3. mars 2016

734. tbl - 16. árg.

Fjör á skemmtikvöldi Víkings
Stórglæsilegt skemmti- og
styrktarkvöld Knattspyrnudeildar
Víkings var haldið síðasta
laugardagskvöld. Strákarnir í
meistaraflokki sáu um að þjóna
til borðs, selja miða og vaska upp
á kvöldinu ásamt því að aðstoða
við að ganga frá. Vel var mætt
á kvöldið sem fram fór á Hótel
Ólafsvík og var nánast uppselt.
Jónas Gestur Jónasson for
maður knattspyrnudeildarinnar
hóf kvöldið, fór hann yfir nokkur
atriði sem tengjast starfinu.
Þakkaði hann þeim fjölmörgu sem
koma að meistaraflokki kvenna
og karla fyrir vel unnin störf.
Afhenti hann svo veislustjóra
kvöldsins Gunnari Sigurðarsyni
míkrafóninn. Gunnar fór að
venju á kostum og lék á alls oddi.
Skemmti hann bæði sjálfum sér
og veislugestum af stakri snilld.
Á matseðli kvöldsins var grilluð
blálanga, saltfiskcarpaccio ásamt
grilluðum kalkúnabringum og
meðlæti. Voru gestir kvöldsins
sammála um að maturinn hefði
verið sérlega vel heppnaður.
Ræða kvöldsins var í höndum
Olgu Kristjánsdóttur sem sagði
frá ýmsu skemmtilegu eins og
henna einni er lagið. Knatt
spyrnud eild Víkings hefur
undanfarin ár haldið kvöld sem
þessi og þá oft sem herrakvöld.
Eru þau haldin sem fjáröflun fyrir
meistaraflokk, var þetta kvöld
engin undantekning, dagana fyrir
kvöldið voru til sölu happdrættis
miðar með mörgum skemmti
legum vinningum. Dregið var í
happdrættinu um kvöldið undir
dyggri stjórn Gunnars Sigurðar
sonar.
Hægt er að sjá vinningstölur
úr happadrættinu á fésbókar
síðu Víkings Ólafsvík. Tónlistar
maðurinn Friðrik Dór skemmti
gestum með söng og gerði mikla

lukku. Kvöldinu lauk svo með
uppboði þar sem boðnar voru
upp treyjur til styrktar starfinu.
Treyjurnar komu úr mismunandi
áttum bæði voru boðnar upp
treyjur sem fyrrverandi leikmenn
notuðu, núverandi leikmenn
höfðu notað og tvær treyjur frá
landsliðsmönnum. Uppboðið var
fjörugt og skemmtilegt.
Knatts pyrnud eild Víkings
bárust tvær mjög svo góðar
gjafir á kvöldinu. Víkingasveitin
stuðningsm annaf élag liðsins
færði liðinu 300.000 króna gjöf.
Vagn Ingólfsson og kona hans
færðu félaginu einnig höfðing
lega gjöf að upphæð 100.000
krónur. Þakkaði Jónas Gestur
kærlega fyrir þessar gjafir.
Heppnaðist kvöldið eins og
áður segir mjög vel og geta
stuðningsmenn farið að láta
sér hlakka til sumarsins þegar
Víkingur Ó spilar í Pepsídeildinni
öðru sinni.
þa

MENNINGARSTEFNA

VESTURLANDS
Viltu taka þátt í að móta
Menningarstefnu Vesturlands ?
Á næstu dögum verða haldir fundir víða um Vesturland þar sem
íbúum er boðið að taka þátt og hafa mótandi áhrif á gerð
Menningarstefnu Vesturlands með þátttöku í vinnuhópum á
fundunum.
Fundur fyrir íbúa á Snæfellsnesi verður mánudaginn 7. mars
kl.17.30 í Félagsheimilinu í Grundarfirði
Við hvetjum íbúa á Vesturlandi til að mæta og leggja sitt af
mörkum til að móta skýra stefnu sem verður leiðarljós fyrir
öflugt menningarstarf og samstarf sveitarfélaga um menningarmál á Vesturlandi.
Allir velkomnir
Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi

