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1. maí haldinn hátíðlegur
Baráttudagur verkalýðsins var
haldinn hátíðlegur þann 1. maí
og að venju stóð Verkalýðsfélag
Snæfellinga fyrir hátíðardagskrá
í Stykkishólmi, Grundarfirði og
Ólafsvík. Meðal skemmtiatriða
voru Helgi Björnsson söngvari
sem ásamt gítarleikara tók
nokkur lög, Daníel Örn Sigurðs
son töframaður ásamt aðstoðar
konu sinni sýndi töfrabrögð
og vakti mikla kátínu barna og
fullorðinna, Alda Dís Arnardóttir
sigurvegari Ísland got talent
ásamt Braga Þór Ólafssynir
gítarleikara söng svo nokkur
lög þar sem miklir hæfileikar
þeirra beggja fengu notið sín.
Ræðumenn dagsins voru þau
Sigurður A. Guðmundsson for
maður Verkalýðsfélags Snæ
fellinga og Guðbjörg Jónsdóttir
varaformaður. Að skemmti
atriðum loknum voru svo kaffi
veitingar í boði félagsins. Í
Ólafsvík hefur sú hefð skapast
að Félag eldriborgara stendur

fyrir sýningu á þessum degi og
var engin breyting á því í ár. Á
sýningunni var að finna ýmsa
muni sem félagsmenn hafa unnið
að í vetur en þeir vinna úr margs
konar efnum svo sem tré, leir,
gleri og fleiru. Dagskránni lauk
svo á því að boðið var í bíó í Klifi.
þa

Fáliðuð
firmakeppni

Firmakeppni Víkings fór fram
í Íþróttahúsi Snæfellsbæjar
föstudaginn 1. maí síðastliðinn.
Einungis fimm lið voru skráð til
keppni FMÍ 1, FMÍ 2, Deloitte,
Breiðavík/Nesver og Esjar.

Þó liðin væru fá var góð
stemming og hörkuleikir
spilaðir. Úrslitin vurðu þau að
FMÍ 1 lenti í öðru sæti og lið
Deloitte í 1. sæti.
þa

Herrakvöld
Víkings

Herrakvöld Víkings var
haldið föstudagskvöldið 1. maí,
heppnaðist það afar vel í ár eins
og áður. Leikmenn meistara
flokks þjónuðu til borðs og var
boðið upp á Humarsúpu að
hætti Víkinga og Víkinganaut
ásamt meðlæti í aðalrétt. Kári
Viðarsson sá um veislustjórnina
eins og honum einum er lagið.
Jónas Gestur Jónasson formaður
meistaraflokks hélt ræðu þar
sem hann fór yfir síðasta ár.
Ræðumaður kvöldsins var
Magnús Þór Jónsson. Dregið
var í leikmannahappdrætti

Víkings ásamt því að nokkrar
Víkingstreyjur voru boðnar
upp. Einnig var boðin upp
landsliðstreyjan sem Ari Freyr
Skúlason spilaði í á móti
Hollandi í sigrinum glæsilega hér
heima. Það voru um 50 herrar
sem áttu mjög svo skemmtilega
kvöldstund. Nú styttist í að
fótboltasumarið fari á fullt og
hefst keppni á 1. deild karla
föstudaginn 8. maí. Víkingur
Ólafsvík spilar svo fyrsta leik
sumarsins á heimavelli þann 9.
maí við Hauka.
þa

Jökull kemur næst út
miðvikudaginn 13. maí.
Auglýsingum í lit

þarf að skila fyrir kl. 9.30 á mánudagsmorgun.

Auglýsingum í svarthvítu og efni
þarf að skila fyrir kl. 18 á mánudag.

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

Slysavarnadeildin Sumargjöf
heldur aðalfund mánudaginn 11. maí 2015
kl. 20.00 í Björgunarstöðinni Von á Rifi
Venjuleg aðalfundarstörf
Stjórnin

