28. apríl 2016

739. tbl - 16. árg.

Safna- og sýningardagur
Á sumardaginn fyrsta var
haldinn árlegur safna- og sýninga
dagur á Snæfellsnesi.
Hin ýmsu söfn og sýningar
opnuðu dyrnar upp á gátt fyrir
íbúa Snæfelsness og aðra gesti.
Meðal þeirra var Rjúkandavirkjun
í Ólafsvík. Þar var sýning á búnaði
sem notaður hefur verið í áranna
rás. Á sýningunni er til sýnis
ýmiskonar dót sem starfsmenn
virkjunarinnar hafa fundið á
sínu svæði hér. Hafa þeir tekið
það til handagagns og sett
upp. Ekki er neinn sérstakur
opnunartími á þessari sýningu
enda mest til gamans gert að sögn
Snorra Böðvarssonar. En hægt
er að fá að skoða þessa muni

ef einhver er við í rafstöðinni.
Meðal muna sem þarna má sjá
eru síðasti ljósakúpullinn sem
var í Krossavíkinni, ljúsakúpull
af ljósastaur sem stóð á horni
Sandholts og Grundarbrautar
og logaði á í 10 ár sem er bara
nokkuð góð ending á peru,
dagbækur frá upphafi, gamlar
launabækur, gamlir mælar og
þar á meðal einn sem ágætur
viðskiptavinur hafði borað gat á
og sett spítu í til þess að hægja
á mælinum. Sýningin er mjög
fróðleg og skemmtileg en það
eru starfsmenn RARIK í Ólafsvík
sem eiga veg og vanda af henni.
þa

Fengu hjálma
að gjöf

Íbúar Snæfellsbæjar athugið!
Í lok maí stendur til að opna sýningu um sjómanndagshátíðina í
Snæfellsbæ.
Við í Átthagastofunni óskum eftir áhugasömum sem eru tilbúnir til að
deila með okkur gömlum myndum, myndböndum, munum og fróðleik
um þennan hátíðisdag.

Hlökkum til að vinna þetta skemmtilega verkefni.
Áhugasamir hafi samband við Dagbjörtu í Átthagastofunni milli 9 og 16
alla virka daga, í síma 4336929. Netfangið dagbjort@snb.is eða í síma
8442629

Árlega stendur Kiwanis
hreyfingin á Íslandi ásamt
Eimskip fyrir því að allir
nemendur í 1. bekk á landinu
fái reiðhjólahjálma að gjöf.
Tilgangurinn er að bæta öryggi
þeirra í umferðinni ásamt því
að reyna að koma í veg fyrir
alvarleg slys eða óhöpp við
hjólreiðar. Nýtast hjálmarnir
einnig vel við notkun hjólabretta
og hjólaskauta. Nemendur 1.

bekkjar í Grunnskóla Snæfells
bæjar fengu góða gesti í síðustu
viku þegar þeir Guðbjörn
Ásgeirsson og Þórarinn Stein
gríms
s on komu í heimsókn
en þeir sáu um afhendingu
hjálmanna og fræddu þeir
börnin í leiðinni jafnframt um
mikilvægi þess að vera alltaf með
hjálm þegar hjólað er eða verið
á hjólabretti eða hjólaskautum.
þa

Bingo á Jaðri

Af óviðráðanlegum ástæðum verður
Hobbitinn lokaður 28. og 29. apríl.
Beðist er velvirðingar á þessu.
Opnum aftur laugardaginn 30. apríl kl. 17.

Heimilisfólk á Dvalar- og
hjúkrunarheimilinu Jaðri fékk
góða gesti á Sumardaginn fyrsta
þann 21. apríl. Lionsklúbburinn
Rán í Ólafsvík kom í heimsókn og
hélt sitt árlega bingo. Góð þátt

taka var og vinningarnir glæsi
legir. Þegar búið var að spila
um alla vinningana buðu Ránar
konur upp á kaffihlaðborð í
tilefni dagsins.
þa

