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Mottumars á Krílakoti

Konurnar sem vinna á leik
skólanum Krílakoti í Ólafsvík eru
meðvitaðar um hve nauðsynlegt
er að vekja athygli á góðum
málefnum, í síðustu viku ákváðu
þær að taka þátt í átaki sem snýst
um baráttu gegn krabbameini hjá
körlum.
Marsmánuður hefur undan
farin ár fengið viðurnefnið
Mottu
m ars en Mottumars er
tákn Krabbameinsfélags Íslands
í baráttunni gegn krabbameini
hjá karlmönnum.
Konurnar á Krílakoti hafa horft
upp á karlmenn í Snæfellsbæ og
víðar safna misfallegum mottum
á efrivör sína, eins og gefur að
skilja þá eiga konur erfiðara

með að safna skeggi og því
ákváðu starfsmenn leikskólans
að notast við gerfimottur. Bökuð
var kaka sem var í laginu eins og
merki átaksins og varð hin besta
skemmtun úr uppátækinu, ekki
fer neinum sögum af því hvernig
börnin tóku starfsfólkinu með
motturnar.
Á alvarlegri nótum er rétt að
minnast á að ár hvert greinast
um 750 íslenskir karlmenn með
krabbamein, með því að fara
inn á mottumars.is og heita á
einhvern vel andlitshærðann
keppanda getum við stutt við
forvarnir, fræðslu og rannsóknir
á krabbameini karla.

Vinnu- og útifatnaður
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30% Afsláttur Á Meðan
Birgðir Endast!

VATNSHELDIR SKURÐÞOLNIR HANSKAR
Hanskarnir anda vel, eru vatns- og vind heldir auk
þess uppfylla þeir EN 388 stuðul 5 hvað varðar
skurðþol. Þeir eru framleiddir með sérstakri
þriggja laga tækni, þar sem er meðal annars
notað ofið stál í ytra byrðið, hanskarnir
hafa því mikið slitþol og tryggja góða vörn,
hreyfigetu og grip við öll veðurskilyrði.
Vatnsheld himnan heldur höndum þurrum
og tryggir þannig þægindi.

VATNSHELDIR SOKKAR
Fánlegir í þrem þykktum. Einstök þriggja laga hönnunin
samanstendur af slitsterku ytra lagi, vatnsheldri himnu sem
andar og innra lagi úr Merino ull. Hannaðir til að halda fótum
ferskum og þurrum við allar aðstæður.

VATNSHELDUR OG HLÝR HLÍFÐARFATNAÐUR
FRÁ SEALSKINZ.
Mótorhjólahanskar
Stangveiðihanskar
Lúffur
Húfur

Hjólahanskar
Skotveiðihanskar
Skíðahanskar
Sokkar

og margt, margt fleira frá Sealskinz á frábæru verði!
Hafðu samband við verslun okkar í síma 436 6500
Smiðjugötu 6

360 Rif-Snæfellsbær

www.arnijon.is

Vélsmiðja Árna Jóns - sími 436 6500 - samuel@arnijon.is

Aflafréttir
Ekki hefur nú blásið byrlega
fyrir bátunum á nesinu núna
síðustu daga, en þegar þetta er
skrifað þá blasir við að tveggja
daga blíða muni verða á miðunu
og vonandi mun þá fiskast vel
þessa daga.
Steinunn SH er búinn að stinga
af hjá dragnótabátunum og hefur
landað 226 tonnum í aðeins 8
róðrum og mest 47 tonn í róðri.
Þetta gerir meðalafla uppá 28,3
tonn. Nokkuð langt er í næsta
SH bát sem er Egill SH sem hefur
landað 97 tonnum í 4 róðrum,
Esjar SH 83 tonn í 6, Rifsari SH
65 tonn í 4, Sveinbjörn Jakobsson
SH 60 tonn í 2, Matthías SH 45
tonn í 2.
Netaveiðin hefur verið fín. Geir
ÞH hefur landað 221 tonni í 9
róðrum í Grundarfirði en hann
er hættur veiðum þar og farinn
til sinnar heimahafnar Þórshöfn
þar sem hann mun halda áfram
netaveiðunum. Þórsnes SH 160
tonn í 5, Bárður SH 125 tonn
í 11, Magnús SH 112 tonn í 5,
Arnar SH 75 tonn í 8, Haukaberg
SH 73 tonn í 4, Saxhamar SH 70
tonn í 3, Katrín SH 61 tonn í 7.