Prjónað undir Jökli
Um síðustu helgi komu 35
konur víða af landinu saman og
prjónuðu á Hótel Hellissandi.
Konur mættu á föstudag og
var prjónað og heklað framá
sunnudag. Á dagskránni voru
ýmis örnámskeið þar sem
konurnar lærðu eitt og annað
nýtt og svo var setið fram á nótt
við framleiðsuna.
Um kennsluna sáu þær Katrín,
Anna Þóra og Sara Bertha og
að sjálfsögðu þurftum við að
næra okkur inná milli og um
eldamennskuna sá kokkaneminn
Lilja Hrund Jóhannsdóttir.
Að vera með svona námskeið
er góð kynning á okkar svæði og
mikilvægt að öllum líði vel og taki
með sér góðar minningar , teljum

við námskeiðshaldararnir að vel
hafi tekist til og hver veit nema
annað námskeið verði að ári.
Kata og Anna Þóra

Valhöll fasteignasala kynnir:
Háarif 47, Rifi. Húsið er samkv
fasteignamati 117,5 fm á einni
hæð. Húsið skiptist í forstofu, hol,
stofu, eldhús, þvottahús, geymslu
og fjögur svefnherbergi. Geymsluloft er í húsinu. Á forstofu, holi,
stofu, þvottahúsi, baðherbergi og
eldhúsi eru flísar og á herbergjum
er parket nema á einu er dúkur á gólfi. Í aðalsvefnherberginu er góður skápur.
Húsið var tekið í gegn að innan 2007 ma sett ný eldhúsinnrétting, innihurðir, þrjár
útihurðir og baðherbergi allt tekið í gegn. Þá hefur verið skipt um nokkra glugga
og rafmagnstafla endurnýjuð. Hitalögn er í öllum gólfum nema í herbergjum. Þá
eru allar vatns- og frárennslislagnir endurnýjaðar. Við húsið er 50 fm sólpallur og á
honum er heitur pottur sem tekur 8 manns. Þá er á lóðinni barnahús sem er 4 fm að
stærð. Járn var sett á þak hússins 2007. Stétt er við húsið og í henni er snjóbræðslukerfi.
Verð kr. 19,5 millj.

Frumsýning í
Frystiklefanum
Frystiklefinn frumsýnir verkin
Fishing & The Cave í flutningi
Suður Afríska leikhópsins Liquid
Fusion, Fimmtudagskvöldið 3.
mars klukkan 20:00. Leikhópinn
skipa þeir Daniel Geddes og
Mark Thatham. Þeir hafa dvalið
í klefanum frá áramótum við
gerð nýrra verka ásamt því
að kenna dans í Grunnskóla

Snæfellsbæjar og skemmta
við hin ýmsu tilefni, m.a. á
þorrablóti Dvalarheimilisins
Jaðars. Áhugasamir athugið að
sýningin verður aðeins sýnd
þetta eina kvöld. Fishing & The
Cave er 60 mínútur að lengd
og aðgangseyrir fyrir aðra en
ársmiðahafa er 1900 krónur.
fréttatilk.

Smíðað úr silfri

Upplýsingar gefur Erlendur Davíðsson löggiltur fasteignasali á Valhöll sími 588 4477.
Sýningu annast Pétur Steinar Jóhannsson gsm 893 4718 og mail psj@simnet.is.

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

Það er ýmislegt um að vera
í Snæfellsbæ og ættu flestir að
geta fundið sér eitthvað áhuga
vert. Um síðustu helgi var
haldið silfurnámskeið, var það
opið öllum þó það væri haldið
í Búbót, húsnæði sem tilheyrir
eldriborgurum í Snæfellsbæ. Á
námskeiðinu var fólk á öllum
aldri þó fjöldinn væri ekki
mikill. Voru þeir mjög áhuga
samir og niðursokknir í verkið

þegar ljósmyndari kíkti á þau.
Þátttakendur lærðu að hanna og
smíða hálsmen eftir fornri aðferð.
Leiðbeinandi á námskeiðinu var
Þorgrímur Kolbeinsson lista
maður sem býr og starfar í
Grundarfirði. Sagði Þorgrímur
að þátttakendur á námskeiðinu
væru flinkir og auðvelt og
skemmtilegt að kenna þeim.
Haldið verður annað námskeið
ef áhugi er fyrir hendi.
þa

Kirkjan okkar

Æskulýðsguðsþjónustu
Barnakór og leikrit í æskulýðsguðsþjónustu
á sunnudaginn í Ólafsvíkurkirkju kl. 14.
Barnakórinn, nemendur tónlistarskólans,
fermingarbörn og TTT (10-12 ára)
verða virk í athöfninni.
Djús og kaffi eftir athöfn og æskulýðsfélagið
verður með kökubasar til að safna fyrir
landsmótsferð 2016.

