740. tbl - 16. árg.

4. maí 2016

Frábær byrjun á fótboltasumrinu

Fótboltasumarið hófst í huga
margra síðasta sunnudag þegar
leiknir voru fjórir leikir í Pepsí
deild karla. Það var vel mætt á
Kópavogsvöll en um 1730 voru
mættir á völlinn og heyrðist vel í
stuðningsliðum beggja liða. Það
var Breiðablik sem tók á móti
nýliðunum í Víkingi. Víkingur
byrjaði leikinn af miklum krafti,
það var á 33. mínútu sem fyrir
liðinn Þorsteinn Már Ragnars
son gerði sér lítið fyrir og kom
sínum mönnum yfir með frá

bæru marki. Stórglæsilegt mark
og Víkingur yfir í hálfleik. Seinni
hálfleikur byrjaði með látum
og mættu Blikar einbeittir, þeir
ullu vandræðum í vörn Víkinga
tvisvar áður en þeir jöfnuðu á
48. mínútu. Það var Andri Rafn
Yeoman sem renndi boltanum í
autt markið eftir að hann hafði
borist inn á teiginn og Cristian
Liberato komið út úr markinu en
mistekist að koma boltanum frá.
Blikar voru svo heppnir stuttu
seinna að gera ekki sjálfsmark og

mínútu síðar björgður Víkingar
á línu. Sigurmarkið kom svo á
83. mínútu þegar Kenan Turudija
fékk boltann við hornið á víta
teig Blika. Í stað þess að gefa
á einn af félögum þremur sem
voru inn í teig, skaut hann hnit
miðuðu innanfótarskoti sem
söng í fjærhorninu og sláin inn. Á
loka mínútu leiksins kom Kenan
aftur við sögu þegar hann fékk
sitt annað gula spjald í leiknum

eftir brot og þar með rautt. Það
kom þó ekki að sök því Víkingur
tryggði sér fyrstu þrjú stigin í
deildinni með sigri. Er þetta mun
betri byrjun en þegar þeir voru
síðast í Pepsídeildinni 2013 en þá
þurftu þeir að bíða níu leiki eftir
fyrsta sigrinum. Víkingar eiga svo
heimaleik sunnudaginn 8. maí en
þá taka þeir á móti Valsmönnum.

Slysavarnadeildin Sumargjöf
heldur aðalfund fimmtudaginn 12. maí 2016
kl. 20.00 á veitingastaðnum Hrauni.
Venjuleg aðalfundarstörf

Tökum vel á móti nýjum félagskonum
Stjórnin

þa

Gjöf til starfsbrautarinnar
Þann 22. apríl komu
þær Svanh ildur og Petrína
fyrir hönd Kvenfélagsins
Hringsins í Stykkishólmi til
þess að afhenda starfsbraut
FSN pappírstætara að gjöf.
Starfsbraut FSN er ætluð
nemendum sem hlotið hafa
mikla sérkennslu í grunnskóla
og hafa fötlunargreiningu frá
Greiningar
s töð ríkisins. Á
brautinni byggist námið upp
á því, að efla nemendur til
sjálfstæðis í athöfnum daglegs
lífs, til bættrar sjálfsmyndar og
sjálfstæðis. Allt nám á brautinni
er einstaklingsmiðað þar sem

hver nemandi hefur ein
staklingsnámsskrá. Með ein
staklingsmiðuðu námi er átt
við að hverjum nemanda er
mætt þar sem hann stendur
námslega, fær námsefni
við sitt hæfi og á sínum
forsendum. Tæki sem þetta
getur skapað nemendum
brautarinnar verkefni og
styrkt þau í sjálfstæðum
vinnubrögðum. Þökkum
við Kvenfélaginu Hringnum
í Stykkishólmi kærlega fyrir
góða gjöf sem mun koma að
miklum notum.
Starfsbraut FSN

Vortónleikar

Tónleikar
í FSN

kirkjukórsins

Grundarfjarðarkirkju
miðvikudagskvöldið 4. maí kl. 20.00
Tómas Guðni, Jóhann Ásmunds,
Baldur Orri og Sigurgeir spila undir.

Á uppstigningardag, fimmtudaginn 5. maí,
kl. 14, heldur Stórsveit Snæfellsness tónleika
í hátíðarsal FSN í Grundarfirði.
Stórsveitin er skipuð ungu tónlistarfólki
af Snæfellsnesi, nemendum í Fjölbrautskóla
Snæfellinga og að þessu sinni munu eldri
félagar einnig leggja sveitinni lið.
Fönkið verður í forgrunni á tónleikunum
og af því tilefni hefur sveitin fengið til liðs við
sig básúnuleikarann og hljómsveitarstjórann
Samúel Jón Samúelsson, sem hefur t.d.
spilað með Jagúar, SJS Big Band, Hjálmum
og fleirum. Flutt verða lög eftir hann sem
hann hefur útsett sérstaklega fyrir sveitina og
hann mun einnig spila með. Þá mun sveitin
spila frumsamið efni sem krakkarnir hafa
unnið að í vetur.
Stjórnandi Stórsveitar Snæfellsn ess er
Símon Karl Sigurðarson.
Verkefnið er styrkt af Uppbyggingarsjóði
Vesturlands og fyrirtækjum á Snæfellsnesi.
Miðaverð er kr. 1.500, en frítt fyrir yngri en
18 ára.