Aflafréttir
Apríl mánuður búinn sem
einkenndist af hrygningar
stoppinu og nokkrum brælu
kafla, og jú sumardeginu fyrsta
sem átti að boða hita og vel
líðan en kom í staðinn með
áframhaldandi vetur með skíta
kulda og snjó.
Strákarnir á Guðbjarti SH geta
vel við unað eftir apríl því þeir
urðu aflahæstir báta að 15 BT
á landinu í apríl með 97 tonn
í aðeins 10 róðrum eða um 9,7
tonn í róðri að meðaltali. Það
er ansi gott, stærsti róður 14,4
tonn. Nokkuð langt var í næsta
15 tonna bát sem var Tryggvi
Eðvarðs SH sem var með 64 tonn
í 9 róðrum. Særif SH 52 tn í 10
og Brynja SH 51 tn í 8.
Annar aflabátur frá Nesinu var
Kristinn SH sem var hæstur 30
tonna bátanna með 115 tonn í
11 róðrum og mest 30 tonn í
róðri. Bíldsey SH var með 84

tn í 10, en báturinn er kominn
austur til Breiðdalsvíkur og
hefur landað þar 24 tonnum í
2 róðrum núna í maí.
Steinunn SH var með 158 tonn
í 8 róðrum á dragnót en athygli
vekur að báturinn landaði í
Grundarfirði 50 tonnum í enda
apríl og í byrjun maí. Egill SH
62 tn í 5.
Mánuðurinn var ansi góður í
netin hjá áhöfninni á Þórsnesinu
SH sem varð langaflahæstur í
apríl með 455 tonn í 16 róðrum
og var eini netabáturinn sem
yfir 400 tonnin komst í apríl.
Magnús SH var með 265 tonn í
10, Bárður SH 114 tn í 14.
Hringur SH var með 232 tonn
í 4 löndunum á trolli og mest 67
tonn. Helgi SH 140 tonn í 3 og
mest 52 tonn í einni löndun.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is
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Matthildur Þorkelsdóttir ljósmóðir
Fædd 8.3 1848 dáin 14.1 1938

Sorptimisaklúbbur Snæfells
ness hefur ákveðið að varpa
ljósi á sögu nokkurra vel valinna
kvenna af Snæfellsnesi í tilefni
100 ára afmælis kosningaréttar
kvenna á Íslandi.
Orðið LJÓSMÓÐIR er eitt af allra
fegurstu heitum í íslenskri tungu.
Ekki er vitað um aldur þess né
höfund en talið er að það komi fyrst
fyrir á prenti í Guðbrandsbiblíu.
Til þessa starfs völdust einkum
þær konur sem voru öðrum
fremri að handlagni, nærgætni og
fórnarlund.
Matthildur Þorklesdóttir fæddist í
Ásum í Skaftártungu 8.mars 1848 og
var elst af 17 börnum séra Þorkels
Eyjólfssonar prests á Ásum og síðar
að Borg og að Staðastað og konu
hans Ragnheiðar Pálsdóttur.
Það mun hafa komið snemma í ljós
að Matthildur var óvenju vel gefin til
sálar og líkama og ung hneigðist hún
mjög að hjúkrunarstörfum.
Matthildur nam ljósmóðurfræði í
Stykkishólmi 1891 hjá Hirti Jónssyni
hérðslækni og var sama ár skipuð
ljósmóðir í Neshreppi utan Ennis.
Á Hellissandi var Matthildur
ljósmóðir og fékk hún þau ummæli
frá Halldóri sem þá var héraðslæknir
að hún væri svo góður læknir að
hún sparaði héraði sínu þúsundir
króna árlega sem annars færu í
læknisvitjanir.

Halldór átti afar gott samstarf við
ljósmæður héraðsins. Hann hvatti
þær óspart áfram og var laus við þá
fordóma og lítilsvirðingu sem víða
gætti hjá læknum í garð ljósmæðra
á þessum tíma. Héraðið var vel
mannað ljósmæðrum og voru þær
allar lærðar í ljósmóðurfræðum.
Þessi góða samvinna ljósmæðra
og læknis hefur án efa skipt sköpum
um að bæta aðbúnað sængurkvenna
og uppfræða mæður um rétta
meðhöndlun barna sinna.
“Það var vissulega gæfa þessa
byggðalags að Matthildur skyldi
setjast hér að, því það kom fljótt
í ljós að hún var ekki einungis
afbragðs ljósmóðir, heldur bar hún
svo gott skyn á sjúkdóma yfirleitt, að
segja mátti að hún væri önnur hönd
hérðaðslæknisins hér um margra ára
skeið” ritaði Jóhanna Vigfúsdóttir í
bókinni íslenskar ljósmæður.

