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Jól í skókassa
Það ríkti mikil gleði hjá
nemendum í 1. til 4. bekk í
Grunnskóla Snæfellsbæjar í
síðustu viku. Þennan dag kom
séra Óskar Ingi Óskarsson
sóknarprestur í heimsókn til að
taka á móti framlagi barnanna til
verkefnisins „ Jól í skókassa“ Er
þetta í annað sinn sem börnin
taka þátt í þessu verkefni. Þau
komu með að heiman það sem
til þurfti í kassana. Fengu þau
líka góða aðstoð frá fleirum
en foreldrum sínum sem þau
vilja líka þakka kærlega fyrir.
Verslunin Blómsturvellir safnaði
skókössum fyrir þau, Þín verslun
Kassinn gaf þeim jólapappír, Ari
Bjarnason tannlæknir útvegaði
þeim tannbursta og tannkrem
frá O. Johnson og Kabber og
Landsbankinn í Snæfellsbæ veitti
þeim peningastyrk sem settur er
í kassana fyrir kostnaði sem af
verkefninu hlýst. Nemendur gáfu
sér svo góðan tíma í að útbúa
kassana. Vönduðu börnin sig
mikið og spunnust oft umræður
um hvað ætti að fara í hvern kassa
og af hverju. Þetta árið útbjuggu
börnin 45 kassa og afhentu
nemendur í 4. bekk sr. Óskari
þá fyrir hönd allra nemenda í 1.
til 4. bekk stolt og glöð. „ Jól í
skókassa“ gengur út á að fá börn
og fullorðna til að gleðja börn
sem lifa við fátækt, sjúkdóma og
erfiðleika með því að gefa þeim

jólagjafir. Til þess að börnin fái
sem líkastar gjafir er mælst til
þess að allt sé sett í skókassa
og mælst til þess að ákveðinir
hlutir séu í hverjum kassa. Það
er hópur ungs folks á vegum
KFUM og KFUK sem hefur staðið
að verkefninu á Íslandi frá árinu
2004. Starfsfólk og nemendur 1.
til 4. bekkjar eru ákveðin í að taka
aftur þátt í þessu fallega verkefni.
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Lionsklúbburinn Þernan í samstarfi við
Félagsheimilið Röst eru að fara af stað með
Spurningarkeppni með skemmtilegu ívafi og er planið
að fyrsta keppnin hefjist 21. nóvember næstkomandi.
Nokkur lið hafa skráð sig til leiks en til að af þessu verði
þurfum við fleiri keppendur. Vonast er til að 2-3 lið geti
keppt á hverju auglýstu kvöldi og eru 3 saman í liði.
Þáttökugjald er 7.500 kr........2.500 kr. á hvern haus.
Endilega makkið ykkur saman og verið með.
Skráning er hjá Kollu Páls í síma 774 8310
F.h. Lionskl. Þernunnar og Félagsh. Röst
Ingibjörg Kristín

SamVest - samstarfið endurnýjað
Föstudaginn 6. nóvember
var undirritaður samningur um
áframhaldandi samstarf SamVest
í frjálsum íþróttum.
Það eru héraðssamböndin sjö
sem standa að SamVest sem skrif
uðu undir nýjan samning - í ljósi
góðrar reynslu af samstarfinu.
SamVest varð til haustið
2012 og þá var ritað undir
viljayfirlýsingu um samstarf til
3ja ára. Samningstíminn rennur
út í lok ársins 2015 og var samið
um áframhaldandi samstarf til
annarra 3ja ára, eða út árið 2018.  
Samstarfið gengur út á að
efla frjálsíþróttaiðkun barna og
unglinga á samstarfssvæðinu.
Samstarfið hefur þroskast og
vaxið frá því til þess var stofnað.
Ýmsir viðburðir eru haldnir,
sameiginlegar æfingar bæði
heima og á höfuðborgarsvæðinu,
þar sem fengnir eru gestaþjálfarar
frá stærri frjálsíþróttadeildum
félaga á höfuðborgarsvæðinu,

æfingabúðir, mót, og sameiginlegt
lið SamVest hefur tekið þátt í
bikarkeppnum FRÍ.
Sama dag og skrifað var undir
samninginn var opnaður nýr
vefur www.samvest.is þar sem
hægt er að finna fréttir og fróðleik
um samstarfið.
Myndina tók Erla Friðriksdóttir.
bá

Vélstjóra vantar fyrir almennt
viðhald hjá Sjávariðjunni Rifi.
Í starfinu fellst umhirða baadervéla, kælivéla,
lyftara og annars vélabúnaðar.
Nánari upplýsingar í síma 8970076 ( Alexander )

