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Allt á fullt eftir verkfall
Aflabrögð hafa verið mjög
góð síðustu viku en heildarafli á
höfnunum á Rifi og í Ólafsvík var
rúm 1200 tonn frá 14. febrúar til
20. janúar í 107 löndunum. Þar
af komu 550 tonn á land nú á
síðasta mánudag en þá var fyrsti
dagur eftir verkfall og nánast
allir bátar á sjó. Var þetta með
stærstu dögunum sem komið
hafa að sögn Björns Arnaldssonar
hafnarstjóra í Snæfellsbæ. Afli
af stóru trillunum á línu voru
Kristinn SH með 89 tonn, Tryggvi
Eðvarðs SH með 78 tonn í 6,
Bíldsey SH 72 tonn í 6 og Brynja
SH 68 tonn í 6. Hjá litlu trillunum
var Kvika SH með 31 tonn í 3,
Álfur SH með 32 tonn í 3, Sverrir
SH 29 tonn í 5 og Magnús HU 14
tonn í 3. Hjá dragnótabátunum
var Steinunn SH með 62 tonn í
1, Rifsari SH 33 tonn í 1, Ólafur
Bjarnason SH 29 tonn í 1 og Matt
hías SH 28 tonn í 1. Afli netabáta
var Bárður SH með 82 tonn í 7,
Katrín SH 30 tonn í 6 og Hafnar
tindur 23 tonn í 4. Aðeins einn

stór bátur var á netum það var
Saxhamar SH og hann fór út og
lagði netin um leið og búið var
að samþykkja samningana. Dró
hann svo sex trossur daginn eftir
og kom með 60 tonn að landi.

Afhentu rósir á
konudaginn

Konudagsmessa var haldin í
Ólafsvíkurkirkju s.l. sunnudag.
Messan var einnig fyrsti viðburður
afmælisn efndar vegna 50 ára
afmælis Ólafsvíkurkirkju. Verða
fleiri viðburðir út afmælisárið þar
sem Ólafsvíkurkirkja verður 50
ára þann 19. nóvember á þessu
ári en hún var vígð þann 19.
nóvember 1967. Konur í Kven

félagi Ólafsvíkur tóku virkan
þátt í messunni með því að lesa
ritningarlestra og leiða bænir. Að
messu lokinni færðu félagar úr
Lionsklúbbi Ólafsvíkur konum
rauða rós í tilefni dagsins.
Kirkjugestum var einnig boðið
að þiggja kaffi og konfekt í boði
þa
sóknarnefndar. 		

• Almennar bílaviðgerðir

• Rúðuskipti

• Dekkjaskipti og viðgerðir

• Tölvulestur

• Smurþjónusta

• Stjörnu viðgerðir á framrúðu

S: 438-6933 - kbbilav@simnet.is - Sólvellir 5 - Grundarfjörður
Opnunartími 8-12 og 13-17 - Verið velkomin

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.

Bjarki Freyr fékk
viðurkenningu

355 Snæfellsbæ
Netfang: steinprent@simnet.is
Sími:

436 1617

112 dagurinn var haldinn hátíð
legur í Snæfellsbæ sem og annars
staðar á landinu laugardaginn
11. febrúar. Að venju keyrði
bílalest viðbragðsaðila um bæjar
félagið og endað aksturinn í hús
næði Lífsbjargar. Þar kynntu við
bragðsaðilar starfs sitt búnað og
tæki. bæjarbúar létu sitt ekki eftir
liggja og mættu vel í húsnæði
Lífsbjargar á Rifi en vel á annað
hundrað manns mættu til þess að
fræðast um starfsemi viðbragðs
aðila, skoða og prófa tæki þeirra
ásamt því að þiggja veitingar.
Við sama tilefni veitti Rauði
krossinn Bjarka Frey Örvarssyni 6
ára Snæfellsbæing sérstaka viður
kenningu fyrir að hafa á árinu
2016 sýnt eftirtektarverða færni í
skyndihjálp við erfiðar aðstæður.
En Bjarki Freyr bjargaði lífi ömmu
sinnar sem er sykursjúk. Atvikið
átti sér stað þegar Bjarki Freyr
ásamt systur sinni var í pössun
hjá ömmu sinni eins og svo oft
áður. Sá hann ömmu sína detta