Aflafréttir
Sumardagurinn fyrsti var
þann 21. apríl og þá lauk líka
hrygningarstoppinu. Nokkuð
merkilegt var að enginn
dragnótabátur frá Snæ
f ells
nesinu réri í apríl áður enn
stoppið byrjaði. Afli bátanna
eftir stoppið var ágætur. Guð
mundur Jensson SH 23 tonn
í einni löndun, Sveinbjörn
Jakobsson SH 27 tn í 2, Egill SH
29 tn í 2 og þar af 18 tonn í einni
löndun, Gunnar Bjarnason SH
33 tonn í 2 og þar af 21 tonn í
einni löndun, Steinunn SH 38
tn í 2 og þar af 19,2 tonn í einni
löndun.
Annars eru handfærabátarnir
orðnir ansi margir á Snæfells
nesinu og t.d á Arnarstapa
voru það 13 bátar að 8 BT sem
lönduðu afla þar, Hrólfur SH var
með 8,9 tn í 8, Gestur SH 6,6 tn
í 6, Kristján SH 4,6 tn í 3, Huld
SH 4,5 tn í 3.
Í Ólafsvík þá voru það 8
færabátar sem hafa landað afla.
Geysir SH með 4,4 tní 2, Hilmir
SH 3,5 tn í 3, Jói á Nesi SH 3 tn í 3.
Í Rifi hafa fjórir færabátar

landað afla. Kári III SH með 3,4
tonn í einni löndun, Oliver SH
2,6 tn í 1, Bryndís SH 1,9 tn í 1,
Glaumur SH 1,5 tn í 1.
Birta SH er á grásleppuveiðum
og hefur landað 29 tn í 13
róðrum og af því er grásleppa 22
tonn. Sæfinnur HF er í Ólafsvík
með 6,8 tn í 5 líka á grásleppu
veiðum..
Línuveiðarnar ganga ágæt
lega. Tjaldur SH með 250 tn í
5, Örvar SH ekki langt á eftir
með 231 tn í 5, Rifsnes SH 163
tn í 3. Gullhólmi SH 111 tonn
í 8 þar sem mestum hluta af
aflanum hefur verið landað í
Sandgerði. Stakkhamar SH 61
tn í 8, Grundfirðingur SH 60 tn
í 2, Kristinn SH 56 tn í 8, Særif
SH 50 tn í 4 og Faxaborg SH
50 tn í 5.
Af minni bátunum þá er
Tryggvi Eðvarðs SH með 47 tn
í 8, Guðbjartur SH 35 tn í 8 og
Brynja SH 34 tní 8.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

SAMKÓR KÓPAVOGS
FRYSTIKLEFANUM RIFI
LAUGARD. 30. APRÍL
KL. 14:00
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

Allir
velkomnir

Grundarfjarðarbær
BORGARBRAUT 16, 350 GRUNDARFIRÐI
SÍMI: 430 8500, www.grundarfjordur.is
grundarfjordur@grundarfjordur.is

Starfsmaður áhaldahúss
og Grundarfjarðarhafnar

Laust er til umsóknar starf í áhaldahúsi Grundarfjarðarbæjar auk hafnarvörslu við Grundarfjarðarhöfn.
Um fullt starf er að ræða. Starfið er fjölbreytt, en starfsmaður mun vinna með verkstjóra áhaldahúss, umsjónarmanni
fasteigna og hafnarstjóra eftir þörfum hverju sinni.
Helstu verkefni:
Helstu verkefni eru öll almenn störf áhaldahúss og
umsjónarmanns fasteigna. Hafnarstarfið felst í vigtun
sjávarfangs, móttöku og þjónustu skipa og öðru sem til
fellur við rekstur hafnarinnar. Starfsmaður hefur
aðstöðu í áhaldahúsi og starfar náið með forstöðumönnum stofnana.
Hæfniskröfur:
• Góðir skipulagshæfileikar, frumkvæði og útsjónarsemi
• Geta til að vinna sjálfstætt og takast á við fjölbreytt
verkefni
• Menntun sem nýtist í starfi, iðnmenntun er kostur
• Rík þjónustulund, áhugi og metnaður
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð enskukunnátta er kostur

Leitað er að jákvæðum, úrræðagóðum og laghentum
einstaklingi sem hefur ánægju af mannlegum samskiptum.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og Starfsmannafélags Dala og Snæfellsness.
Umsóknarfrestur er til 6. maí 2016.
Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á netfangið
grundarfjordur@grundarfjordur.is
Nánari upplýsingar um starfið veita Valgeir Magnússon,
verkstjóri áhaldahúss, í síma 691 4343, Gunnar Jóhann
Elísson, umsjónarmaður fasteigna, í síma 863 6619 og
Hafsteinn Garðarsson, hafnarstjóri, í síma 438 6705.

SPURNINGA

KEPPNI

SNÆFELLSBÆJAR
Undanúrslit !!
Þá er komið að undanúrslitakvöldinu en það verður
Föstudaginn 29. apríl 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 á að salurinn fær að taka þátt í nokkrum spurningum líka svo það
er um að gera að mæta og taka þátt. Lionsklúbburinn Þernan ákvað í
framhaldi af þessari keppni 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 og styrkja gott málefni í leiðinni.