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

Aflafréttir
Áhöfnin á Kristni SH getur
verið ansi sátt við nýliðinn
október, því þeir lönduðu alls
217 tonnum og voru aflahæstir
allra smábáta sem og minni
línubátanna á landinu. Minni
línubátar eru t.d Gulltoppur
GK og Kristbjörg HF sem eru
balabátar (Kristbjörg HF hét
eitt sinn Kristinn SH), Brimnes
BA og Hafdís SU sem eru með
beitningavél.
Núna í nóvember þá er annar
SH bátur hæstur smábátanna það
sem af er nóvember og er það
Bíldsey SH sem hefur landað 56
tonnum í 9 róðrum. Gullhólmi
SH 39 tonn í 4, Kristinn SH 34
tonn í 6 og Stakkhamar SH 14
tonn í 2.
Af minni bátunum þá er
Guðbjatur SH hæstur með 30
tonn í 4 og mest 9,6 tonn í einni
löndun, Brynja SH 29 tonn í 4,
Særif SH 22 tonn í 3, Tryggvi
Eðvarðs SH 21 tonn í 3. Það má
geta þess að Arnar Laxdal sem
hefur verið skipstjóri á Tryggva
Eðvarðs SH undanfarin ár er
hættur á Tryggvanum og tekin
við Særifi SH, enn undir hans
skipstjórn þá tókst Arnari að
koma Særifi SH í annað sæti
báta að 15 bt í október með
um 127 tonna afla, og það sem

athyglisvert við það er að enginn
róðranna náði yfir 10 tonnum.
Gunnar sem var með Arnari
á Tryggvanum er tekinn við
Tryggva Eðvarðs SH. Friðþjófur
Orri sem var skipstjóri á Særifi
SH er að taka við ansi flottum
báti sem nánar verður greint
frá síðar.
Nokkrir dragnótabátar
eru ennþá fyrir vestan og er
sem fyrr ansi góð veiði þar,
Steinunn SH hefur landað 84
tonnum í 7 og mest 34 tonn í
Bolungarvík. Matthías SH 45
tonn í 4, Guðmundur Jensson
SH 45 í 4. Magnús SH 17 tonn
í 3. enn allir þessir bátar hafa
verið að landa í Bolungarvík.
Rólegra er yfir bátunum sem
eru á heimamiðum og er Ólafur
Bjarnason SH með 8,1 tonn í
4, Sveinbjörn Jakobsson SH 10
tn í 4.
Bárður SH er loksins komin
af stað enn hann var búinn að
vera stopp síðan 24. september.
Var hann með 3,5 tonn í 3 og er
ansi rólegt yfir netaveiðunum á
Nesinu núna um þessar mundir.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Réttur dagsins vikuna 16. - 20. nóvember.
Réttur dagsins er í boði
milli 12:00 - 14:00 alla virka daga.

Mánudagur
Gratineraður plokkfiskur, þrumari og smjör.
Þriðjudagur
Grillaður kjúklingur með grænu pestó og salati.
Miðvikudagur
Lambakótilettur í raspi með lauksmjöri, rauðkál og
rabbabarasulta.
Fimmtudagur
Steiktar eggjanúðlur með tígrisrækjum og chilli.
Föstudagur
Nauta mínútusteik, bernes og franskar.

Tilboð helgarinnar
13. - 15. nóvember

Frítt að borða fyrir börn
12 ára og yngri
alla helgina í fylgd með fullorðnum.
Tveir fyrir einn
af öllum flöskubjórum
alla helgina.
Opnunartími um helgina
er frá 18:00-23:00

Verð fyrir Rétti dagsins er 1.900 kr og kaffi fylgir.

Tokic áfram í Víkingi

Þarf að hreinsa, slípa
eða bóna gólf hjá þér?
Við erum með ný og fullkomin tæki
sem skila frábærum árangri.
Hafðu samband og við gerum
tilboð í verkið ef óskað er.

Króatíski framherjinn Hrvoje
Tokic hefur skrifað undir eins árs
samning við Víking.
Tokic kom til Víkings um mitt
sumar og hjálpaði liðinu að
landa sæti í Pepsi-deildinni, hann
skoraði tólf mörk í einungis átta
leikjum og endaði sem marka
hæsti leikmaður Víkings í sumar
ásamt Alfreð Má Hjaltalín.
Fleiri félög á Íslandi sýndu Tokic

áhuga en hann hefur nú fram
lengt samninginn við Víking og
mun koma til landsins 1. febrúar
næstkomandi til undirbúnings
fyrir komandi tímabil.
Meðfylgjandi mynd sem Helgi
Kristjánsson tók er af Hrvoje
Tokic að þakka áhorfendum fyrir
stuðninginn eftir að Pepsídeildar
sætið var tryggt í Grindavík.