Óbilandi kjarkur og rósemi
einkenndu allt starf Matthildar,
ásamt innilegu trúnaðartrausti og
kom það henni að góðu liði í hinu
erfiða ljósmóðurstarfi, enda mun
henni sjaldan hafa orðið ráðafátt.
Það hvíldi virðuleiki og festa yfir
framkomu þessarar heiðurskonu
sem öðlaðist traust allra sem henni
kynntust.
Kjör hennar sjálfrar voru oft erfið,
en hún var trúuð kona og þolinmæði
hennar var viðbrugðið.
Hún áleit sitt hlutverk að þjóna
öðrum en ekki að láta þjóna sér.
Matthildur giftist Bjarna Þórðar
syni árið 1869 en seinni maður
hennar var Magnús Jóhannesson.
Hún eignaðist 7 börn en seinni
mann sinn annaðist hún blindan í 22
ár. Það starf hennar var unnið af svo
miklum kærleika og umburðarlyndi
að öllum er það minnistætt sem til

þekktu.
Árið 1926 sagði Matthildur af
sér ljósmóðurstörfum þá 78 ára að
aldri en mun þó hafa tekið á móti
nokkrum börnum eftir það.
Í einni af bókum hennar hefur
hún skrifað að á nýársdag 1902 hafi
hún verið ljósa 320 barna, þannig að
barnafjöldinn sem hún hefur tekið
á móti á ljósmóðurferlinum hefur
verið mun fleiri.
Hennar var ávallt minnst með
djúpri virðingu og innilegu þakklæti
af öllum sem hana þekktu.
Matthildur lést 14. janúar 1938
tæplega níræð að aldri, á heimili
Friðbjarnar Ásbjörnssonar og konu
hans Júníönu Jóhannesdóttur á
Hellissandi en Júníana var mágkona
Matthildar. Svo sérkennilega vildi til
að Friðbjörn var fyrsta barnið sem
Matthildur tók á móti í Neshreppi
utan Ennis.
Á 100 ára afmæli Matthildar
þann 8.mars 1948 stofnaði Kven
félag Hellissands sjóð til minningar
um hana og heitir hann Matthildar
sjóður, og var hann hugsaður til
byggingar sjúkraskýlis á Hellis
sandi. Matthildur var ein af stofn
endum kvenfélagsins og var það
framtíðardraumur hennar að
byggðalagið eignaðist sjúkraskýli.
Samantekt:
Júníana Björg Óttarsdóttir
Kay Wiggs
Steinunn Júlíusdóttir
Drífa Skúladóttir

Kirkjan okkar

Aðalfundur
Sameiginlegur aðalfundur
Ungmennafélaganna Víkings og Reynis
verður haldinn í Íþróttahúsi Snæfellsbæjar
miðvikudaginn 20. maí 2015 kl. 20.00
Dagskrá:
1. Fundur settur
2. Skýrsla stjórnar
3. Ársreikningur kynntur
4. Önnur mál

Stjórn Víkings/Reynis

Sumri fagnað
í Brimilsvallakirkju
Gleðiguðsþjónusta
sunnudaginn 10. maí kl. 14.

1. deild karla

Víkingur Ó - Haukar
Laugardagur 9. maí
kl. 14.00
Miðaverð kr. 1.500

GRILLVEISLA!!
Umf. Víkingur/Reynir og Víkingasveitin
ætla að vera með grillveislu fyrir
stuðningsmenn fyrir leik
og hún byrjar um kl. 13.
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Bartmar í
Frystiklefanum

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.

37.941
25.294
16.690
10.889
7.938
4.885

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

68.175
45.450
31.548
23.102
14.960
10.075

Verðin eru með 24% vsk

Bjartmar Guðlaugsson heldur
tónleika í hinu rómaða menn
ingarsetri Frystiklefanum Rifi
laugardagskvöldið 9. maí kl.
21.00. Á tónleikunum sem sem
standa í 2 klst. flytur Bjartmar
helstu perlur sínar og segir
sögurnar á bak við lögin á
sinn einstaka hátt. Þarna verða
vinirnir Sumarliði og Fúll á
móti, Árni Járnkarl og örugglega

einhver sem beyglar munninn.
Bjartmar mun líka flytja Óskalag
þjóðarinnar, Þannig týnist
tíminn og jafnvel einhver ný lög
sem koma út á næstunni. Gestir
tónleikanna eru beðnir um að
nota vikuna í að hita raddböndin
því það verður mikið sungið.
Miðaverð er 2.500 kr. og eru
miðar seldir við innganginn.
fréttatilk.