Páskafrí
Jökuls
Bæjarblaðið Jökull fer í páskafrí
eftir næsta tölublað (10. mars.)
Jökull kemur næst út 10. mars
en síðan ekki fyrr en 7. apríl.
Prentsmiðjan Steinprent verður lokuð
15. mars - 4. apríl.

STARFSMENN ÓSKAST
Vantar starfsmenn í löndun
og afgreiðslu á fiski.
Lyftararéttindi æskileg.

Upplýsingar gefa Sæbjörn 840-3709
og Andri Steinn 840-3705

Frá UMF Víking/Reyni

Að gefnu tilefni langar okkur
í stjórn Ungmennafélagsins
Víkings/Reynis að koma nokkrum
atriðum á hreint og útskýra nánar
varðandi ákvörðun sem tekin var
nýlega varðandi yngri flokka starf
félagsins og verið hefur nokkuð í
umræðunni.
Ákveðið var að þeir sem stunda
íþróttaæfingar að staðaldri
skuli vera skráðir í félagið UMF
Víkingur/Reynir. Öllum er frjálst
að stunda hérna æfingar en gerð
er krafa um að viðkomandi sé
skráður í ungmennafélagið í
þeirri grein sem viðkomandi æfir.
Sem dæmi má nefna að börn og
unglingar geta verið skráð í sund
og blak hjá UMF Víking/Reyni
en fótbolta hjá öðru félagi en
viðkomandi skal þá stunda þær
æfingar (fótbolta) hjá því félagi.
Undantekningar frá þessari
reglu skulu gerðar í fullri
samvinnu og samráði við
þjálfara Víkings/Reynis. Öllum
sem koma í heimsókn hingað í
bæjarfélagið er frjálst að koma
hingað á æfingar, þó svo að þeir
séu skráðir í önnur félög t.d. í
jólafríum, vetrarfríum o.þ.h.
að fengnu samþykki þjálfara,
alveg eins og iðkendum okkar
er velkomið að fara á æfingar
í öðru félagi í sínum fríum ef
þjálfari viðkomandi íþróttafélags
samþykkir það. Aðrar reglur gilda
um Snæfellsnessamstarfið, þar
sem samstarfssamningur liggur
fyrir milli félaga á Snæfellsnesi,
þá hafa félagar í UMF Snæfell

og UMFG heimild til að stunda
æfingar hjá UMF Víking/Reyni.
Okkar starf sem stjórn
ungmennafélags er að hafa
hagsmuni félagsins að leiðarljósi
í orðum og athöfnum og
hafa hagsmuni heildarinnar
að leiðarljósi. Ef upp koma
aðstæður þar sem ekki næst í
lið þá er ekkert því til fyrirstöðu
að börn/foreldrar/forráðamenn,
leiti í annað félag til að keppa
með en stundi æfingar hér. Þetta
þarf hins vegar alltaf að vera í
fullri samvinnu og samráði við
þjálfara og stjórn UMF Víkings/
Reynis. Alltaf geta komið upp
aðstæður sem þarf að skoða
sérstaklega en mikilvægt er þó
að foreldrar og þjálfarar vinni
saman að þessum málum.
Stjórn UMF Víkings/Reynis
tók þessa ákvörðun að vel
íhuguðu máli eftir að hafa
ráðfært sig við marga aðila sem
tengjast ungmennafélaginu og
einnig aðra sem tengjast öðrum
íþróttafélögum. Það fyrirkomulag
að börn á grunnskólaaldri stundi
æfingar hjá einu félagi en séu
skráð í annað félag tíðkast ekki
í þeim félögum sem haft var
samband við. Öll af þeim félögum
fullyrða að slíkt fyrirkomulag yrði
aldrei leyft hjá þeim.
Okkur finnst að með því að
setja þessa reglu sé verið að reyna
að vernda okkar félag og stuðla
að áframhaldandi uppbyggingu
á íþróttastarfi hér í bæ. Það er
erfitt fyrir lítil landsbyggðarfélög

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.