Aðalfundur
Sameiginlegur aðalfundur ungmennafélaganna
Víkings og Reynis verður haldinn
í íþróttahúsi Snæfellsbæjar
fimmtudaginn 12. maí 2016 kl. 20:00.
Dagskrá:
- Fundur settur
- Skýrsla stjórnar
- Ársreikningur kynntur
- Önnur mál

Við stefnum á lokakvöld 6. maí næstkomandi (Nánar auglýst síðar)
Hlökkum til að sjá ykkur
Kveðja, Nefndin

Stjórn Víkings/Reynis

Nemendur styrkja
Krabbameinsfélag
Sýning með verkum
eftir Hallfríði
Félag eldri borgara í Snæfellsbæ
opnar sýningu miðvikudaginn 4.
maí næstkomandi í Átthagastofu
Snæfellsbæjar með verkum
eftir Hallfríði Eiðsdóttur.
Hallfríður Eiðsdóttir bjó í Tröð í
Fróðárhreppi með manni sínum
Karli Magnússyni. Eftir andlát
Karls flutti Hallfríður til Ólafsvíkur
og lést á Dvalarheimilinu Jaðri

árið 2014. Hún var mjög virk
í félagastarfi eldri borgara frá
stofnun árið 2000. Árið 2008 gaf
hún alla sínu vinnu í hannyrðum
til félagsins. Til heiðurs hennar
ætlar félag eldri borgara að opna
sýninguna 4. maí kl. 16-18 og
mun sýningin standa uppi í þrjár
vikur. Á opnuninni verður boðið
uppá á léttar veitingar.
fréttatilk.

Skref í rétta átt!
Þessa dagana er ritið Skref
í rétta átt á leiðinni á öll
heimili á Snæfellsnesi en í því
er fjallað um umhverfisvottun
sveitarfélaganna á Snæfellsnesi
og hverju hún hefur skilað.
Fyrir útgáfu ritsins standa
Framkvæmdaráð Snæfellsness
og Náttúrustofa Vesturlands en
útgáfan var styrkt af Umhverfisog auðlindaráðuneytinu. Í
ritinu er meira en áratugar saga
umhverfisvottunarverkefnis
Snæfellsness rakin og verkefnið
útskýrt. Um leið er reynt að reynt
að svara þeim spurningum sem
forsvarsmenn verkefnisins hafa
fengið í gegnum tíðina.
Með ritinu fylgir margnota inn
kaupapoki merktur umhverfis

vottunarverkefni Snæfellsness
og er hann gjöf frá sveitar
félögunum á Snæfellsn esi. Á
honum er að finna slagorðin
hugsum áður en við kaupum og
hugsum áður en við hendum.
Íbúar eru hvattir til þess að
tileinka sér þessi einkunnar
orð um leið og skorað er á alla
að hætta að nota plastburðar
poka og leggja með því grunn
að plastpokalausu Snæfellsnesi.
Ritinu og pokanum var ekki
dreift á heimili þar sem fjölpóstur
hefur verið afþakkaður. Því fólki
er velkomið að láta vita hjá sínu
sveitarfélagi.
Theódóra Matthíasdóttir,
umhverfisfulltrúi Snæfellsness
(theo@nsv.is)

Sunnudaginn 17. apríl sl.
héldu nemendur úr Tónlistaskóla
Stykkishólms tónleika eftir að
hafa tekið áskorun Tónlistar
skóla Borgarfjarðar um að halda
tónleika til styrktar góðu mál
efni og skora síðan á annan
tónlistarskóla að gera slíkt
hið sama. Völdu snæfellsku
nemendurnir að styrkja Krabba
meinsfélag Snæfellsness með tón
leikum sem haldnir voru í Stykkis
hólmskirkju. Þangað mættu
fyrir hönd félagsins Sveinbjörg
Eyvindsdóttir, formaður og
Sigurbjörg Kristjánsdóttir, gjald
keri, og lýstu þakklæti sínu fyrir
rausnarlegt framlag nemendanna
og ánægjulega samverustund.
Krabbameinsfélag Snæfells
ness var stofnað árið 2005 á
grunni eldra félags sem hafði
verið óvirkt lengi. Félagið er
aðildarfélag Krabbeinsfélags
Íslands og hlutverk þess er að
sinna fræðslu um krabbamein og
forvarnir gegn þeim ásamt því
að styrkja þá sem þurfa að leita

