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Heilsudagar standa yfir

Þessa dagana standa yfir Heilsu
dagar í Snæfellsbæ, í rúma viku
hefur verið boðið upp á ýmsa
viðburði sem tengjast heilsu og
hreyfingu. Verslanir og veitinga
staðir í sveitar
f élaginu hafa
einnig tekið þátt í dagskránni.
Formlegri dagskrá lýkur á

laugardag og því um að gera fyrir
alla að rífa sig upp úr sófanum
og taka þátt.
Myndin er af krökkum í 5. - 8.
bekk sem tóku þátt í fjölmennu
Pizzamóti föstudaginn 27.
febrúar sem var jafnframt fyrsti
formlegi dagur Heilsudaga.
jó

Alda Dís beint
í undanúrslit

Hittingur fyrir fólk í atvinnuleit.
Við minnum á hitting alla
fimmtudaga milli kl 10 og 12 í Átthagastofunni
Kaffi og meðlæti.
Allir atvinnuleitendur á Snæfellsnesi velkomnir

Nánari upplýsingar: dagbjort@snb.is
4336929

Alda Dís Arnardóttir frá sló
aldeilis í gegn þegar hún sýndi
frábæru sönghæfileika í Ísland
Got Talent þætti sem sýndur var
á sunnudagskvöld, eins og flestir
Snæfellingar vita þá er Alda Dís frá
Hellissandi. Flutningur hennar
olli mörgum „gæsahúðum“ og
spöruðu dómarar keppninnar
ekki hrósið. Bubbi sagði hana

vera með betri söngvurum
sem hann hefur heyrt í lengi
og Þorgerður Katrín ákvað að
nota gullhnappinn. Hver af
dómurunum fjórum má nota
gullhnappinn einu sinni og
skjóta þá viðkomandi keppanda
beint í undanúrslit. Meðfylgjandi
mynd er skjáskot úr þættinum.

Þorrablótið í
Klifi
Hið árlega þorrablót var
haldið í félagsheimilinu Klifi
þann 31. janúar s.l. Átthagafélag
Fróðhreppinga, Lionsklúbbur
Ólafsvíkur, Lionsklúbburinn
Rán, Leikfélag Ólafsvíkur og
Kvenfélag Ólafsvíkur stóðu fyrir
skemmtuninni. Frábær þátttaka
var að blótinu í ár og seldust 290
miðar, vill nefndin nota tækifærið
og þakka bæjarbúum sem og
öllum gestum sem mættu til að
halda uppi stuðinu með okkur án ykkar væri þetta ekki hægt !
Veislustjórn var í höndum Erlu
Gunnlaugsdóttur og Atla Más
Gunnars
s onar. Minni karla
og kvenna fluttu þau Þór

halla Baldursdóttir og Ólafur
Adolfs
s on og kunnum við
þeim (öllum) bestu þakkir
fyrir. Eins og svo oft áður sá
Galito á Akranesi um að enginn
gestanna færi svangur heim
með sínum dýrindis þorramat.
Þorrablótsnefndin steig á svið
og fór yfir hina ýmsu viðburði
ársins bæði með söng og leik
við góðar undirtektir blótsgesta.
Hljómsveitin Bland hélt svo
uppi fjörinu fram eftir nóttu
við góðar undirtektir dansgesta.
Með þakklæti efst í huga
kveðja, nefndin

Dvalar- og hjúkrunarheimilið Jaðar

Sumarvinna

Aflafréttir
Vægast sagt stormasamur
febrúar mánuður loks kominn
á enda. Tíðin var ansi léleg en
hörkuveiði var hjá bátunum þegar
á sjóinn gaf. Af smábátunum þá
var Særif SH með 102 tonn í
15 róðrum og endaði hæstur
bátanna að 15 BT. Mest 14,3 tonn
í róðri. Tryggvi Eðvarðs SH 87
tonn í 14, og að auki þá landaði
4,9 tonnum 1. mars. Guðbjartur
SH 78 tonn í 13, Kvika SH 73
tonn í 11, Brynja SH 64 tonn í
12, Stakkhamar SH 48 tonn í 12,
Álfur SH 47 tonn í 12, Sæhamar
SH 43 tonn í 11. Kristinn SH var
með 114 tonn í 14.
Ansi gott skot kom hjá
dragnótabátunum en þó sýnu
mest hjá Agli SH sem kom með
fullfermi og vel það þegar að
landað var út bátnum 54 tonnum.
Þar af fékk báturinn 42 tonn í einu
hali sem er alger metafli. Er þetta
með stærri dragnótalöndunum í
höfnum á Snæfellsnesinu en þó
ekki sá stærsti því t.d Gunnar
Bjarnason SH fékk 55 tonn
á einum degi fyrir nokkrum
árum síðan. Steinunn SH var
langhæstur dragnótabátanna
með 226 tonn í 19 róðrum,
Egill SH 141 tonn í 11. Rifsari
SH 133 tonn í 12, Sveinbjörn
Jakobsson SH 108 tonn í 10 og
hann fékk mest 33 tonn sama
dag og Egill SH fékk sín 54 tonn.