Ólafur Bjarnason SH 27 tonn í
2, en svo virðst sem að hann sé
hættur á netum.
Tjaldur SH hefur landað 191
tonni í 2 róðrum á línu. Rifsnes
SH 153 tonn í 4, Örvar SH 143
tonn í 2, Kristinn SH 116 tonní 8
róðrum og mest 26 tonn í róðri.
Bíldsey SH 97 tonn í 7 og mest
20 tonn í róðri. Tryggvi Eðvarðs
SH 63 tonn í 7, Stakkhamar SH
43 tonn í 6, Særif SH 42 tonn í
6, Guðbjartur SH 42 tonn í 6,
en þess má geta að þarna munar
ekki nema 6 kílóum á milli Særifs
SH og Guðbjartar SH sem er ansi
lítill munur svo ekki sé meira
sagt. Brynja SH 38,5 tonn í 5 og
Sæhamar SH 36 tonn í 5.
Glaður SH 29 tonn í 5 og þar
af 8,7 tonn í einni löndun sem
er fullfermi hjá bátnum. Kári
SH 20 tonn í 4. Þótt að bátarnir
hafi lítið komist á sjóinn þá er
afli í róðri mjög góður og því
meðalaflinn hjá bátunum mjög
mikill eins og sést á aflanum og
róðrafjöldanum.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Páskafrí
Jökuls

Smíðar eikarbát

Það er ýmislegt sem er tekið
sér fyrir hendur í Búbót, hús
næði Félags eldriborgara í Snæ
fellsbæ. Oftar en ekki má finna
Jón Guðmundsson þar að vinna
eitthvað úr tré. Þessa dagana er
hann að framkvæma hugmynd
sem hann er búinn að ganga
með lengi í maganum. Ætlar
hann að smíða eikarbát á sama
hátt og hann væri smíðaður í
skipasmíðastöð, með öllu sem í
honum á að vera, bæði því sem
sést og því sem sést ekki svo sem
vistarverur áhafnar og fleira. Jón
lét verða af því að framkvæma
hugmyndina eftir að hafa í
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spjalli við bróður sinn fíflast
með að þar sem þeir hefðu nú
báðir útskrifast úr Iðnskólanum
bróðir hans í skipasmíði og hann
sem rafvirki og báðir hættir að
vinna væri tilvalið að Jón smíðaði
eikarbát eftir teikningu bróður
síns. Teikninguna af bátnum sem
er burtfararprófsteikning bróður
hans frá því um 1950 fékk hann
hjá honum þegar hann ásamt
fleirum bjó til skýringarteikningu
við Tind SH sem Lionsklúbbur
Ólafsvíkur lagaði til og sér
um en hann er staðsettur við
innkomuna í Ólafsvík.
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Bæjarblaðið Jökull fer í páskafrí
eftir næsta tölublað (26. mars.)
Jökull kemur næst út 26. mars
en síðan ekki fyrr en 16. apríl.

