8. janúar kl. 20

ALLIR VELKOMNIR

Kjörið tækifæri til að ræða t.d. húshitunar- og byggðamál.

Opinn fundur í Kli�

Guðlaugur Þór Þórðarson 
varaformaður �árlaganefndar
fer y�r landsmálin.