Gunnar Bjarnason SH 105 tonn í
12, Guðmundur Jensson SH 96
tonn í 6, Matthías SH 89 tonn í 9
og Esjar SH 42 tonn í 6.
Hörkuveiði var í netin og
Saxhamar SH mokveiddi og
endaði sem hæstur bátanna með
428 tonn í 14 róðrum og mest 65
tonn í einni löndun. Þórsnes SH
308 tonn í 10 róðrum og mest 69
tonn í róðir. Magnús SH 240 tonn
í 15 og mest 38 tonn. Geir ÞH 189
tonn í 15 en báturinn landaði í
Grundarfirði. Ólafur Bjarnason
SH 185 tonn í 14 og mest 26 tonn
í róðri. Bárður SH 183 tonn í 25
og mest 27 tonn sem fengust í
aðeins 5 trossur. Haukaberg SH
115 tonn í 16. Katrín SH 102 tonn
í 18. Arnar SH 74 tonn í 11.
Hjá stóru línubátunum þá var
Tjaldur SH með 379 tonní 5,
Örvar SH 250 tonn í 5, Rifsnes
SH 174 tonn í 5. Grundfirðingur
SH 157 tonn í 3 og mest 62 tonn
í einni löndun sem er fullfermi
hjá bátnum. Gullhólmi SH 138
tonn í 3. Hamar SH 133 tonn í 4
og mest 41 tonn í einni löndun .
Hjá trollbátunum þá var
Hringur SH með 244 tonn í 4,
Helgi SH 216 tonn í 5 og Farsæll
SH 196 tonn í 5.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Dvalar- og hjúkrunarheimilið Jaðar Ólafsvík
auglýsir eftir starfskröftum í sumarafleysingar:
Fjölbreytileg vaktavinnustörf með þakklátu
og skemmtilegu fólki.
Umsóknareyðublöð eru hægt að nálgast
hjá forstöðumanni og á heimasíðu Jaðars
www. jadar.snb.is undir „umsóknir“.

Snyrtistofan
verður lokuð
26. mars - 8. april

Frekari upplýsingar í síma 857-6605.
Umsóknarfrestur er til 20. mars 2015
Inga Jóhanna Kristinsdóttir
forstöðumaður

Upplag: 1.100
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

Guðsþjónusta
Grundarfjarðarkirkju

sunnudaginn 8. mars kl. 11.00

Alþjóðlegur baráttudagur kvenna

Allir velkomnir

SJÁVARSAFNIÐ - Framtíðarsýn
Vinnusmiðja í Átthagastofu
föstudaginn 6. mars kl. 16 - 21,
súpa kl. 18.

Hefur þú hugmyndir um það hvernig sé
best að standa að uppsetningu og rekstri
á nýju og endurbættu Sjávarsafni?

Hefur þú áhuga á að koma að rekstri
á nýju og endurbættu Sjávarsafni?

Stutt erindi, spjall,
kynning á hugmyndum,
vinna með líkön.
Allar hugmyndir velkomnar.
Verslun?
Veitingastaður?
Ferðaskrifstofa?
Gallerí?
Hvað dettur þér í hug?