38.890
25.926
17.107
11.162
8.136
5.007

getur metingur innan hópsins.
Að sjálfsögðu á þetta við um
alla barna- og unglingaflokka
félagsins en þetta nær ekki yfir
meistaraflokk enda er sér stjórn
yfir þeim flokkum og starfið rekið
undir annarri kennitölu.
Við teljum það skyldu okkar
sem hér búum að efla heildina
og samfélagið. Við tökum það
fram enn og aftur að engum er
meinaður aðgangur að æfingum
ef viðkomandi er skráður í UMF
Víking/Reyni.
Með vinsemd og virðingu,
Stjórn UMF Víkings/Reynis.

Lionsklúbbur Grundar ar ar

Kúttmagakvöld
sjávarréttaveisla

sem vera átti 5. mars
er frestað.
Nánar auglýst síðar
Skráning hjá Gunnari í síma 8980325
e a kuttmagi@gmail.com

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

að keppa við stóru félögin á
SV-horninu en við erum vel á
veg komin, og megum ekki hafa
losarabrag á starfinu okkar.
Með því að heimila öllum sem
æfa hjá okkur að vera skráð í önnur
félög út um allt land þá missum
við okkar börn og unglinga frá
okkur og hverra hagur er það
? Náum við þá að byggja upp
íþrótta- og ungmennastarfið hér
í Snæfellsbæ ? Ef ekkert er að gert
er einungis verið að grafa undan
því góða starfi sem unnið hefur
verið að undanfarin ár.
Þessi ákvörðun var jafnframt
tekin til þess að viðhalda jafnvægi
innan félagsins þar sem myndast

69.880
46.586
32.337
23.679
15.334
10.327

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

Aflafréttir
Breiðafjörðurinn fullur af fiski
og svo mikið að menn halda að
sér höndum. t.d þá stoppuðu
þeir á Magnúsi SH hættu veiðum
11. febrúar og hófu svo aftur
veiðar um 11 dögum síðar.
Þrátt fyrir þetta stopp þá hafa
þeir landað 135 tonnum í aðeins
9 róðrum eða 15 tonn í róðri.
Steinunn SH fór í stopp 18.
febrúar.
Annars er afli bátanna núna
ansi góður. Þórsnes SH hefur
mokveitt í netin og er aflahæstur
yfir landið af netabátunum og
með 361 tonn í 14 róðrum.
Saxhamar SH kemur þar á eftir
með 332 tonn í 15. Bárður SH
271 tonn í 26. Ólafur Bjarnason
SH 191 tonn í 15, Arnar SH 148
tn í 14, Katrín SH 117 tonn í 18
og Hafnartindur SH 50 tn í 11.
Hjá línubátunum þá hafa þeir
á Tjaldi SH fiskað ansi vel og
eru komnir með 451 tonn í 6
róðrum og eru aflahæstur yfir
landið miðað við línubátanna

SNÆFELLSBÆR

þegar þetta er skrifað. Reyndar
er ekki komið á hreint hvort þeir
endi aflahæstir vegna þess að
aflatölur berast mismundandi
seint inná Fiskustofuna.
Grundfirðingur SH með 274 tn
í 5, Örvar SH 268 tn í 4 og mest
98 tonn í einni löndun sem er
nú fullfermi hjá þeim. Rifsnes
SH 211 tonn í 4.
Særif SH 195 tn í 17, Faxaborg
SH 190 tn í 9, Kristinn SH 159
tn í 17, Gullhólmi SH 144 tn í
9, Hamar SH 127 tn í 4, Bíldsey
SH 113 tn í 10, Stakkhamar SH
112 tn í 11.
Af minni bátunum þá er
Brynja SH með 128 tn í 13,
Tryggvi Eðvarðs SH 105 tn í 12,
Guðbjartur SH 99 tn í 13.
Hjá trollbátunum þá er
Hringur SH með 270 tn í 4,
Farsæll SH með 195 tn í 5 og
Helgi SH 160 tn í 3.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Félag eldriborgara
í Snæfellsbæ
Aðalfundur Félags eldriborg
ara í Snæfellsbæ var haldinn í
félagsh eimilinu Klifi miðviku
daginn 10. febrúar 2016.
Félag Eldriborgara í Snæfellsbæ
var stofnað 5. apríl árið 2000,
það hefur starfað óslitið síðan.
Skipt er um stjórn á tveggja ára
fresti. Farið er í ferðalög bæði
innanlands og utan á hverju ári,