í gólfið og þegar hann reyndi að
vekja hana tókst það ekki. Varð
hann hræddur en hljóp samt að
læstri útihurð með systur sína
opnaði hana og fór í hús hinum
megin við götuna og sótti hjálp.
Ljóst er að Bjarki sýndi mikið
snarræði en enginn hafði sagt
honum hvað hann ætti að gera
í þessum aðstæðum. Saga sem
þessi fær okkur til þess að
hugsa um börnin okkar í svona
aðstæðum. En mikilvægt er að
foreldrar brýni fyrir börnum
sínum hvernig rétt sé að bregðast
við í óvæntum aðstæðum sem
þessum. Eru þau á aldri til að
skilja þessa hluti, förum yfir þá
með þeim. Hvað eiga þau að
gera? Við hvern eiga þau að tala?
Er einhver nærstaddur, sem þeim
er sagt að hlaupa til? Kennum
þeim heimilisfangið heima hjá
þeim og neyðarnúmerið 112.
Á myndinni er Bjarki Freyr
ásamt systur sinni og foreldrum.
þa

Heillandi brúðleikhús í Frystiklefanum
„Ég trúi á Truntum Runtum og tröllin mín í klettunum.“
Í 17 milljón ár (gæti skeikað um öld eða tvær) hafa tröllin átt þessa eyju
alveg fyrir sig. Þau grófu gljúfur, gerðu sér heimilislega skúta, og nutu
kyrrðar og friðar miðnætursólarinnar. Tröllin voru glöð. En núna… Núna
er allt breytt. Mannfólkið er komið. Það byggir hús. Leggur vegi. Hefur
hátt… Svo óskaplega hátt. Geta þessar ólíku verur búið saman?
Tröll er endurtúlkun á sumum vinsælustu tröllasögum landsins, sögð
með sjónarhorni lítillar telpu og óvanalega vininum hennar úr fjöllunum.
Brúðurnar eru handgerðar, og hljóðmyndin er samin af hinu virta breska
tónskáldi Paul Mosley, en söngurinn er í höndum heimamanna í
Húnaþingi vestra. Þetta er svolítil þjóðsaga, smá draugasaga, eintómir
töfrar. Tröll eru ógleymanleg leikhúsupplifun fyrir alla fjölskylduna.

Laugardaginn 25. febrúar, kl. 17, í Frystiklefanum
Miðaverð er 2900 isk.
www.thefreezerhostel.com
Simi: 865-9432

Þreföldun selds afla milli ára
Fiskmarkaður Snæfellsbæjar
hefur vaxið og dafnað frá því
hann opnaði. Markaðurinn
opnaði 31. desember 2015 og
hefur því starfað í rétt rúmt ár.
Fyrst um sinn var markaðurinn
til húsa að Snoppuvegi 1 en
hefur nú flutt sig um set og er
staðsettur í stærra húsnæði við
Ennisbraut 34. Þar er nú einnig
slægingarþjónusta og öll aðstaða
markaðarins er til fyrirmyndar
sem dæmi má nefna að þar er
einn af fullkomnustu flokkurum
landsins.
Markaðurinn hefur gengið vel
og fór hann nærri því að þrefalda
janúarveltuna frá síðasta ári þrátt
fyrir verkfall sjómanna. Í janúar
2016 seldi Fiskmarkaður Snæ
fellsbæjar 389.632 kíló en salan
í janúar 2017 var 921,483 kíló.
Heildarsala fyrsta starfsársins var
4.659.094 kíló. Eru forsvarsmenn
markaðarins ánægðir með þetta
fyrsta ár og eru bjartsýnir á fram
haldið. Þess má geta að Fiskmark
aður Snæfellsbæjar hóf samstarf
við Fiskmarkaðinn á Tálknafirði
í byrjun ársins.
þa
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Fimmtudagur 9. mars
Kl. 11:30
Kl. 18:00
Kl. 20:00