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

OPIÐ HÚS föstudaginn 20. mars á Brautarholti 3
Brautarholt 3 er einbýlishús á tveimur hæðum og er alls 231,1fm með bílskúrnum.
Efri hæðin sem er 89,7fm skiptist í forstofu, hol, mjög rúmgóða stofu, eldhús, tvö herbergi
og baðherbergi. Forstofan, eldhúsið og baðið er flísalagt en gangurinn, stofan og
herbergið er með parketi á gólfi. Hiti er í forstofugólfi. Í eldhúsi er nýleg eldhúsinnrétting.
Úr holinu er gengið niður á neðri hæðina sem er 85,4fm og þar er forstofa, þrjú herbergi,
baðherbergi með flísum, rúmgott þvottahús með góðri innréttingu og einnig eru tvær
góðar geymslur.
Flísar eru á tveimur herbergjum en parket á einu herbergi. Einnig eru flísar á forstofu,
gangi og baðherbergi og þar er hiti í gólfi. Nýlega er búið að skipta um alla glugga í húsinu
utan tveggja og þá er þakið einnig nýlegt. Húsið hefur mjög mikið verið endurnýjað á
síðustu árum bæði utan sem innan ss nýlegar útihurðir, ofna og vatnslagnir og frárennsli
hússins.
Þá er 56fm bílskúr á lóðinni nýlega tekin í gegn þe hurðir, einangraður utan sem innan og
klæddur með stáli og fyrir framan hann er þriggja bíla stæði. Steyptur sólpallur er við
suðurhlið hússins með góðu trégrindverki utan um. Lóð og umhverfi hússins er í mjög
góðu standi og frá húsinu er mjög gott útsýni. Brautarholt 3 í Ólafsvík er afar góð eign.
Óskað er eftir tilboði í húsið. Skipti á minni íbúð í Ólafsvík koma til greina og einnig á
Reykjavíkursvæðinu.

Eignin verður sýnd föstudaginn 20. mars á milli kl 16 og 17.00

þa

Alda efst í
símakosningu

Það má með sanni segja
að Alda Dís Arnardóttir hafi
sungið sig inn í hug og hjörtu
landsmanna með þátttöku sinni
í Ísland Got Talent. Hún komst
beint áfram í undanúrslitin þar
sem Þorgerður Katrín ýtti á
gullhnappinn. Atriði Öldu Dísar
var efst í símakosningunni á
sunnudagskvöld þegar fyrsta
undanúrslitakvöldið af þremur
fór fram. Voru dómararnir
sammála um að frammistaða
hennar og flutningur hefði
verið óaðfinnanlegur. Alda

Dís vinnur nú á leikskólanum
Laufásborg í Reykjavík. Hefur
Alda Dís bæði lært klassískan
söng og einsöng ásamt því að
syngja við hin ýmsu tækifæri.
Einnig hefur hún sungið með
hljómsveitini Ungmennafélagið
þar sem meðal annara faðir
hennar Örn Arnarson spilar á
hljómborð. Úrslitakvöld Ísland
Got Talent fer fram 12. apríl í
beinni útsendingu á Stöð 2. Það
verður spennandi að fylgjast með
þessari ungu og upprennandi
söngstjörnu í framhaldinu.
þa

Vorið er á leiðinni!
Vorvörurnar eru komnar í Hrund!
Guess og Wellington úr.

Ný vörumerki.

House Doctor
vörurnar
komnar aftur.

Armbönd
og hringar.

Fermingarskart fyrir
drengi og stúlkur.
Á ﬁmmtudag verðum við með heitt á könnunni
og kransakökur frá Jóni bakara
í tilefni stækkunar og breytinga.

Opið virka daga 14 - 18
á laugardag 14 - 16.
Verið velkomin að líta inn
og skoða fallega vöru.

Leiksýning tífaldar íbúafjölda

Leiksýningin MAR sem sýnd
er í Frystiklefanum í Rifi hefur
gengið fyrir fullu húsi síðan 19.
desember síðastliðinn. Sýningin
hefur fengið fádæma góðar
viðtökur og áhorfendur hafa
ferðast þvert yfir landið til að sjá
verkið, en það er byggt á tveimur
sjóslysum sem urðu við strendur
Snæfellsness á síðustu öld. Á 34.
Sýningu verksins gerðust svo þau
tíðindi að heildaráhorfendafjöldi
sýningarinnar tífaldaði íbúa
fjöldann Rifi, heimabæ leik
hússins sjálfs. Í Rifi búa tæplega
165 manns en áhorfendur
sýningarinnar eru nú orðnir
1700. Er nokkuð ljóst að hér

eru um einhverksonar íslands
met að ræða… miðað við höfða
tölu. Hjón nokkur úr biskups
tungunum urðu voru áhorf
endur nr 1699 og 1700 og hlutu
að launum eilífðarfrímiða á
leiksýningar Frystiklefans. Ekkert
lát er á vinsældum verksins og
hefjast sýningar því að nýju
þann 21. mars næstkomandi.
Eins og áður eru það áhorfendur
sjálfir sem ráða miðaverðinu og
leikhúsið býður þeim sem ferðast
langa leið ókeypis gistingu á
hostelinu sem er í sama húsi og
leiksviðið. Fyrirhugaðar er 4 af
MAR í mars.
fréttatilk.