Stundatafla starfs
Félags eldri borgara
Mánudagur
Íþróttahúsið í Ólafsvík
Kl.11.30 ganga,
kl.12.00 Boccia
Kl.13.00 Hreiðrið, prjónað,
heklað, saumað og ýmis
handavinna.
Þriðjudagur
Kl.10.00 sundleikfimi.
Búbót kl 13.00 til 16.00 ýmiskonar
handverk.
Miðvikudagur
Kl.13.00 félagsstarfið í Klifi á vegum
Snæfellsbæjar. Ýmis starfsemi fer
þar fram.
Kl.16.00 er dansað og spilað
minigolf.

ásamt fleiri viðburðum, haldinn
jólabasar, séð um kaffisölu 1.
maí. Tekið þátt í Ólafsvíkurvöku,
saumaðar hafa verið svuntur og
smekkir fyrir ýmis félagasamtök
svo eitthvað sé nefnt, ásamt
mörgu öðru.
Smæfellsbær hefur stutt vel við
félagið með húsnæði og fleiru,
ber að þakka það.
Fimmtudagur
Kl.09.00 sundleikfimi
Kl.11.30 Íþróttahúsið í Ólafsvík
ganga.
Kl.12.00 Boccia.
Kl.17.00 Íþróttahúsið á Helliss.
Boccia.
Búbót
Opið þriðjudaga og fimmtudaga frá
13.00 til 16.00
Aðrir tímar eru í samráði við
umsjónamenn.
Guðrúnu Tryggvadóttir
sími 894-5160
Emanúel Ragnarsson
sími 865-2199
Jón Guðmundsson
sími 863-4959
Flestir ættu að geta fundið
eitthvað við sitt hæfi.

Stjórnin

þar sem jökulinn ber við loft...

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar
FUNDARBOÐ - 285. FUNDUR
Fundur er boðaður í bæjarstjórn Snæfellsbæjar,
fimmtudaginn 3. mars 2016 og hefst hann
í Ráðhúsi Snæfellsbæjar kl. 16:00

Dagskrá bæjarstjórnarfundarins:

1. Aðstandendur Sjávarsafnsins í Ólafsvík mæta á fundinn til að
fylgja eftir styrkbeiðni frá 2. febrúar 2016. Bréfið var áður
tekið fyrir á bæjarstjórnarfundi 4. febrúar og bæjarráðsfundi
18. febrúar.
2. Fundargerð 269. fundar bæjarráðs Snæfellsbæjar, dags. 18.
febrúar 2016.
3. Fundargerð 186. fundar fræðslunefndar, dags. 22. febrúar
2016.
4. Fundargerð 2. fundar ungmennaráðs Snæfellsbæjar, dags. 2.
febrúar 2016.
5. Fundargerð 74. fundar íþrótta- og æskulýðsnefndar, dags.
12. febrúar 2016.
6. Fundargerð 2. fundar velferðarnefndar, dags. 11. febrúar 2016.
7. Fundargerðir 4. og 5. fundar nefndar um málefni fatlaðra,
dags. 11. nóv. 2015 og 16. febrúar 2016.
8. Fundargerð 79. fundar stjórnar FSS, dags. 16. febrúar 2016.
9. Fundargerð 122. fundar stjórnar SSV, dags. 20. janúar 2016,
ásamt tölvubréfi frá Páli S. Brynjarssyni, framkvæmdastjóra
SSV.
10. Fundargerð stjórnar Samtaka sveitarfélaga á köldum svæðum,
dags. 19. febrúar 2016.
11. Fundargerð 26. fundar stjórnar Samtaka sjávarútvegs
sveitarfélaga.
12. Bréf frá Lánasjóði sveitarfélaga, dags. 22. febrúar 2016,
varðandi auglýsingu eftir framboðum í stjórn sjóðsins.
13. Bréf frá Sýslumanninum á Vesturlandi, dags. 18. febrúar
2016, varðandi ósk um umsögn bæjarstjórnar um umsókn
Ragnheiðar Víglundsdóttur um endurnýjun á rekstrarleyfi
til reksturs gististaðar í flokki I, heimagisting, að Skálholti
6 í Ólafsvík.
14. Bréf frá Sýslumanninum á Vesturlandi, dags. 1. mars 2016,
varðandi ósk um umsögn bæjarstjórnar um umsókn Welcome
Apartments ehf. um leyfi til að reka gististað í flokki V, hótel
og veitingastað í flokki III, veitingahús, Welcome Hótel
Hellissandur að Klettsbúð 9 á Hellissandis.
15. Bréf frá Magnúsi Eiríkssyni, f.h. Hjallasands hf., dags. 26.
febrúar 2016, varðandi forkaupsréttarheimild Snæfellsbæjar
að Báru SH-27, skipaskrárnúmer 6952.
16. Bréf frá 23 Frames, dags. 14. janúar 2016, varðandi styrk til
gerðar heimildar-/kynningarmynda fyrir Snæfellsbæ.
17. Bréf frá Breiðafjarðarnefnd, dags. 15. febrúar 2016, varðandi
svæðisskipulag fyrir Breiðafjörð og stefnumótun fyrir nýtingu
og vernd hafsvæðis Breiðafjarðar.
18. Bréf frá Yrkjusjóði, dags. 26. febrúar 2016, varðandi ósk um
stuðning.
19. Brunavarnaráætlun Snæfellsbæjar 2016-2020.
20. Minnispunktar bæjarstjóra.
Snæfellsbæ, 1. mars 2016
Kristinn Jónasson, bæjarstjóri