,)-079

Létt ganga í íþróttahúsinu í Ólafsvík
Azra og Zekira verða með kennslu í bosniskri pítugerð í Grunnskólanum í Ólafsvík
Skráning á netfangið sigrun@snb.is verð kr 1500.
Samflot í sundlauginni, Elíza Guðmundsdóttir sér um tímann
Verð 1500kr fyrir þá sem ekki eiga flothettu en annars 1000kr
Takmarkaður fjöldi, skráning í síma 8970823
Elíza býður upp á Höfuðbeina og spjaldhryggjarmeðferð í vatni þennan dag,
tímapantanir í síma 897 0823

Föstudagur 10. mars
Kl. 10:00

Samflot í sundlauginni, Elíza Guðmundsdóttir sér um tímann
Verð 1500kr fyrir þá sem ekki eiga flothettu en annars 1000kr
Takmarkaður fjöldi, skráning í síma 8970823
Elíza býður upp á Höfuðbeina og spjaldhryggjarmeðferð á bekk þennan dag,
tímapantanir í síma 897 0823

Laugardagur 11. mars

Frítt í sund
alla
dagana

Kl. 10:00-14:00
Kl. 14:00-16:00
Kl. 11:00
Kl. 12:30

Foreldraboltinn
Opið hús í Von, klifurveggur
Butt lift
Fomflex í íþróttahúsinu

Sunnudagur 12. mars
Kl. 11:00
Kl. 12:00

Íþróttasprell fyrir foreldra og börn fædd 2011-2015
Fomflex í íþróttahúsinu í Ólafsvík
Dótadagur í sundlauginni
Kl. 14:00-16:00 Opið hús í Reiðhöllinni.

Mánudagur 13. mars
Kl. 11:30
Kl. 12 :00
Kl. 17:30

Létt ganga
Opinn tími í Boccia í Íþróttahúsinu Ólafsvík
Hlaup/skokk undir leiðsögn Ránar Kristinsdóttur
Mæting við íþróttahúsið í Ólafsvík

Kl. 20:00

Mikill hlátur og smá grátur
Arndís Halla Jóhannesdóttir heldur fyrirlestur í Grunnskóla Snæfellsbæjar, Ólafsvík.
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Þriðjudagur 14. mars
Kl. 17:00

Opinn tími í jóga hjá Önnu Þóru Í húsnæði Fiskmarkaðs Íslands, Rifi

Kl. 17:00

Kvíði
Emil Einarsson heldur fyrirlestur í Grunnskóla Snæfellsbæjar, Ólafsvík.

Miðvikudagur 15. mars

Pizzumót í knattspyrnu, Íþróttahúsið í Ólafsvík
Kl.14:00-15:4 Byrjendabolti, 1. 2. og 3. bekkur
Kl. 15:45-17:15 4.-6. bekkur
Kl. 17:15-18:45 7.-10. bekkur
Kl. 17:00

Zumba í íþróttahúsinu á Hellssandi
kennari: V. Lilja Stefánsdóttir

Fimmtudagur 16. mars
Kl. 11:30
Kl. 17:00
Kl. 20:00
Kl. 17:00

Létt ganga í íþróttahúsinu í Ólafsvík
Opinn tími í jóga hjá Önnu Þóru í húsnæði Fiskmarkaðs Íslands, Rifi
Herþjálfun í vatni í sundlaug Snæfellsbæjar, kennari Harpa Finnsdóttir
Opinn tími í Boccia, Íþróttahúsið á Hellissandi
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Elíza Guðmundsdóttir býður uppá meðferð í höfuðbeina og spjaldhryggjarmeðferð sem er mild
aðferð fyrir allan aldur. Þetta er milt og öruggt meðferðarform sem byggir á ákveðnum handbrögðum og tækni. Boðið er bæði upp á meðferð á bekk og í vatni.
Tímapantanir í síma:897 0823
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Íþrótta- og æskulýðsnefnd Snæfellsbæjar