• Parket- og pallaslípun
• Graníthreinsun
• Marmarahreinsun.
• Hreinsun á náttúrustein.
• Bónleysingar.
• Gólfbón.
• Bónslípun.

Þröstur bónari
Sími: 892 4099
eða netfang.:
trosturalbertsson@gmail.com

Samæfing og nýtt héraðsmet
Eins og fram kemur á öðrum
stað í blaðinu þá var skrifað
undir nýjan samstarfssamning í
frjálsum íþróttum föstudaginn
6. nóvember, undirritunin fór
fram samhliða samæfingu í
frjálsíþróttahöllinni í Kapla
krika, en þar voru um 30
iðkendur mættir suður á sam
eiginlega frjálsíþróttaæfingu á
vegum SamVest.
Gestaþjálfarar á æfingunni
voru frá FH.
Hluti af þátttakendunum tók
síðan þátt í frjálsíþróttamóti
FH, Gaflaranum, laugardaginn
7. nóvember.
HSH átti fjóra keppendur,
Heiðrúnu Eddu Pálsdóttur
og Birtu Sigþórsdóttur, báðar
12 ára, frá Stykkishólmi og
Hermann Oddsson, 10 ára og
Björgu Hermannsdóttur 14 ára
frá Grundarfirði. Öll stóðu þau

sig vel.
Heiðrún Edda tók þátt í
öllum greinum og bætti sinn
persónulega árangur í 60 m hlaupi.
Hermann var að taka þátt í sínu
fyrsta frjálsíþróttamóti. Björg
komst í úrslit í 60 m hlaupi
í sínum flokki. Birta sigraði í
kúluvarpi 12 ára stúlkna, kastaði
2 kg kúlu 12,17 m, sem er nýtt
héraðsmet í kúluvarpi innanhúss
í flokki 12 ára stúlkna. Gamla
metið setti Birta sjálf í febrúar
sl. og kastaði þá 10,67 m. Með
því kasti bætti hún 10 ára gamalt
héraðsmet HSH um tæpan einn
metra. Hún hefur því á innan við
ári bætt héraðsmet 12 ára stúlkna
í kúluvarpi innanhúss um tæpa
2,5 metra. Sú sem lenti í öðru
sæti í flokki Birtu á mótinu sl.
laugardag kastaði 10,17 m, eða
nákvæmlega 2 m styttra en Birta
og í 3ja sætinu var kast uppá 9,32

Auglýsingaverð
í Jökli

m. Það er því ljóst að hér er mikið
efni á ferð í kúlunni.
Til gamans má geta þess að
Íslandsmetið í 2 kg kúlu 12 ára
stúlkna innanhúss er 14,20 m

- en í sama flokki utanhúss er
metið 11,86 m, sett af Birtu á
unglingalandsmóti á Akureyri í
ágúst sl.

Kirkjan okkar

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

Gídeon og barnakór
í guðsþjónustu

í Ólafsvíkurkirkju sunnudaginn 15. nóvember kl. 14.

Verðin eru með 24% vsk
Smáauglýsingar kosta 800,og er þá miðað við 150 innslætti pr. auglýsingu.
Hver innsláttur umfram 150 kostar 5,-

Barnakórinn syngur og félagi úr Gídeonfélaginu prédikar
og kynning verður á félaginu í kirkjukaffinu.
Sunnudagaskóli í Ingjaldshólskirkju sama dag kl. 11.

bá

Dagskrá aðventu í
Staðastaðarprestakalli
2015
Aðventutónleikar Staðastaðarprestakalls
22. nóv. kl. 14.00 og 17.00
Páll Óskar syngur við undirleik Moniku Abendroth hörpuleikara.
Tónleikarnir fara fram í Fáskrúðarbakkakirkju. Aðgangseyrir er kr. 2900.
Hægt er að nálgast miða hjá bæði Áslaugu Guðbrandsdóttur í Mýrdal í
síma 698 7781 eða á netfanginu myrdalur@mmedia.is og hjá Sigrúnu
Guðmundsdóttur á Kálfárvöllum í síma 896 4574 eða á netfanginu
sigrung@vortex.
Tryggið ykkur miða fyrir mánudaginn 16. nóvember og njótið þessa
einstaka tækifæris! Áhugasamir geta keypt áritaða geisladiska að
tónleikum loknum. Posi verður á staðnum.