Hjalti Gunnarsson og Ása Dalkarls frá Kjósstöðum í Bláskógabyggð ásamt
Freydísi Bjarnadóttur, leikkonu.

AÐALFUNDARBOÐ

Snjóflóðahætta
í Ólafsvík

Aðalfundur Símenntunarmiðstöðvarinnar á Vesturlandi
verður haldinn, miðvikudaginn 25. mars, kl. 10:00
á Hótel Hamri í Borgarnesi.
Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf
Önnur mál
Allir velkomnir!

Sundmót
UMF Víkings/Reynis

Fimmtudaginn 12. mars var
heilsugæslustöðin í Snæfellsbæ
rýmd vegan yfirvofandi snjó
flóðahættu ofan við Engihlíð í
Ólafsvík. Snjór var kominn að hluta
til yfir snjóflóðavarnagirðinguna
sem staðsett er í Tvísteinahlíð.
Hreyfing hafði verið á snjó í
hlíðinni en ekkert stórt flóð hafði
fallið. Veðrið í Ólafsvík þennan
dag var gott, lítilsháttar hiti og
kyrrt. Daginn eftir var enn talin

hætta á sjóflóði úr Tvísteinahlíð,
heilsugæslustöðin var höfð
opin en bílastæðin voru áfram
lokuð. Í óveðri veturinn 1995
féll snjófljóð úr Tvísteinahlíð
og lenti á heilsugæslustöðinni
sem stórskemmdist. Var þá
tekin ákvörðun um byggingu
varnargirðinganna í Tvísteinahlíð
sem lauk árið 2007.
þa

Sundmótið verður haldið sunnudaginn 22. mars. kl. 14.
í Sundlaug Snæfellsbæjar, Ólafsvík.
Allir eru velkomnir að horfa á iðkendur
og er aðgangseyrir er 500 kr. fyrir 16 ára og eldri.
Hlökkum til að sjá sem ﬂesta.
Kveðja - Sundráð

Hundaeigendur
í Snæfellsbæ

Hundahreinsun verður
miðvikudaginn 25. mars 2015
frá kl. 12:00-17:00
í Áhaldahúsinu í Ólafsvík.

Næstu daga ætla nemendur í Grunnskóla Snæfellsbæjar að skemmta bæjarbúum með leik og söng.

Framundan eru eftirtaldir viðburðir.
Föstudagurinn 20.mars
20:00

Árshátíð Lýsuhólsskóla

Þriðjudagurinn 24.mars
18:30

Árshátíð miðstigs í Félagsheimilinu Klifi

Miðvikudagurinn 25.mars
17:00 og 20:00

Söngleikurinn Þengill verður ástfanginn í Félagsheimilinu Röst
Fimmtudagurinn 27.mars
17:00

Árshátíð yngsta stigs í Félagsheimilinu Klifi

20:30

Söngleikurinn Þengill verður ástfanginn í
Félagsheimilinu Röst.
Voru ekki örugglega allir búnir að skoða
sýninguna okkar í Átthagastoru???

Enn er möguleiki á því!

Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðum skólans.
Hlökkum til að skemmta okkur með ykkur!!!

