8. júní 2017

791. tbl - 17. árg.

Nýtt gervigras á sparkvellina
Í síðustu viku var gervigrasið á
sparkvöllunum á Hellissandi og í
Ólafsvík endurnýjað, í Grundar
firði var skipt um gervigras á
sparkvelli í síðasta mánuði. Var
sett nýjasta kynslóð af gervigrasi
á vellina og því verða foreldrar
ánægðir þegar börn þeirra hætta
að bera gúmikurl með sér heim í
skóm og fötum.
Á bæjarstjórnarfundi þann 1.
júní var tekin ákvörðun um að sett
verði gervigras á Ólafsvíkurvöll.
Áður en ákvörðunin var tekin
hafði nefnd um bætta knatt
spyrnu
a ðstöðu í Snæfellsbæ
verið að störfum, farið yfir málið
og lagt fram tillögu um að byggt
verði knattspyrnuhús. Þar sem
að bygging knattspyrnuhússins
mundi kosta nánast allt fram
kvæmdafé sveitarfélagsins næstu
þrjú ár, leyst bæjarstjórn betur á
að setja gervigras á völlinn og
var það samþykkt samhljóða
í bæjarstjórn. Með því að fara
í þessa framkvæmd nýtist
núverandi aðstaða og jafnframt
geta allir flokkar æft og keppt
við fyrsta flokk aðstæður stærstan
hluta ársins á vellinum. Verður
þetta mikil breyting frá því sem
nú er. Þessi framkvæmd ætti
ekki að verða sveitarfélaginu
fjárh agsl ega íþyngjandi þar
sem að áætlaður kostnaður við

verkið gæti verið um 150 miljónir
króna. Hefur bæjarstjóra verið
falið að koma með útfærða
kostnaður- og verkáætlun á fyrsta
fund bæjarstjórnar í september.
Verður spennandi að fylgjast með
hvernig gengur og gaman að sjá
hvort öflugt knattspyrnustarf
verði ekki enn öflugra.
þa

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

Dyggir stuðningsmenn
Víkings Ó

Sjómannadagsmessa
Grundarfjarðarkirkju
11. júní kl. 14.00
Karlakórinn Kári syngur
Sjómannadagskaffi Kvenfélagsins
kl. 15.00 í samkomuhúsinu

Myndlist í Gamla Rifi

Alllengi hafa Björg og Diddi
Staðið við bakið á knattspyrnu
deild Víkings Ó. sem helstu
stuðningsm enn og framú r
skar
a ndi áhuga
f ólk um fót
bolta. Þessi yndislegu hjón
eiga miklar þakkir skilið vegna
góðsemi sinnar og liðlegheit í
garð knattspyrnudeildarinnar
og viljum við þakka þeim fyrir
allt sem þau hafa gert og sýnt

okkur með yndislegu og jákvæðu
hugarfari. Takk Björg og Diddi
þið eruð frábær.
Á myndinni með Björgu og
Didda er Unnbjörg Jóna Ómars
dóttir leikmaður mfl. kvenna
Víkings Ó.
Kærar kveðjur fyrir hönd okkar
allra í Knattspyrnudeild Víkings .
Harpa Finnsdóttir

Ég verð á Hellissandi
14. og 15. júní.

Olga Heiðarsdóttir opnaði
myndlistarsýningu sína á Gamla
Rifi á síðasta laugardag. Er þetta
fyrsta sýning Olgu sem búsett
er á Hellissandi og ættuð af
Snæfellsnesi. Hún útskrifaðist
með B.A í þjóðfræði og hefur
hún meðal annar sérhæft sig í
skriftum um naivisma í íslenskri
myndlist. Umfjöllunarefni Olgu
er náttúran á Snæfellsnesi og
myndlist hennar endurspeglar
oft fyrirbæri í íslenskri náttúru
og íslenskt dýralíf. Olga hefur
stundað myndlist í mörg ár þó