Einsöngvarar:
Gréta
Linda María
Sigurðardóttir
Nielsen

Allir velkomnir
Enginn aðgangseyrir

Tónlistarskólinn í Grundarfirði
Vortónleikar og skólaslit Tónlistarskólans í Grundarfirði
verða haldnir sunnudaginn 8.maí n.k.
kl 17:00 í sal FSN.
Fjölbreytt og skemmtileg dagskrá.
Allir hjartanlega velkomnir.

fréttatilk.

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

Kirkjan okkar

Aðalsafnaðarfundur
Ingjaldshólssóknar
Aðalsafnaðarfundur Ingjaldshólssóknar verður haldinn
í safnaðarheimilinu á Ingjaldshóli
mánudaginn 9. maí og hefst hann kl 20:00.
Venjuleg aðalfundarstörf.
Á fundinum verður kosið í sóknarnefnd og
eru áhugasamir um starfsemi og málefni sóknarinnar
hvattir til að mæta á fundinn.
Allir velkomnir meðan húsrúm leyfir.

Hestamannaguðsþjónusta
á Brimilsvöllum

Haldin verður hestamannaguðsþjónusta í Brimilsvallakirkju
sunnudaginn 8. maí klukkan 14.
Hópreið verður til kirkju frá hesthúsunum í Fossárdal kl. 13.

Kirkjudagur aldraðra
í Snæfellsbæ

Sameiginleg guðsþjónusta verður í Staðastaðarkirkju í
Staðastaðarprestakalli kl. 13 á uppstigningardag, 5. maí.

Sóknarnefnd Ingjaldshólskirkju

Söngskemmtun með léttri sveiflu
„What a wonderful world“

Staðarstaðakirkja
verður haldin

miðvikudaginn 11.maí 2016 kl 20:00
í Ólafsvíkurkirkju.
Kirkjukór Ólafsvíkur og Kór Ingjaldshólskirkju
sameinast í stóran kór, Hljómsveit Tónlistarskólans
leikur undir, fullorðnir nemendur tónlistarskólans og
Hinir Síungu koma fram. Létt og skemmtileg dagskrá
Enginn aðgangseyrir - allir velkomnir !

Uppstigningardagur 5. maí
kl. 13:00
Sameiginleg messa Staðarstaða-, Ólafsvíkur- og Ingjaldshólsprestakalla.
Ræðumaður verður Óskar Ingi Ingason
Eldri borgarar eru sérstaklega boðnir velkomnir, rúta fer
frá N1 á Hellissandi kl. 12:00, Jaðri og Söluskála ÓK kl. 12:20.
Kaffiveitingar í boði vinafélags eldri borgara verða
á Langaholti eftir messu
Komum í hús Drottins til bænar og þakkargjörðar
Sóknarprestar

Aðalfundur Verkalýðsfélags Snæfellinga verður haldinn
á Hótel Stykkishólmi fimmtudaginn 19. maí kl. 17.30
Dagskrá:
• Venjuleg aðafundarstörf.
• Skýrsla stjórnar fyrir liðið starfsár.
• Skýrslur stjórna sjóða félagsins fyrir liðið starfsár.
• Endurskoðaðir reikningar félagsins og sjóða lagðir fram til afgreiðslu.
• Lýst kjöri stjórnar félagsins og trúnaðarráðs.
• Lýst kjöri til annarra stjórna, nefnda og ráða sem lög og reglugerðir félagsins gera ráð fyrir.
• Kosning tveggja manna í kjörstjórn og tveggja til vara.
• Kosning löggilts endurskoðenda félagsins og félagslegra skoðunarmanna.
• Kosning siðanefndar.
• Lagabreytingar
• Önnur mál.

Félagsmenn eru kvattir til að mæta.
Boðið verður upp á ferðir á fundinn, þeir sem þess óska er bent á að hafa samband
við skrifstofur félagsins í síma 588 9191 fyrir 14. maí 2016.
Breytingartillögur til kjörstjórnar skulu berast fyrir 12. maí.
Stjórnin.

ATKVÆÐAGREIÐSLA
UTAN KJÖRFUNDAR
Atkvæðagreiðsla vegna kjörs forseta Íslands á að fara fram laugardaginn 25. júní 2016.
Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar má hefjast 8 vikum fyrir kjördag.
Í umdæmi Sýslumannsins á Vesturlandi fer hún fram á eftirtöldum stöðum:
Akranesi - skrifstofu sýslumanns, Stillholti 16-18, virka daga kl. 10.00 til 15.00
Borgarnesi - skrifstofu sýslumanns, Bjarnarbraut 2, virka daga kl. 10.00 til 15.00
Búðardal - skrifstofu sýslumanns, Miðbraut 11, virka daga kl. 12:30 til 15.30
Eyja- og Miklaholtshreppi - skrifstofu hreppsstjóra, Þverá, virka daga kl. 12.00 til 13.00
Ólafsvík - skrifstofu sýslumanns, Bankastræti 1a á þriðjudögum og fimmtudögum kl. 10.00 til 14.00
Stykkishólmi - skrifstofu sýslumanns, Borgarbraut 2, virka daga kl. 10.00 til 15.00
Hægt er að kjósa á öðrum tíma samkvæmt nánara samkomulagi við viðkomandi kjörstjóra.
Kjósendum er bent á að hafa persónuskilríki meðferðis á kjörstað.
Stykkishólmi, 27. apríl 2016
Sýslumaðurinn á Vesturlandi