Gjöf til Vökudeildar Landspítalans

Hjördís Vilhjálmsdóttir í Grundar
firði hélt upp á sextugs afmælið sitt í
maí 2014. Ætlun hennar hafði verið
að fara hljótt með það, halda ekki
veislu né þiggja gjafir. En börnin
hennar og eiginmaður voru á öðru
máli og vildu halda henni veglega
veislu. Eftir að það var samþykkt
var vandamálið hvað gera skyldi ef
einhverjir vildu færa henni gjafir.
Þá fékk hún þá hugmynd að láta
gamlan draum rætast, sem var að
færa Vökudeild Landspítalans gjöf
sem þakklætisvott fyrir umönnun
fimm af sjö barnabörnum hennar,
en þau voru lögð þar inn við
fæðingu. Þurftu þau að dvelja frá
einum degi og upp í þrjá mánuði,
það sem lengst þurfti að dvelja.
Var veislugestum tilkynnt þetta og
óskað eftir að þeir sem vildu færa
henni afmælisgjöf myndu í stað
þess hjálpa henni að láta þennan
draum rætast með því að setja
pening í þessa söfnun.
Eins og myndirnar sýna voru
margir sem lögðu hönd á plóginn,
m.a. ung ömmustelpa sem hélt
tombólu með vinkonu sinni og
söfnuðu þær 9000 kr.
Nokkurn tíma tók fyrir Vöku
deildina að finna út hvað hún óskaði
eftir að kaupa fyrir gjöfina og sem
passaði við söfnunarupphæðina.
Að lokum voru keyptir þrír

hægindastólar fyrir foreldra, þar
sem þeir þurfa að sitja með börn sín
langtímum saman í umönnuninni.
Það var svo 2. mars s.l. sem
Hjördís mætti á Vökudeildina með
elsta barnabarni sínu, Andra Má, en
hann var við fæðingu aðeins fjórar
merkur og 41 cm. Hann fæddist
eftir 28 vikna meðgöngu og dvaldi
á Vökudeildinni í þrjá mánuði.
Þessi stóri og myndarlegi herra
maður, í dag, afhenti Margréti
Ó. Torlacius deildarstjóra Vöku
deildarinnar söfnunarfé að upphæð
kr. 360.000.- ásamt ömmu sinni.
Hjördís þakkar öllum sem lögðu
þessu verkefni lið, og létu draum
hennar þar með rætast.

Hjartans þakkir fyrir vináttu, hlýhug
og samúð við andlát okkar ástkæru
eiginkonu, móður, ömmu, dóttur,
tengdadóttur og tengdamóður

GUÐRÚNAR PÁLSDÓTTUR
Hellnafelli 4, Grundarfirði
Sérstakar þakkir til allra þeirra sem stutt hafa
fjölskylduna á þessum erfiðu tímum.
Megi Guð blessa ykkur
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
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Nýtt dansverk

Síðastliðinn mánuð hafa
dansararnir og danshöfundarnir
Lisa Bysheim og Mirte Bogaert
haft aðsetur í Frystiklefanum.
Tilgangur heimsóknar þeirra var
að vinna að nýju verki í samvinnu
við leikhúsið. Auk þess að skapa
þessa nýju sýningu tóku Lisa
og Mirte að sér að dans í yngri
deild Grunnskóla Snæfellsbæjar
og þótti það takast sérstaklega
vel. Krakkarnir skemmtu sér
vel og Lisa og Mirte sögðu að
hér í Snæfellsbæ væru mikið af
efnilegum dönsurum

Næstkomandi föstudagskvöld
klukkan 20:00 munu þær svo
frumsýna danssýninguna Spaces
Between. Verkið hentar öllum
aldurshópum og tekur um 30
mínútur í flutningi. Við vonumst
að sjálfsögðu til að sjá sem flesta
og að lokum vilja þær Lisa og
Mirte koma á framfæri þökkum til
bæjarbúa fyrir frábærar viðtökur.
Hægt er að taka frá sæti
með því að senda tölvupóst á
frystiklefinn@frystiklefinn.is
eða hringja í 8659432.
fréttatilk.

Aðalfundur
Aðalfundur Framsóknarfélags Grundarfjarðar verður haldinn
þriðjudaginn 24. apríl 2015 kl. 20.30
Á Hafnarkaffi Lákatours, Nesvegi 5.
Fundarefni:
Venjuleg aðalfundarstörf
Kosning fulltrúa á flokksþing 10. - 12. apríl n.k.
Önnur mál.
Allir velkomnir
Stjórnin.

SPRING 2015 COLLECTION

LANCÔME KYNNING
Í APÓTEKI ÓLAFSVÍKUR
FÖSTUDAG FRÁ 13 – 18

15%
AFSLÁTTU
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Þegar þú kaupir Lancôme vörur fyrir 8.900 eða meira færum* við þér snyrtibuddu fulla af spennandi vörum.