þetta sé hennar fyrsta sýning og
einnig sölusýning. Anna Þóra
Böðvarsdóttir sagði við opnun
sýningarinnar að Gamla Rif sem
er nú að hefja sitt 11. starfsár
hefði alltaf staðið fyrir sýningum
á sumrin og reynt að fá heimafólk
til að sýna og ánægjulegt hvað
það hefði alltaf gengið vel..
Fjölmennt var á opnuninni og
vöktu verkin verðskuldaðann
áhuga gesta og seldust nokkur
þeirra strax. Sýningin mun
standa yfir í sumar.

kirkjanokkar.is

Sjómannadagur í
Ingjaldshólskirkju

Hátíðarguðsþjónusta verður sunnudaginn 11. júní kl. 11.
Sjómenn lesa ritningarlestra og lagður verður
blómsveigur að minnisvarða um sjómenn
sem hvíla fjarri.
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

Sjómannadagur
í Ólafsvík

Hátíðarguðsþjónusta verður í sjómannagarðinum
um kl. 14 (eftir aðra dagskrá þar,
verður flutt í kirkjuna ef veðrið er ekki gott).
Sjómenn lesa ritningarlestra.

þa

KRAFTAVERK
AÐ NÓTTU

RÓAR, KÆLIR, DREGUR ÚR ROÐA
OG ERTINGU. HÚÐIN VERÐUR
ÞÉTTARI, MÝKRI, MEÐ AUKIÐ
FJAÐURMAGN OG LJÓMA.

BIOTHERM
MASKA
SPA-BURSTI
MEÐ EINKALEYFI

NÝR MASKI

ÓMISSANDI ENDURNÝJANDI MEÐFERÐ

NÝR

EXPERIENCE

THE STRONGEST REBIRTH
CANDICE SWANEPOEL

LIFE PLANKTON TM
MASKI
Hentar öllum aldri og húðgerðurm. Án Parabena.
Maskinn er borinn á hreina húðina á kvöldin.
Fullkomið að nota LIFE PLANKTON™ ESSENCE
á undan.

BIOTHERM KYNNING
Í APÓTEKI ÓLAFSVÍKUR
FÖSTUDAGINN 9. JÚNÍ KL. 13. – 18.

25% AFSLÁTTUR AF LIFE PLANKTON LÍNUNNI
20% AFSLÁTTUR AF ÖÐRUM BIOTHERM VÖRUM
Glæsilegur kaupauki fylgir þegar keyptar eru Biotherm vörur fyrir 7.800 kr eða meira á meðan birgðir endast.

15% AFSLÁTTUR AF AF ÖLLUM LANCÔME VÖRUM
KYNNUM NÝJA MONSIEUR BIG MASKARANN

Sjómannadagsblaðið komið út
Sjómannadagsblað Snæf ells
bæjar kemur út fyrir sjómanna
daginn eins og áður með fjöl
breyttu efni en fyrsta blaðið kom út
1987. Það byrjar á ávarpi Þorgerðar
Katrínar ráðherra sjávarútvegsmála
og hugvekju flytur Helga Björk
Jónsdóttir djákni. Viðtal er við
Pétur Bogason fv sjómann sem
fluttist til Ólafsvíkur 1966 en hann
hefur frá mörgu að segja og hefur
stundað mörg og fjölbreytt störf.
Sæmundur Kristjánsson í Rifi tók
saman nokkur ár úr dagbókum
Benedikts S Benediktssonar frá
Hellissandi þar sem hann segir
frá lífi Neshreppinga utan Ennis.
Benedikt byrjaði að halda dagbók
árið 1928 og tekin eru fyrir fyrstu
fimm árin og er þar mikinn fróðleik
að finna. Kona hans var Geirþrúður
Kristjánsdóttir og eignuðust þau
þrjú börn, Sveinbjörn, Halldór
og Unni. Örn Alexandersson
skipstjóri og kona hans Aðalheiður
St. Eiríksdóttir segja frá fjallaklifri
þeirra hjóna fyrir nokkrum árum á
fjallið Kilimanjaro. Þau gefa ekkert
eftir en stefnan er núna tekin á Mont
Blanc. Þá er heimsókn í fyrirtækið
Þórsnes ehf í Stykkishólmi og líka er
hafnarvörðurinn tekinn tali.
Magnús Jónasson skipstjóri í