Allir velkomnir.
Hægt er að vera allan tímann
eða bara „kíkja við“

Undirbúningshópurinn

Sjávarsafnið í Ólafsvík

Sjávarsafnið í Ólafsvík er
eitt fárra safna á landinu þar
sem hægt hefur verið að sjá
lifandi fiska í búrum við eins
náttúrulegar aðstæður og unnt
er að skapa. Þessi sérstaða getur
verið aðdráttarafl fyrir Ólafsvík
og allt Snæfellsnes. Við sem að
þessu verkefni stöndum viljum
sjá glæsilegt sjávarsafn sem
jafnframt segir sögu nútíma
sjávarútvegs og sögu Ólafsvíkur.
Hvernig verður sjávarþorp til?
Endurbætt safn, sem verður
opið allt árið, mun hvetja íbúa og
brottflutta til að koma og orna sér
við söguna og skrifa næstu kafla.
Fyrir hendi er skuldlaust
húsnæði á góðum stað við höfnina í
Ólafsvík, á besta stað sem hugsast
getur fyrir starfsemi af þessu
tagi. Mikil undirbúningsvinna
hefur farið fram og byggt verður
á reynslunni, m.a. af rekstri
Sjávarkistunnar.
Næstkomandi föstudag,
6. mars, frá kl. 16 – 21,
verður opin vinnustofa um
Sjávarsafnið í Átthagastofu
Snæfellsbæjar í Ólafsvík.
Núvarandi aðstaða verður

skoðuð, stutt fræðsluerindi,
samráð og umræður um næstu
skref. Þarna eru mikil tækifæri
fyrir duglega rekstraraðila.
Fyrirliggjandi hugmyndir gera
m.a. ráð fyrir veitingastað og
minjagripaverslun.
Allir eru velkomnir.
Bakhjarlar undirbúningsverk
efnisins eru:
Átthagastofa Snæfellsbæjar er
samfélags og menningarmiðstöð
með meiru. Verkefni stofunnar
eru fjölbreytt og þar á meðal
er markaðs- og kynningarstarf
Snæfellsbæjar og styrking innviða
í ferðaþjónustu.

Konur í Snæfellsbæ
athugið!
Nú fer að styttast í orlofsferðina okkar
hér í Snæfellsbæ.
Við leggjum af stað laugardaginn 14. mars, konur teknar
upp í rútuna á Hellissandi við Röst kl. 10:00, keyrt í gegnum
Rif til Ólafsvíkur, stoppað við kirkjuna og haldið eins og leið
liggur yfir Fróðarheiði.
Konur í sveitinni koma á sína afleggjara.
Gistum á gistiheimilinu Vogi á Fellsrönd, margt skemmtilegt
skoðað í báðum leiðum og dagskráin óðum að fyllast.
Enn eru nokkur sæti laus og áhugasamir geta lag inn á
orlofsreikning, 190-26-100005, kt. 101157-4589 kr 5.000
staðfestingagjald (óafturkræft) fullt nafn þeirra konu sem
greiðir þarf að koma fram.
Heitur pottur er við gistiheimilið, svo muna eftir sundfötum.
Bestu kveðjur og hlökkum til að eiga skemmtilega stund
saman.
Allar nánari upplýsingar varðandi ferðina:
Guðrún Gísladóttir gunna@simnet.is gsm: 8406661
Nanna Þórðardóttir bubbi@simnet.is gsm:8657491
Þóru Kristínu Magnúsdóttir thoram@vortex.is gsm: 8922986

vangur fjölþætts samstarfs með
áherslu á að nýta sérstöðu
svæðisins við uppbyggingu
fjöl
b reyttara atvinnulífs og
þjónustu. Svæðisgarðurinn á
m.a. að vera hreyfiafl, vernda og
nýta náttúru- og menningararf og
miðla upplýsingum.
ILDI er fyrirtæki sem byggir
á samanlagðri reynslu og
þekkingu hjónanna Sigurborgar
Kr. Hannesdóttur og Inga Hans
Jónssonar, m.a í sambandi við
söfn, sýningar og sögur.

Svæðisgarðurinn Snæf ells
nes var stofnaður árið 2014 af
sveitarfélögum og félagasam
tökum í atvinnulífi á Snæfellsnesi.
Hlutverk hans er að vera vett

Sjávarsafnið í Ólafsvík er félag
sem hefur átt húsnæðið síðan
2000 ásamt tækjum og tólum
þar innanstokks.

Ljósnet og
sjónvarp
Tölvu- og fjarskiptafyrirtækið
TSC í Grundarfirði býður nú við
skiptavinum að tengjast öflugu
interneti í gegnum ljósnetið og
aðgangi að VOD og sjónvarpi
með tímaflakki. TSC hefur nýlega
endurnýjað búnað sinn og hjá
notendum sínum. Viðskiptavinir
hafa nú aukið val um þjónustu
og geta fært viðskiptin nær sér
og fengið persónulegri þjónustu.
Fyrir TSC eru þetta mjög merk
tímamót, og torsótt leið er nú
að baki. Samkeppnisbrot Símans
gagnvart TSC sem staðfest voru