Aðventustund í Hellnakirkju
29. nóv. kl. 14.00
Aðventustund Búða-, Hellna- og Staðastaðarsóknar í Hellnakirkju.
Fram koma Samkór Lýsu undir stjórn Hólmfríðar Friðjónsdóttur ásamt
fleiri söngatriðum Sr. Páll Ágúst flytur hugvekju. Kaffiveitingar á Kaffi
Prímus eftir samveruna. Glaðst verður sérstaklega yfir því að 70 ár eru
nú frá því að Hellnakirkja var vígð. Tekið verður við frjálsum framlögum
þeirra sem vilja til uppbyggingar kirkjubyggingarinnar af því tilefni.

Aðventustund í Breiðabliki
5. desember, kl. 14.30
Aðventustund Kolbeinsstaða- og Fáskrúðarbakkasóknar í Breiðabliki.
Barnakór Laugargerðisskóla og kirkjukór sóknanna syngja. Sr. Páll
Ágúst flytur hugvekju. Kvenfélögin Liljan og Björk annast veitingar í
boði sóknarnefnda.
Það eru öllum hjartanlega velkomið að taka þátt í þessum viðburðum,
ungum sem eldri.

Guð gefi okkur öllum ánægjulega
og friðsæla aðventu.

verður haldinn sunnudaginn 29. nóvember n.k.
kl. 14:00 - 17:00 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.

Efnileg ungmenni
í blaki
U-19 kvenna

Dagana 12. til 16. október
fór fram svokallað NEVZA
mót í blaki í Danmörku. Er
þetta norðurlandamót U-19
landsliða. Í landsliðinu í blaki
U-19 að þessu sinni áttum við í
Snæfellsbæ fulltrúa en hin unga
og bráðefnilega blakstúlka Anna
Kara Eiríksdóttir var í liðinu. Anna
Kara æfir og spilar með UMFG
og spila þær í Mizunodeildinni
eða úrvalsdeildinni í blaki.
Löndin sem tóku þátt í mótinu
voru Svíþjóð, Noregur, Færeyjar,
Danmörk og England ásamt
Íslandi. Heppnaðist ferðin
mjög vel að sögn Önnu Köru
enda hópurinn samhentur og
ákveðinn í að gera sitt besta. Gekk
liðinu mjög vel þó að sigrarnir
yrðu einungis 2. Endaði íslenska
liðið í fimmta sæti á mótinu.
Langaði Önnu Köru að lokum
að nota tækifærið og þakka þeim
fyrirtækjum sem styrktu hana í
þessa ferð kærlega fyrir, sagði
hún að svona stuðningur væri
ómetanlegur fyrir sig.

U-17 kvenna

Unglingalandslið kvenna U17
lauk einnig keppni í NEVZA
mótinu í sínum aldursflokki.
Þar var annar fulltrúi frá
meistaraflokki UMFG hún heitir

Svana Björk Steinarsdóttir 16
ára. Stóðu þær stúlkur sig einnig
frábærlega og urðu í 2. sæti sem
er besti árangur íslensks blakliðs
á Norður - Evrópumóti hingað
til.
Það verður gaman að fylgjast
með framhaldinu hjá þessum
ungu blakstúlkum sem eiga
örugglega eftir að gera góða
hluti í framtíðinni.

U-17 karla

Dagana 28. október til 2.
nóvember fór fram Nevza
blakmót U-17 karla í blaki í
Kettering á Englandi. Þar áttum
við fulltrúa en Ívar Reynir
Antonsson var valin í landsliðið
í blaki U-17. Fóru 12 strákar
frá Íslandi ásamt þjálfurum og
sjúkraþjálfara. Á mótinu spiluðu
þeir við lið frá Danmörku,
Svíþjóð, Færeyju, Finnlandi,
Englandi og Noreg. 8 af 12
strákum voru að spila sína fyrstu
landsleiki. Geta strákarnir verið
stoltir af frammistöðu sinni þó
sigrarnir hafi ekki verið margir
og eiga eftir að gera góða hluti.
Ívar Reynir hefur æft blak með
Víking/Reyni ásamt UMFG. Hann
hefur þó keppt með Aftureldingu
í Mosfellsbæ síðastliðið ár þar
sem ekki hefur náðst í lið hér.
þa

Hagspá Greiningardeildar
Arion banka
Arion banki býður til morgunfundar í Stykkishólmi
þar sem ný hagspá greiningardeildar verður kynnt.
Fundurinn verður haldinn þriðjudaginn 17. nóvember
á Hótel Stykkishólmi.
Dagskrá
09.45
10.00

Morgunkaffi
Fundur settur
Efnahagshorfur 2015 – 2018: Á fullu stími – vörumst skerin
Anna Hrefna Ingimundardóttir, sérfræðingur í greiningardeild

Aftur til framtíðar í hagsveiflunni?
Hrafn Steinarsson, sérfræðingur í greiningardeild

11.00

Fundarlok

Skráning á arionbanki.is
Allir velkomnir.