yfirvélstjóra á Örvari SH 777
og Kristín Vigfúsdóttir segir frá
sjóslysi 1940. Farið yfir útgerðarögu
Sigurðar heitins Valdimarssonar í
Ólafsvík og skemmtileg grein er eftir
hinn eina sanna Þorgrím Þráinsson
þar sem hann segir frá uppvextinum
í Ólafsvík. Frásögn er eftir Reynir
Rúnar Reynisson en þar segir hann
frá er vélbáturinn Saxhamar SH fékk
á sig mikið brot í febrúar 1980 og
var hætt komin.

Ólafsvík segir frá eftirminnilegum
túr til Suður Afiríku á flutninga
skipinu Ísborg og viðtal er við Víking
Halldórsson fv skipstjóra í Ólafsvík
en hann var yngsti sonur Halldórs
heitins Jónssonar útgerðarmanns
í Óafsvík. Tvær konur frá Ólafsvík
segja frá, önnur Rut Garðarsdóttir
er flugstjóri hjá Rayanair og Gréta
Björk Valdiemarsdóttir segir frá
eyjunni Ustica í Miðjarðarhafi eða
Svörtu perlunni en þar býr hún hluta
úr ári. Viðtal er við Hjört Sigurðsson
skipstjóra og útgerðarmann á Kviku
SH á Arnarstapa en nóg er að gera
hjá honum og fjölskyldu hans. Þá
er viðtal við Samúel Sigurjónsson

Sjómannadögum 2016 á
Snæfellsnesi eru gerð góð skil
og þá er fjölda annara greina og
ekki síst mynda sem prýða blaðið.
Blaðið er brotið um í Steinprent
ehf í Ólafsfsvík eins og áður og
er 96 síður og allt í lit. Ritstjóri er
Pétur Steinar Jóhannsson. Blaðið
verður til sölu á suðursvæðinu í
fasteignasölunni Valhöll Síðumúla
27 108 Reykjavík en búið er að loka
Grandakaffi þar sem það var áður.

• 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

Sumarsýningar Byggðasafns Snæfellinga og Hnappdæla í Norska húsinu.
Opnun laugardaginn 10. júní kl. 15:00.
Myndlistarsýning.

Ljósmyndasýning.

Erna Guðmarsdóttir - Fuglar og Fantasíur

Hjördís Eyþórsdóttir - Snæfellsnes // 中國

Allir hjartanlega velkomnir.
Léttar veitingar í boði.

Sýningarnar standa til
31. ágúst 2017.

Sjóminjasafnið á Hellissandi
Sjóminjasafnið á Hellissandi opnar tvær nýjar sýningar á Sjómannadaginn 11. júní
Sjósókn undir jökli og Náttúran við ströndina, við hátíðarhöldin í Sjómannagarðinum.
Í tilefni dagsins er bæjarbúum boðið að skoða safnið til kl. 18 á Sjómannadaginn.

Styrktaðaðilar og velunnarar safnsins eru sérstaklega velkomnir.
Þökkum eftirtöldum aðilum stuðningin við uppbyggingu safnsins:
Snæfellsbær
Uppbyggingarsjóður Vesturlands
Lúðvík V. Smárason
Óskar Skúlason
K.G Fiskverkun hf
Hraðfrystihús Hellissands hf
Brim hf

Ragnar og Ásgeir ehf
Skarðsvík ehf
Sandbrún ehf
Nónvarða ehf
Útnes ehf
Melnes ehf
Nesver ehf

Guðbjartur ehf
Esjar ehf
Kristinn J. Friðþjófsson ehf
Akraborg ehf
Breiðavík ehf
Fiskmarkaður Íslands
Fiskmarkaður Snæfellsbæjar

Agustson ehf
Vinnslustöðin hf
Stykkishólmsbær
Þorgeir ehf
Hraunið
Og öllum þeim sem hafa
komið að uppbyggingu safnsins.
Stjórn Sjóminjasafnsins á Hellissandi

Sjómönnum og fiskverkafólki á Snæfellsnesi
færum við hamingjuóskir á sjómannadaginn.