Þjóðgarðsvörður í Þjóðgarðinum Snæfellsjökli
Umhverfisstofnun auglýsir starf þjóðgarðsvarðar í Þjóðgarðinum Snæfellsjökli laust til umsóknar.
Rekstrarsvæði þjóðgarðsins nær
frá Brimnesi í norðri austur fyrir
Háahraun í suðri. Skrifstofa þjóð
garðsvarðar er á Hellissandi en
gestastofa sunnan jökuls verður á
Malarrifi og er gert ráð fyrir að þjóðgarðsvörður geti starfað á báðum
stöðum.
Þjóðgarðsvörður annast daglegan
rekstur og umsjón þjóðgarðsins og

annarra verndarsvæða á Vesturlandi.
Þá hefur hann umsjón með landvörslu í þjóðgarðinum og á verndarsvæðum á Vesturlandi og skipuleggur störf landvarða.
Leitað er að starfsmanni með
afburðargóða samskiptahæfileika,
reynslu og þekkingu á rekstri og
mannaforráðum auk þekkingar á
náttúrufræði eða umhverfisfræði.

Náttúra þjóðgarðsins er einstök og
Umsóknarfrestur er til og með
er eitt helsta hlutverk starfsmannsins 21. mars 2016. Umsóknir skulu
að varðveita náttúru svæðisins í sam- sendar til Umhverfisstofnunvinnu við hlutaðeigandi aðila.
ar, Suðurlandsbraut 24, 108
Ítarlegri upplýsingar um starfið og
hæfniskröfur til þess er að finna á
starfatorg.is og umhverfisstofnun.is/
storf_i_bodi/

Reykjavík eða á netfangið
ust@ust.is

SPURNINGA

KEPPNI

SNÆFELLSBÆJAR

TÓNLEIKAR
Svavar Knútur

Áfram heldur fjörið!!

Laugardagskvöldið 5. mars verður næsta keppni
haldin í Röst Hellissandi
Húsið opnar kl. 20 en keppnin hefst stundvíslega kl.20.30
Aðgangseyrir 1.000 kr.
Enginn posi við inngang, munið að taka með pening :)
Aldurstakmark 18 ára
Minnum fólk á að salurinn fær að taka þátt í nokkrum spurningum
líka svo það er um að gera að mæta. Lionsklúbburinn Þernan ákvað í
framhaldi af keppninni að styrkja Smiðjuna í Snæfellsbæ en Smiðjan
er vinnustaður fólks með skerta starfsgetu. Spurningakeppnin er
frábær leið til að hafa gaman og lyfta sér upp á köldum vetrarkvöldum og styrkja gott málefni í leiðinni. Við stefnum á að næsta keppni
verði föstudagskvöldið 18. mars (Nánar auglýst síðar) og þá munum
við byrja á úrslitunum eftir páska.

Hlökkum til að sjá ykkur
Kveðja, Nefndin

Föstudaginn 4. mars verða tónleikar með
Svavari Knút á Veitingahúsinu Hraun.
Tónleikarnir hefjast klukkan 22:00
og er frítt inn.