lækninga við krabbameini fjarri
heimahögum og ráða illa við þann
kostnað. Frá upphafi hefur verið
leitast við að meðlimir 5 manna
stjórnar komi sem víðast að af
Snæfellsnesi. Á aðalfundi sem
auglýstur er í bæjarblöðunum
hefur jafnan verið leitast við
að vera með fræðsluerindi
og fyrirlesarar þá einkum
sóttir til Ráðgjafaþjónustu
Krabbameinsfélagsins.
Skráðir félagar í Krabbameins
félagi Snæfellsness hafa frá
stofnun verið á milli 85 og 90.
Helstu tekjur félagsins eru félags
gjöld, samúðarkort og fjáraflanir
á haustin. Á Snæfellsnesi búa um
3000 manns og væri vel þegið að
fleiri skráðu sig í félagið. Hægt er
að sækja um aðild og/eða aðstoð
hjá Sveinbjörgu (Sveinu) í síma
8665237 og Sigurbjörgu í síma
8641363. Upplýsingar um aðra
í stjórn og stuningshópinn Von
í Grundarfirði er á vefnum www.
krabb.is/snaefellsnes

Næsta tölublað
Jökuls
Uppstigningardagur er næsta fimmtudag og
mun Jökull því koma út á miðvikudeginum.
Auglýsingum og efni í blaðið þarf því að
skila fyrir kl. 18 á mánudegi 2. maí.

Sundlaugin í Ólafsvík

Sumaraﬂeysingar
Starfsfólk óskast til sumarafleysinga við sundlaugina
í Ólafsvík. Viðkomandi þarf að hafa náð 18 ára aldri.

VORTÓNLEIKAR

Tónlistarskóla Snæfellsbæjar 2016
verða
2. maí kl. 17:00 í Klifi
19. maí kl. 13:00 í Lýsuhólsskóla

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi SDS og
Sambands Íslenskra sveitarfélaga.
Umsóknarfrestur er til og með 13. maí n.k. og skulu
umsóknir sendar til Íþrótta- og æskulýðsfulltrúa
Snæfellsbæjar.
Nánari upplýsingar gefur Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi
Snæfellsbæjar í síma 433-9912 og 894-2446, netfang
sigrun@snb.is.

Foreldra-og styrktarfélag Tónlistarskóla Snæfellsbæjar
sér um sölu á kaffiveitingum eftir tónleikana.
Miði á tónleikana kostar 500 kr. fyrir 12 ára og eldri.
Nemendur fá frítt það kvöld sem þeir spila.
Tónlistarskólakennarar og skólastjóri
þakka samstarfið í vetur og óska íbúum
gleðilegs sumars.

Taumlaus gleði í Frystiklefanum!
Að kvöldi 17. apríl skellti
undirrtiaður sér í heimsókn í
Frystiklefann í Rifi. Tilgangur
ferðarinnar var að sjá sýningunna
Einnar nætur gaman með Ömmu
Dídí og óhætt að segja að ég hef
sjaldan skemmt mér eins vel.
Amma Dídí er pesóna sem
sköpuð var af Önnu MargrétI
Káradóttir sem útskrifaðist úr
leiklistarnámi frá Rose Brufordleiklistarskólanum árið 2011.
Persónan Amma Dídí varð til fyrir

fjórum árum að hennar sögn þar
sem hún í félagi við Árna Grétar
voru fengin til að búa til dúet fyrir
Pink Iceland. Amma Didí hefur
hefur síðan tekið ástfóstri við
Snæfellsnes og var sumarlangt í
Frystiklefanum í fyrra við góðan
orðstýr sem leiðsögumaður fyrir
gesti og gangandi. Nú í ár er hún
komin aftur á Snæfellsnesið svo
um munar.
Sýningin Einnar nætur gaman
í leikstjórn leikhússtjórans Kára

Kirkjan okkar

Messa í Ólafsvíkurkirkju
á sunnudaginn kl. 13. Altarisganga.

Fjölskylduguðsþjónusta með barnakórnum
í Ingjaldshólskirkju á sunnudaginn 1. maí kl. 11.

Kirkjudagur aldraða á uppstigningardag
Sameiginleg guðsþjónustu safnaðanna í Snæfellsbæ
verður í Staðastaðarkirkju 5. maí kl. 13.
ATHUGIÐ BREYTTAN TÍMA.
Kaffiveitingar í boði vinafélagsins.
Rúta fer frá Hellissandi kl 12. Nánar auglýst síðar.