Smáauglýsingar kosta 800,og er þá miðað við 150 innslætti pr. auglýsingu.
Hver innsláttur umfram 150 kostar 5,-

Óskað er eftir umsjónaraðila tjaldsvæðanna
í Ólafsvík og á Hellissandi
Umsækjandi þarf að geta hafið störf síðastalagi 1. júní n.k. Um er að
ræða tímabundið starf frá 1. júní—1. september.
Nauðsynlegt er að umsækjandi hafi gott vald á erlendum
tungumálum og góða þekkingu á svæðinu.
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ÞRIÐJUDAGINN.	
  12.	
  MAÍ	
  2015	
  KL.	
  20:00	
  
	
  

Einnig er æskilegt að starfsmaðurinn sýni frumkvæði í starfi,
sveigjanleika, metnað og sé jákvæður.
Mikill kostur er að viðkomandi getur tekið að sér aukavinnu í
upplýsingamiðstöð og Pakkhús Snæfellsbæjar.
Helstu verkefni umsjónaraðila:


Sjá um að rukka tjaldgesti, tvisar á dag (morgna og
kvölds)



Þrif í þjónustuhúsum og á útisvæðum

Umsóknum skal skilað til Átthagastofu Snæfellsbæjar fyrir
15. maí n.k. eða á netfangið atthagastofa@snb.is

	
  

	
  

Kór	
  Ingjaldshólskirkju	
  	
  
&	
  Kirkjukór	
  Ólafsvíkur	
  	
  
	
  

flytja	
  falleg	
  og	
  létt	
  lög	
  úr	
  ýmsum	
  áttum.	
  	
  
Stjórnendur	
  eru	
  Elena	
  Makeeva	
  	
  
og	
  Veronica	
  Osterhammer.	
  	
  	
  

Kaffi	
  og	
  Konfekt	
  á	
  eftir	
  tónleikana.	
  
	
  

Nánari upplýsingar veittar í Átthagstofu
eða í síma 433 6929

Enginn	
  aðgangseyrir	
  –	
  allir	
  velkomnir!	
  

HAFNIR

SNÆFELLSBÆJAR
Snæfellsbær:

Atvinna - Hafnarvörður
Hafnir Snæfellsbæjar auglýsa hér með eftir hafnarverði
til sumarafleysinga við Rifshöfn. Viðkomandi getur
einnig þurft að vinna við aðrar hafnir í Snæfellsbæ
og þarf að geta hafið störf þann 8. júní n.k.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi SDS og
Sambands Íslenskra sveitarfélaga.
Umsóknarfrestur er til og með 27. maí n.k. og skulu
umsóknir sendar til hafnarstjóra.
Nánari upplýsingar gefur hafnarstjóri í síma 433-6922
og 863-1153, netfang bjorn@snb.is
Hafnarstjóri.

Atvinna í boði!
Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir starf
í „Smiðjunni“ í Ólafsvík, sem er dagvinnustofa og
atvinnutengd úrræði fatlaðs fólks.

Um er að ræða 100% stöðugildi,
vinnutími virka daga kl. 8.00 – 16.00.

Launakjör skv. samningum SDS og sveitarfélaganna
Æskilegt en þó ekki skilyrði er að umsækjandi búi að
félagsliðamenntun og eða starfsreynslu er nýtist í starfi
með fólki með fötlun.
Skriflegar umsóknir er tilgreini menntun, fyrri störf,
umsagnaraðila og sakavottorð viðkomandi berist til undirritaðrar sem jafnframt veitir frekari upplýsingar um starfið:

Ingveldur Eyþórsdóttir, félagsráðgjafi, ingveldur@fssf.is,
s. 430 7800 og 852 8702
Klettsbúð 4, 360 Hellissandi
Umsóknarfrestur er til 15. maí 2015
Forstöðumaður

Hreinsunardagar í Snæfellsbæ
Tökum höndum saman dagana 15. - 20. maí og fegrum bæinn
okkar fyrir sumarið.
Góður tími til að hreinsa nærumhverfið og eigin lóðir.
Gámar fyrir garðaúrgang (eingöngu) verða á eftirtöldum
stöðum:
• Ólafsvík - við Grundarbraut milli húsa 38 og 42
• Rifi – á túni við Háarif 37
• Hellissandi – við félagsheimilið Röst.
Gámar með mold verða einnig á þessum stöðum og látnir standa í 2 vikur. Moldin er ætluð þeim sem
þurfa „nokkrar hjólbörur“, en þeir sem þurfa meira er bent á að leita til Snæbjörns Kristóferssonar
(s. 892-3295) eða Svans Tómassonar (s. 892-5193).
Öðrum úrgangi skal skilað í gámastöðina Enni sem er opin þriðjudaga og fimmtudaga milli 15.0018.00 og laugardaga kl. 11.00-15.00.

