12. apríl 2017

785. tbl - 17. árg.

Eftirlit aukið á höfninni
Eftirlitsmyndavélum hefur
verið komið upp á Ólafsvíkurhöfn
og eru nú þegar búið að taka
í notkun 5 myndavélar en þær
verða líklega sex eða sjö þegar
allar verða komnar í gagnið.
Var myndavélunum komið upp
í kjölfar þess að brotist var ítrekað
inn í allmarga báta á svæðinu. Þar
var lyfjum og öðrum verðmætum
stolið.
Mun uppsetning myndavél

anna bæta öryggi og minnka
líkur á innbrotum og skemmdum
á bátum sem liggja við bryggju
í höfnunum þar sem þær eru
stilltar á upptöku og því hægt
að skoða myndirnar ef þess þarf.
Auk þess sem þær munu auðvelda
starfsmönnum hafnarinnar að
fylgjast með því sem um er að
vera á hafnarsvæðinu. Á næstunni
verða einnig settar upp eftirlits
myndavélar á Rifshöfn.
þa

Frábær árangur í
stærðfræðikeppni
Stærðfræðikeppni grunn
skólanna var haldin í 19. sinn
þann 24. mars síðastliðinn, í
Fjölb rautas kóla Vesturlands
á Akranesi. Í ár tóku tæplega
150 nemendur þátt, um 60 úr
8. bekk, 60 úr 9. bekk og um 30
úr 10. bekk og hafa keppendur
aldrei verið fleiri. Þátttakendur
komu úr átta grunnskólum
af Vesturlandi auk þess sem
nemendur úr Klébergsskóla á
Kjalarnesi mættu. Frá Grunn
skóla Snæfellsbæjar tóku 9
nemendur þátt í keppninni.
Laugardaginn 8. apríl voru

svo afhentar viðurkenningar
fyrir góðan árangur. Allir
nemendur úr Gsnb voru á meðal
20 efstu í sínum bekk. Sex þeirra
fengu viðurkenningar fyrir að
vera á meðal tíu efstu, tvö úr
hverjum bekk. Tvö hrepptu
peningaverðlaun en það voru
þau Kristinn Jökull Kristinsson
sem var í fyrsta sæti í 9. bekk
og Fehima Líf Purisevic sem var
í öðru sæti í 10. bekk. Óskum
við öllum okkar þátttakendum,
foreldrum þeirra og kennurum
til hamingju með þennan
frábæra árangur.

• 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

Hjá okkur færðu reiðhjól, hjálma og aukahluti.

www.olis.is

www.rekstrarland.is

Ólafsbraut 55, Ólafsvík, Sími: 436 1212

Astron í
Músiktilraunum

Sumarafleysingar
á Hellissandi og Rifi
Starfskraftur óskast til afleysinga við póstútburð á
Hellissandi og Rifi frá 28. júní - 1. ágúst 2017.
Í starfinu fellst einnig að keyra út böggla á sama svæði.
Vinnutími er frá 9:00 til 15:15.
Bílpróf skilyrði.
Nánari upplýsingar má fá á afgreiðslu Íslandspósts í Ólafsvík
eða með því að senda tölvupóst á: olafsvik@postur.is

Útgáfuhóf á Stapa
Hljómsveitin Astron tók þátt
í Músíktilraunum á dögunum,
komu þau fram á þriðja
úrslitakvöldinu sem fram fór
þann 27. mars síðastliðinn.
Músíkt ilr aunir er ætluð tón
listarfólki á aldrinum 13 til 25
ára og er markmið hennar að vera
stökkpallur fyrir ungar og efni
legar hljómsveitir ásamt því að
vera vettvangur fyrir unnendur
tónlistar og stuðla að aukinni
um
r æðu fjölmiðla um ungt
og upprennandi tónlistarfólk.
Hljómsveitina Astron skipa ungt
fólk af Snæfellsnesi. Hljóm
sveitina skipa þau Trausti Leó
Gunnarsson á gítar, Lena Hulda
Örvarsdóttir syngur, Haukur Páll

Kristinsson á gítar og trompet,
Jón Glúmur Hólmgeirsson á bassa
og Jón Grétar Benjamínsson á
Trommur. Þau Trausti Leó og Lena
Hulda eru frá Snæfellsbæ og þeir
Haukur Páll, Jón Glúmur og Jón
Grétar frá Stykkishólmi. Allt þetta
unga tónlistarfólk stundar nám
í Fjölbrautaskóla Snæfellsbæjar
og spilar einnig með Stórsveit
Snæfellsness. Hljómsveitin tók
tvö lög á músíktilraunum lagið
Salt og lagið Summer og fengu
bæði lögin góðar viðtökur.
Frábær árangur hjá þessari
ungu hljómsveit að komast á
úrslitakvöldin. Það verður gaman
að fylgjast áfram með þeim.
þa