í Hæstarétti í desember 2012
komu í veg fyrir að TSC gæti
boðið notendum sínum sjónvarp
með tengingum sínum.
Reynslan hefur sýnt að
samkeppni er mjög mikilvæg
á þessum markaði og gott fyrir
intnernetnotendur að fylgjast vel
með nýjum lausnum og lækka
kostnað sinn.
Nánari upplýsingar um
þjónustu og verð TSC má sjá á
heimasíðunni ljósnet.is

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma, dóttir og tengdadóttir

GUÐRÚN PÁLSDÓTTIR
Hellnafelli 4
Grundarfirði
lést á heimili sínu, þriðjudaginn 24. febrúar síðastliðinn.
Útför hennar fer fram frá Neskirkju í Reykjavík
þriðjudaginn 10. mars kl. 13.
Kristbjörn Rafnsson
Agnes Ýr Kristbjörnsdóttir
Tómas L. Hallgrímsson
Arna Rún Kristbjörnsdóttir Elí Jón Jóhannesen
Helgi Rafn Kristbjörnsson
Páll Guðmundsson
Svana Svanþórsdóttir
Rafn Ólafsson
Hrafnhildur Guðmundsdóttir
Kristbjörn Helgi Jóhannesen

Myndir frá Heilsudögum
Meðfylgjandi myndir sýna
nokkra af þeim viðburðum
sem boðið hefur verið upp á,
margt fleira var í boði og eiga

Íþrótta- og æskulýðsnefnd og
Atvinnuveganefnd Snæfellsbæjar
hrós skilið fyrir veglega dagskrá.

Ástvaldur Heiðarsson frá Badmintonsambandi Íslands var með kennslu í badminton fyrir börn í 5-10. bekk á þriðjudag, seinna sama dag var opinn tími í
Badminton þar sem Ástvaldur fór yfir helstu undirstöðuatriði íþróttarinnar.

Félag eldri borgara í Snæfellsbæ stóð fyrir Bocciamóti á sunnudag og var
þátttaka góð, einnig var boðið upp á opna Bocciatíma í íþróttahúsinu þar sem
að fólk gat komið og kynnt sér íþróttina.

Hlaupahópur Snæfellsbæjar stóð fyrir skokki á mánudag.
Gólfklúbburinn Jökull stóð fyrir kynningu á SNAG golfi og golfi í Íþróttahúsinu á mánudag.

Pizzamót í knattspyrnu var haldið í Íþróttahúsi Snæfellsbæjar föstudaginn 27.
apríl, á annað hundrað börn tóku þátt í mótinu. Börnunum var skipt í þrjá
hópa eftir aldri. Þegar leik var lokið fengu börnin veglega pizzaveislu.

Handboltakappinn Logi Geirsson var með fyrirlestur á þriðjudagskvöld sem
bar heitið Leiðin að hámarks árangri, mjög góð mæting var á fyrirlesturinn.

Gamla réttin í Ólafsvík
Atvinnurekendur – íbúar – velunnarar !

Áhugahópur um uppbyggingu
gömlu réttarinnar í Ólafsvík
óskar Snæfellingum gæfu og
góðs gengis á nýju ári. Hópurinn
leitar eftir stuðningi við
endurhleðslu gömlu réttarinnar
m.a. til að komandi kynslóðir
megi njóta þess forna handverks
og verklags sem tíðkaðist á
árum áður. Byggðarlagið allt
mun njóta uppbyggingarinnar,
tengingin við skógræktina mun
gera svæðið skemmtilegra til
gönguferða og útivistar auk
þess sem ferðaþjónustan mun
eignast áhugaverðari áningastað.
Minjastofnun Íslands hefur
samþykkt
umbeðið leyfi
til endurbóta réttarinnar
undir stjórn Kristjáns Inga
Gunnarssonar, hleðslumanns

frá Hafnarfirði og vonir standa
til að hægt verði að hefjast handa
strax í vor.
Verkefnið er fjárfrekt og bein
fjárframlög koma sér best en
hverskyns stuðningur er vel
þeginn. Í fyrsta hluta er gert ráð
fyrir að safna þremur milljónum
króna. Frjáls framlög má leggja
inná reikning í Landsbanka
Íslands í Ólafsvík, 190-26600 á kennitölu Guðrúnar
Tryggvadóttur, 040140-4769.
Marinó Mortensen hjá Deloitte
er vörslumaður reikningsins.
Allar frekari upplýsingar má fá
hjá Guðrúnu Tryggvadóttur, s.
894-5160, Þorgrími Leifssyni, s.
840-0071, Lydíu Rafnsdóttur, s.
892-5302.
Með von um góðar undirtektir.