Hreinsunardagar í dreifbýlinu (sunnan fjalla) verður í júní. Nánari tilhögun og dagsetningar
verða auglýstar síðar.

Konur kosið
í eina öld
AÐALSAFNAÐARFUNDUR
SETBERGSSÓKNAR
verður haldinn í Safnaðarheimili Grundarfjarðarkirkju
11. maí 2015 kl. 19:00
Dagskrá fundarins:
Skýrsla sóknarnefndar
Skýrsla safnaðarins
Ársreikningar lagðir fram
Kosningar
Önnur mál
m.a. stofnun Listvinafélags Grundarfjarðarkirkju
Á fundinum verður boðið upp á súpu og brauð.
Vonumst til að sjá sem flesta.

Á þessu ári eru 100 ár liðin
síðan konur fengu kosningarétt
á Íslandi. Átthagastofa Snæ
fellsbæjar í samstarfi við Sor
optimistak lúbb Snæfellsnes,
Kvenfélag Ólafsvíkur og Kven
félag Hellissands standa nú að
undirbúningi að sýningu vegna
100 ára kosningaafmælis kvenna.
Þann 19. júní verður sýninginn
opnuð hátíðlega í Átthagastofu
Snæfellsbæjar og mun hún
standa uppi í 3 vikur. Efni
sýningarinnar eru konur sem
markað hafa spor í Snæfellbæ á
síðastliðnum 100 árum. Valdar
verða nokkrar konur til að fjalla

um. Valið er mjög vandasamt og
hefur það tekið mestan tímann af
undirbúningnum. Konurnar sem
verða fjallað um koma vítt og breytt
úr Snæfellsbæ og hafa margar
hverjar mismunandi bakgrunn.
Grunnskóli Snæfellsbæjar kemur
einnig að þessu verkefni og ætlar
7. bekkur að útbúa myndband
sem tengist kosningarétt kvenna.
Undirbúningur er í fullum gangi
og mikill metnaður í þessum
kvenna hóp að gera sýninguna
fræðandi og skemmtilega.
Myndin er tekin þegar þær hittust
á hádegisfundi á dögunum í
Átthagastofu.		 þa

Sóknarnefnd Setbergssóknar.

SÝSLUMAÐURINN Á VESTURLANDI

Skrifstofur Sýslumannsins
á Vesturlandi verða lokaðar
þriðjudaginn 12. maí 2015.
Kæru viðskiptavinir,vegna starfsdags starfsmanna
Sýslumannsins á Vesturlandi verða allar skrifstofur
embættisins lokaðar þriðjudaginn 12. maí 2015.
Sýslumaðurinn á Vesturlandi
Ólafur Kristófer Ólafsson

BORGARBRAUT 2 · 340 STYKKISHÓLMUR · SÍMI: 458 2300

Grillmeistarar
takið eftir!

Verðlaunagrillin frá Char-Broil búa yfir nýju TRU-Infrared tækninni sem gerir
þér kleift að grilla í hvaða veðri sem er. Þú færð gæðagasgrill frá Char-Broil og
Thermos hjá Olís Rekstrarlandi. Grillin eru afgreidd samsett og keyrð heim
til kaupanda ef óskað er.*

0:00
ENGAR
ELDTUNGUR

MINNI
GASNOTKUN

Í ALLRI
VEÐRÁTTU

STYTTRI
ELDUNARTÍMI

BETRI STJÓRN
Á HITA

CHAR-BROIL BISTRO GASGRILL
Grillflötur 440 mm
1 brennari

THERMOS GASGRILL
Grillflötur 430x430 mm
2 brennarar

39.900 KR.

34.900 KR.

SAFARÍKARI
MATUR

100% JAFN HITI

CHAR-BROIL GASGRILL
Grillflötur 470x470 mm
2 brennarar

69.900 KR.

CHAR-BROIL GASGRILL
Grillflötur 670x470 mm
3 brennarar

CHAR-BROIL GASGRILL
Grillflötur 790x470 mm
4 brennarar

CHAR-BROIL TITAN GASGRILL
Grillflötur 670x485 mm
3 brennarar

CHAR-BROIL X200
FERÐAGASGRILL
Grillflötur 280x440 mm
1 brennari

109.900 KR.

139.900 KR.

169.900 KR.

34.900 KR.

Ólafsbraut 55

Sími 436 1212