- Bílaviðgerðir
- Skipaþjónusta
- Almenn suðuvinna
- Smurþjónusta
- Smábátaþjónusta
- Dekkjaverkstæði

Út er komin ljóðabókin Hug
dettur og heilabrot: Ljóðasafn
hjónanna Hallgríms Ólafssonar
og Helgu Halldórsdóttur frá
Dagverðará. Yrkisefni þeirra eru
fjölmörg og fjölbreytt: ljóðin
endurspegla heilabrot þeirra
og hugdettur um náttúruna,
söguna, mannfólkið, lífið og
tilveruna.
Árið 1928 festu þau hjónin,
ásamt foreldrum og Þórði
bróður Helgu, kaup á eyði
jörðinni Dagverðará í Breiðu
víkurhreppi. Þar reistu þau hús
og bjuggu til 1957. Hallgrímur
starfaði sem smiður meðfram
búskapnum og var meðal
annars yfirsmiður við byggingu

Hellnakirkju.
Af tilefni þess að ljóðabókin
er nú loksins komin úr verður
haldið útgáfuhóf þar sem
bókin verður kynnt með
upplestri og söng. Það verður
laugardaginn 15. apríl klukkan
15 í Samkomuhúsinu á Arnar
stapa, Snæfellsbæ. Allir eru vel
komnir.
Bókin verður ekki seld í
verslunum að sinni en hana
má nálgast hjá dóttur þeirra
Hallgríms og Helgu, Aðalheiði
sem á veg og vanda að úgáfu
þessarar bókar. Hægt er að hafa
samband við heidahallgrims@
vortex.is eða í síma 863 5187.

Hinn árlegi kökubasar
Slysavarnadeildarinnar Sumargjafar
verður sumardaginn fyrsta
20. apríl kl. 13.00 í Mettubúð.
Endilega komið og kaupið köku til að styrkja
slysavarnadeildina Sumargjöf.

vegr@vegr.is vegr.is
S: 849-7276 Remek og 898-5463 Þórður
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

Aflabrögð
Í byrjun vikunnar voru enn
nokkrir bátar að róa í Snæfellsbæ
en stóra stoppið byrjaði þann 11.
apríl. Í Ólafsvíkurhöfn komu á
land 149 tonn í 34 löndunum, í
Rifshöfn voru það 436 tonn í 17
löndunum og á Arnarstapa komu
86 tonn í 9 löndunum.
Hjá stóru línubátunum landaði
Örvar SH 124 tonnum í 2, Rifsnes
SH 41 tonni í 1 og Tjaldur SH 36
tonn í einni. Hjá litlu línubátunum
landaði, Kristinn SH 32 tonn
í 4, Særif SH 26 tonnum í 3,
Stakkhamar 24 tonnum í 5, Brynja
SH 13 tonn í 3, Tryggvi Eðvarðs SH
11 tonn í 3 og Sverrir SH 5 tonn í 4.
Tveir netabátar réru í síðustu
viku Magnús SH landaði 201 tonni
í 8 og Bárður 86 tonnum í 6. Þess

má geta að Magnús tekur þátt í
netaralli Fiskistofu.
Hjá dragnótabátunum kom
Steinunn SH með 61 tonn í 4 og
Ólafur Bjarnason SH með 4 tonn
í 1. Eins og fram hefur komið
undanfarið hefur veiðst mjög vel
og er það vel. Áhöfnin á Steinunni
SH hefur ekki fari varhluta af því
en þeir eru komnir yfir 1000 tonn
á þessu fiskveiðiári. Mest fengu
þeir þann 20 febrúar síðastliðinn
þegar þeir lönduðu 58,5 tonnum.
Þessi 1000 tonn hafa þeir fengið
í 46 róðrum og hafa því að
meðaltali verið með um það bil
22 tonn í róðri. Af þessu tilefni
færði Fiskmarkaður Snæfellsbæjar
þeim glaðning þann 7. apríl
síðastliðinn.		 þa

Sænsk ungmenni í
Grundarfjarðarkirkju

Vikarbyn og Vattnäs spelmanns
lag er hópur 23 ungmenna sem
spila á fiðlu. Þau eru á aldrinum
13-15 ára. Hópurinn spilar hefð
bundna tónlist frá Dalarna, Sví
þjóð og öðrum norðurlöndum
auk írskra þjóðlaga.
Hópurinn kemur oft fram á
tónleikum, tónlistarhátíðum auk
þess sem þau spila gjarnan við
hátíðleg tækifæri og á ferðalögum
sínum. Margaretha Mattsson
stjórnandi hópsins kom fyrst til
Íslands árið 1994 og hefur síðan

verið fastur gestur á landinu með
fjölda hópa.
Verið velkomin að hlusta á
mjúka polska, ljúfa valsa, hressa
skottísa og önnur danslög sem
svo oft hljóma í félagsheimilum
sveitarfélags þeirra. Leyfið tánum
að dansa trylltan dans í skónum
og hverri frumu að gleðjast.
Tökum á móti íslensku vori með
þessum glöðu ungmennum, þau
munu spila í Grundarfjarðarkirkju
á Páskadag, sunnudaginn 16.
apríl kl 17:00

Næsta tölublað
Jökuls
Sumardagurinn fyrsti er á fimmtudag í
næstu viku og mun Jökull því koma út
föstudaginn 21. apríl.
Auglýsingum og efni í blaðið þarf að skila
fyrir kl. 18 á þriðjudegi 18. apríl.