Húsbygging
Lokaátak

Íbúafundur

vegna endurskoðunar
aðalskipulags Snæfellsbæjar
Vegna fyrirhugaðrar endurskoðunar aðalskipulags Snæfellsbæjar verður haldin kynningarfundur þar sem lýsing og
matslýsing verða kynntar í samræmi við ákvæði 30. greinar
skipulagslaga. Tilgangur með kynningunni er að gefa
almenningi, hagsmunaaðilum, Skipulagsstofnun og öðrum
umsagnaraðilum tækifæri til að koma athugasemdum á
framfæri strax á frumstigi vinnunnar.
Kynningarfundurinn verður haldinn í Klifi Ólafsvík,
fimmtudaginn 12. mars kl. 20:00. Dreifibréf hefur verið
sent til íbúa, landeigenda og eigenda annarra eigna í
Snæfellsbæ þar sem fólki er gefinn kostur á að koma
athugasemdum á framfæri.
Hægt er að kynna sér lýsinguna og matslýsinguna
á heimasíðu tæknideildar Snæfellsbæjar
www.taeknideild-snb.is eftir 10. mars n.k.

Nú er komið að því að við
félagar í Björgunarsveitinni
Lífsbjörg sjáum fyrir endan á því
láni sem við tókum við byggingu
á nýja húsinu okkar. Það virðist
ætla að takast að klára þetta á
fimm árum eins og upphaflega var
lagt upp með, þ.e. eiga skuldlaust
og nýtt fullkomið hús fyrir
næstu áratugina. Nú er komið
að fimmtu og síðustu afborgun
þessa láns en eftistöðvarnar
eru um fimm milljónir líkt og
í síðustu afborgunum. Ætlum
við því í lokaátak til að klára
málið og leitum enn og aftur til
fyrirtækja og íbúa í Snæfellsbæ
til að leggja okkur lið og ná
herslumuninum. Takist þetta
hjá okkur má segja að ákveðið
afrek sé unnið miðað við ekki

stærri sveit að eiga fullbúið og
skuldlaust hús á ekki lengri tíma
en þetta. Að sjálfsögðu er það
ykkur að þakka og erum við mjög
þakklát að eiga jafn gott bakland
og raun ber vitni. Vonumst við
eftir góðum viðbrögðum og
vonum að þið sjáið ykkur fært að
styrkja okkur í þessu lokaátaki.
Í póstinum næstu daga kemur
lítill miði sem hægt er að nýta,
en einnig má leggja beint inn á
reikning okkar: 0190-15-380021
/ kennitala: 660107-0450
Með kærri þökk fyrir veittan
stuðning síðustu ár og bestu
kveðjur,
Félagar í Björgunarsveitinni
Lífsbjörg   

Sagnanámskeið í
Grundarfirði

SNÆFELLSBÆR
þar sem jökulinn ber við loft...

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar
FUNDARBOÐ - 273. FUNDUR
Fundur er boðaður í bæjarstjórn Snæfellsbæjar,
fimmtudaginn 5. mars 2015 og hefst hann
í Ráðhúsi Snæfellsbæjar kl. 16:00

Dagskrá bæjarstjórnarfundarins:
1. Björn Arnaldsson, hafnarstjóri, mætir á fundinn, sbr. 259. fund
bæjarráðs.
2. Fundargerð atvinnuveganefndar, dags. 3. febrúar 2015.
Sagnalist, það að segja sögur,
nýtur vaxandi vinsælda hér á
landi, eins og víða í löndunum
í kringum okkur. Sagðar eru
sögur í skólum, boðið er upp
á sögustundir fyrir ferðamenn
og sögur eru einnig notaðar í
tengslum við rekstur fyrirtækja
og stofnana. Stöðugt fleiri bætast
í hóp sagnaþulanna, fólks sem
sækir sér þekkingu og reynslu í
því að segja sögur og fæst við það
á ýmsum vettvangi.
Íslenskir sagnaþulir taka virkan
þátt í samstarfi norrænna sagna
þula og á ári hverju er haldið
fimm daga norrænt sagnaþing
með námskeiðum, sögustundum
og samveru. Sagnaþingið verður
haldið á Íslandi í sumar, í
Grundarfirði 19. – 24. júlí.
Þátttakendur og kennarar
koma frá öllum norðurlöndum
og Kanada, auk Íslendinga.