Milljarður rís í Rifi
Hin árlega dansbylting
UN Women var haldinn í
Frystiklefanum síðast liðinn
föstudag og var þátttakan frábær.
Ungmenni snæfellsbæjar mættu
ásamt kennurum úr Grunnskóla
Snæfellsbæjar einnig var
ágætis mæting hjá dansglöðu
heimamönnum. Dansað var
fyrir ofbeldi gegn konum og í ár
var minning Birnu Brjánsdóttur
heiðruð. Takk allir sem mættuð
án ykkar hefðum við ekki náð að
láta jörðin hristast.
Kær kveðja Dóra og Zofia

#fokkofbeldi

Síðbúnar
sólarpönnukökur
Ólafsvíkurkirkja
50 ára

Afmælisnefnd Ólafsvíkur
kirkju hefur ákveðið að
mánaðarlegir viðburðir verða
í tengslum við 50 ára afmæli
Ólafsvíkurkirkju í ár.
Fyrsti viðburðurinn var, eins
og fram kemur annarstaðar
í blaðinu, sunnudaginn 19.
febrúar þegar haldin var
konudagsmessa í kirkjunni.
Næsti viðburður í kirkjunni
verður svo 19. mars kl. 14.
Rætt hefur verið við djákna,
guðfræðinema og presta sem er
úr Ólafsvík og boðið að prédika

í guðsþjónustum. Margt annað
verður í boði eins og viðburðir
þar sem skírnarbörn og svo
fermingarbörn kirkjunnar eru
sérstaklega boðnir velkomin,
sýndar myndir, skírnarkjólar
í safnaðarheimilinu og margt
annað, en það verður nánar
auglýst síðar.
Haldið verður svo formlega
upp á afmælið 19. nóvember
með guðsþjónustu þar sem
biskup Íslands prédikar.
Óskar Ingi Ingason,
sóknarprestur.

- Bílaviðgerðir
- Skipaþjónusta
- Almenn suðuvinna
- Smurþjónusta
- Smábátaþjónusta
- Dekkjaverkstæði
vegr@vegr.is vegr.is
S: 849-7276 Remek og 898-5463 Þórður

Konur í Kvenfélagi Ólafsvíkur
tóku daginn snemma mánu

daginn 20. febrúar. Yfir 20 kven
félags
k onur mættu galvaskar
í Félagsh eimilið Klif klukkan
fimm um morguninn. Tilefnið
var að baka sólarpönnukökur.
Kvenfélag Ólafsvíkur hefur í
mörg ár bakað sólar
p önnu
kökur og er þetta ein helsta fjár
öflun félagsins. Bakaðar voru
pönnu
k ökur á 10 pönnum
og bökuðu sumar konurnar á
tveimur pönnum í einu. Aðrar

konur sáu um að þeyta rjóma til
að setja á pönnukökurnar, sultu
og auðvitað sykur. Þessu þurfti
einnig að pakka öllu saman og
koma til skila. Það voru því margar
kaffistofurnar í dag þar sem hægt
var að gæða sér á pönnukökum
ýmist með sykri eða rjóma og
sultu. Sólarpönnukökurnar voru
bakaðar aðeins seinna en venju
lega að þessu sinni en það kom
ekki að sök og bökuðu kvenfélags
konurnar 2162 pönnukökur.

Efni og auglýsingum í Jökul þarf að
skila fyrir kl. 16, þriðjudag fyrir útgáfu.
Það er í lagi að skila fyrr.
Upplýsingar um auglýsingaverð
á www.steinprent.is

þa

Hundaeigendur
í Snæfellsbæ

Hundahreinsun verður
fimmtudaginn 2. mars 2017
frá kl. 15:00-18:00
í Áhaldahúsinu í Ólafsvík.
Við viljum benda því fólki sem lætur hreinsa og bólusetja sína hunda annars staðar,
að koma tilkynningum eða skírteinum um slíkt til bæjarskrifstofu.

Við bendum eigendum óskráðra hunda að skrá þá þegar í stað!
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