Víðarssonar er grátbroslegur
gaman
l eikur þar sem bingó
drottningin og túrgædinn Amma
Dídí fer yfir lífshlaup sitt og
leyndardóma Einnig fer Ásgrímur
Geir Logason með veigamikið
hlutverk sem Stefán en hann
kemur úr sama leiklistarskóla og
Anna. Höfundar verksins eru þau
Kári og Anna Margrét.
Efni verksins er eins og áður
segir, lífshlaup Ömmu Dídíar og
fer hún yfir fjóra meginætti sem
henni finnst skipta máli í því. Ekki
er ætlunin að rekja sýninguna
hér því sjón er sögu ríkari og
upplifunin einstök.
Sýningin er í alla staði mjög
fagm annlega unnin og á leik
stjórinn Kári stóran þátt í því..
Ber fyrst að nefna leikrýmið
sem er fremri salurinn í Frysti
klefanum. Áhorefendur sitja um
allann salinn og eru n.k þátt
takendur í verkinu sem heppnast
fullkomlega. Samband Önnu og
Ásgríms við áhorfendur er mjög vel
unnið og þau ná þeim eiginleika að
láta áhorfendum líða vel en þessi
leiktækni getur snúst í andhverfu
sína en ekki hér. Uppbrotin milli
þáttanna fjóra er mjög skýr og skila

leikararnir þessu fantavel.
Anna Margrét er hér með
leiksigur og vald hennar á hlutverki
Ömmu Dídiar frábær. Krafturinn,
leikgleðin og sambandið hennar
við áhorfendur gera þessa sýningu
að því sem hún er, stórkostleg.
Ásgrímur Geir Logason sem
leikur Stefán kemst mjög vel frá
sínu og við eigum örugglega eftir
að sjá meira af honum á leiksvíðinu,
flottur leikari þar á ferð.
Hljóð og tækni er töluverð í
verkinu og smellpassa inni í verkið
og leikmyndin nýtist mjög vel.
Sérstaklega ber að nefna tónlistina,
hún var æðisleg.og vel kunnugleg
fyrir undirritaðan.
Lýsing sem hönnuð er af Luiz
Alvarez er fagmannlega unnin í
alla staði og fangar andrúmsloftið.
Saknaði þó aðeins betri lýsingu á
ákveðnum svæðum í leikrýminu.
Að lokum. Ekki missa að þessari
sýningu. Hún er hreint stórkostleg,
kraftmikil og síðast en ekki síst
bráðfyndin. Munið að taka með
ykkur vasaklúta til að þurrka
gleðitárin. Taumlaus skemmtun!
Gunnsteinn Sigurðsson
Ólafsvík

1. maí 2016
1. maí samkomur Verkalýðsfélags Snæfellinga
og Starfsmannafélags Dala- og Snæfellsnessýslu
verða haldnar sem hér segir

Kynnir: Helga Hafsteinsdóttir, formaður.
Ræðumaður: Steinunn Magnúsdóttir.
Grunnskólakennari Stykkishólmi.
Karlakórinn Kári.
Gylfi Örvarsson og Trausti Gunnarsson.
Magga Stína og undirleikari.
Kaffiveitingar.

Í Grundarfirði hefst dagskrá kl. 14.30 í Samkomuhúsinu
Kynnir: Bergvin Sævar Guðmundsson sjómaður.
Ræðumaður: Valmundur Valmundarson.
Formaður Sjómannasambands Íslands.
Karlakórinn Kári.
Gylfi Örvarsson og Trausti Gunnarsson.
Magga Stína og undirleikari.
Kaffiveitingar

Í Snæfellsbæ hefst dagskrá í Klifi kl. 15.30
Kynnir: Guðmunda Wíum ritari SDS.
Ræðumaður: Valmundur Valmundarson.
Formaður Sjómannasambands Íslands.
Karlakórinn Kári.
Gylfi Örvarsson og Trausti Gunnarsson.
Magga Stína og undirleikari.
Kaffiveitingar.
Sýning eldriborgara.
Enfremur munu sex listamenn sýna handverk og verður
skemmtilega að sjá hversu margir eru að gera fjölbreyta hluti.

Boðið verður í bíó
í Klifi kl. 18.00
Fyrir alla á Snæfellsnesi

Félagsmenn og aðrir íbúar eru hvattir til að mæta og eiga saman góðan dag.
Börn verða að vera í fylgd með fullorðnum.