Boðið er upp á fimm námskeið,
meðal annars um húmor og
alvöru, sagnagerð fyrir börn,
tengsl ævintýranna og eigin lífs,
sögur sem verða til í núinu og
hvernig flétta má saman sögum
og söngvum. Hvert námskeið
stendur í fjóra daga og er ýmist
kennt á norðurlandamálum,
íslensku eða ensku.
Þriðjudaginn 21. júlí verður
boðið upp á opið sagnakvöld í
Grundarfjarðarkirkju, þar sem
kennarar á námskeiðunum segja
sögur.
Sagnalistin hefur blómstrað
á Vesturlandi undanfarin ár og
er vonast til þess að heimamenn
nýti sér þetta einstaka tækifæri til
að sækja sér þekkingu og reynslu
í því að segja sögur.
Nánari upplýsingar um
sagnaþingið og námskeiðin er að
finna á www.felagsagnathula.is.

Kirkjan okkar

3. Fundargerð 125. fundar menningarnefndar, dags. 30. janúar 2015.
4. Fundargerð 824. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga,
dags. 30. janúar 2015.
5. Fundargerð 825. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga,
dags. 16. febrúar 2015.
6. Fundargerði 372. fundar stjórnar Hafnasambands Íslands, dags. 13.
febrúar 2015.
7. Fundargerð 17. fundar Samtaka sjávarútvegssveitarfélaga, dags. 11.
febrúar 2015.
8. Fundargerð 114. fundar stjórnar SSV, dags. 28. janúar 2015.
9. Fundargerð hluthafafundar Jeratúns ehf., dags. 26. janúar 2015.
10. Fundargerð 2. fundar eigendaráðs Svæðisgarðsins Snæfellsness,
dags. 25. júlí 2014.
11. Fundargerð framkvæmdastjórnar Svæðisgarðsins Snæfellsness, dags.
25. júlí 2014.
12. Fundarboð aðalfunda SSV, Sorpurðunar Vesturlands, Heilbrigðis
eftirlits Vesturlands, Vesturlands-stofu og Símenntunarmiðstöðvar
Vesturlands, sem allir verða haldnir miðvikudaginn 25. mars n.k.
13. Bréf frá Sorpuðrun Vesturlands, dags. 23. febrúar 2015, varðandi
skráningu póstnúmera m.t.t. uppruna úrgangs.
14. Bréf frá Jóni Jóel Einarssyni, dags. 1. mars 2015, varðandi hugmynd
að þjónustuklasa á Snæfellsnesi.
15. Bréf frá formanni íþrótta- og æskulýðsnefndar, dags. 23. febrúar 2015,
varðandi frjálsar íþróttir í sumar.
16. Minnisblað frá bæjarstjóra, dags. 2. mars 2015, varðandi áframhaldandi
rekstur á Bangsakoti.

Æskulýðsguðsþjónusta
í Ingjaldshólskirkju
verður sunnudaginn 8. mars kl. 20.

Fermingarbörn vetrarins flytja meðal annars
frumsamdar bænir.

17. Skipun aðila í nefnd um málefni fatlaðra – frestað frá síðasta
bæjarráðsfundi.
18. Skipun aðila í ungmennaráð – frestað frá síðasta bæjarráðsfundi.
19. Árshátíð starfsmanna Snæfellsbæjar.
20. Minnispunktar bæjarstjóra.

Nemendur tónlistaskólans verða með atriði.
Félagar í æskulýðsfélaginu verða með kökubasar,
en safnað er fyrir ferð á næsta landsmót.
Guðsþjónustan er tileinkuð unglingum
og starfi þeirra í kirkjunni.
Allir velkomnir, ekki missa af þessu!

Snæfellsbæ, 3. mars 2015
Kristinn Jónasson, bæjarstjóri

Viltu auka líkur
þínar á að fá
styrk úr innlendum
sjóðum?
Vinnusmiðja um gerð styrkumsókna

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.
[ Nýsköpunarmiðstöð Íslands ] - Íslensk útgáfa af merki

Leiðbeinandi

er Bjarnheiður Jóhannsdóttir

verkefnisstjóri hjá
Nýsköpunarmiðstöð Íslands.

Staður

Fjölbrautaskóla Snæfellinga
í Grundarfirði
miðvikudaginn 11. mars
kl. 13:00-16:00.

Verð
Vinnusmiðjan er þátttakendum
að kostnaðarlausu.

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