Afmælisviðburðir
Vegna 50 ára afmælis Ólafs
víkurkirkju þann 19. nóvember
næstkomandi hefur afmælisnefnd
ákveðið afmælisviburði fyrir apríl
og maí.
Á föstudaginn langa, 14. apríl,
munu félög hér á svæðinu lesa
Passíusálma Hallgrims Péturssonar
í kirkjunni. Lesturinn hefst kl. 13
og mun taka um 4-5 tíma. Allir eru
hjartanlega velkomnir á afmælis
viðburðinn. Það er í lagi að stoppa
stutt, ef þannig stendur á og jafnvel
koma aftur. Stefnt er á að hægt
verði að kaupa veitingar í safnaðar
heimilinu á meðan lestur fer fram.
Sunnudaginn 7. maí kl. 14 mun
verða sameiginleg guðsþjónusta
safnaða prestakallsins og afmælis
viðburður þegar vígslubiskup í Skál
holti, séra Kristján Valur Ingólfsson

vísiterar söfnuðina. Í messunni
mun Víðistaðasöfnuður í Garðabæ
heimsækja okkur, en kór þeirra og
organisti munu taka þátt í athöfninni.
Þess má einnig geta að 30. apríl
verður héraðsfundur Vesturlands
prófastsdæmis í Ólafsvíkurkirkju
og mun hann hefjast með almennri
messu í kirkjunni kl. 11 og mun
séra Elínborg Sturludóttir prédika,
en hún er ættuð úr sókninni.
Nú fer í hönd mesta hátíð krist
inna manna, páskar. Í því tilefni
verða hátíðarguðsþjónustur í Ólafs
víkurkirkju og Ingjaldshólskirkju,
boðið verður upp á veglegt morgun
verðarkaffi eftir guðsþjónusturnar.
Leit að páskaeggi bíða barnanna.
Með kveðju,
Óskar Ingi Ingason, sóknarprestur.

Vo r t ó n l e i k a r
órsins Heiðbjartar
Karlak

Karlakórinn Heiðbjört heldur sína árlegu vortónleika í
Langaholti, Staðarsveit, að kvöldi síðasta vetrardags,
19. apríl næstkomandi, klukkan 21:00

Sundlaugin í Ólafsvík

Opnunartími í sundlaug
yﬁr páskana
Skírdag
Föstudagurinn langi
Laugardagurinn
Páskadagur
Annar í páskum

10-17
lokað
10-17
lokað
10-17

Gleðilega páska.
Aðgangseyrir: 1000 kr

(ath. EKKI hægt að greiða með korti)

Að vanda framreiðir kokkur hússins léttar veitingar fyrir
tónleika, gegn vægu gjaldi og því tilvalið að skella sér í
sveitina og eiga notalega kvöldstund.

Fjölbreytt efnisskrá.
Kórstjóri: Hólmfríður Friðjóndóttir.
Undirleikari: Evgeny Makeev

kirkjanokkar.is

Guðsþjónustur
Grundarfirði
Skírdagskvöld
13. apríl í Grundarfjarðarkirkju kl. 20.00

Föstudagurinn langi
14. apríl í Setbergskirkju kl. 14.00

Páskar
16. apríl í Grundarfjarðarkirkju kl. 09.00
Veitingar í safnaðarheimili eftir athöfn

Allir velkomnir

Lestur Passíusálma og
páskaguðsþjónustur
Skírdagur, 13. apríl:
Fermingamessa verður í Ingjaldshólskirkju kl. 13.
Föstudagurinn langi, 14. apríl:
Lestur Passíusálma í Ólafsvíkurkirkju frá kl. 13-17:30
Félög í Snæfellsbæ sjá um lesturinn. Afmælisviðburður.
Páskadagur, 16. apríl:
Hátíðarguðsþjónusta verður í Ólafsvíkurkirkju kl. 8 árdegis.
Morgunmatur eftir athöfn.
Hátíðarmessa verður í Ingjaldshólskirkju kl. 10.
Morgunmatur eftir athöfn.
Hátíðarguðsþjónusta verður á Jaðri kl. 14.