Úr leik í bikar

Annar flokkur karla Snæfells
nes tók á móti Leikni Reykja
vík í bikarkeppni á síðasta
föstudag. Leikurinn fór fram á
Grundarfjarðarvelli í rigningu og
roki. Snæfellsnes strákarnir átt
mjög góðan leik þó úrslitin væru
ekki að óskum. Áttu þeir góð færi
og sýndu góða baráttu. Konráð
Rangarsson markvörður varði

Heiðursfélagar

Skotfélags Snæfellsness

vítaspyrnu. Leikurinn endaði
samt 1 - 2 fyrir Leikni og Snæfells
nes því úr leik í bikarkeppninni.
Þess má geta að Leiknir leikur
í B-deildinni en Snæfellsnes í
C-deild. Fyrsti leikur strákanna
í íslandsmótinu er heimaleikur
gegn Gróttu/Kríu laugardaginn
11. júní næstkomandi.
þa

Á aðalfundi Skotfélags Snæ
fellsness sem haldinn var á
veitingahúsinu Hrauni í Ólafsvík
þann 25. maí, heiðraði félagið
3 félagsmenn fyrir óeigingjörn
sjálfb oðaliðastörf með því að
gera þá að heiðursfélögum
félagsins. Það voru þeir Karl
Jóhann Jóhannsson, Birgir Guð
mundsson og Unnsteinn Guð
mundsson sem voru heiðraðir,
en allir voru þeir stofnendur að

félaginu fyrir 30 árum.
Þeir hafa allir verið lykilmenn í
starfi félagsins síðustu áratugina
og án þeirra væri félagið ekki eins
öflugt og það er í dag. Þá voru þeir
einnig heiðraðir með starfsmerki
ÍSÍ og afhenti Garðar Svansson
fulltrúi ÍSÍ þeim heiðursmerkin.
Jón Pétur Pétursson
Formaður Skotfélags Snæfellsness

SJÓMANNADAGURINN
SNÆFELLSBÆ
9. - 11. JÚNI 2017
Föstudagur 9. júní
17:00-18:00

Laugardagur 10. júní

Dorgveiðikeppni á Norðurgarði
í Ólafsvík í umsjá Sjósnæ

12.00 –

19:00 - 20:00 Skemmtisigling frá Ólafsvík
Egill SH, Gunnar Bjarnason SH,
og Ólafur Bjarnason SH
20:00 – 22:30 Við Þorgrímspall
Grill
Karlakórinn Kári syngur létt
og skemmtileg lög.
Bryggjuball: Lena og Hlöðvar
Smári sjá um stuðið.
Sérstakur gestur: Aron Hannes
Kátir drengir úr Tónlistarskóla
Snæfellsbæjar koma fram.
Hoppukastalar á svæðinu
23:00 -

Við höfnina í Ólafsvík
Kappróður, reipitog, þrautabrautir og ýmislegt fleira.
Hoppukastalar á svæðinu
Unglingadeildin Drekinn sér um gæslu á svæðinu
Fiskisúpa í boði Stakkhamars SH
Skráning í keppnisgreinar hjá:
Billa s: 866-2575 og Berki í s: 690-0866

15:00

Ólafsvíkurvöllur
Leikur í 1. deild kvenna Víkings Ó - Sindri

20:00

Félagsheimilið Klif
Sjómannahóf í Klifi – húsið verður opnað kl. 19:15
Veislustjórar: Matti Matt og Jógvan
Sjómannskonur heiðraðar
Áskorandakeppni sjómanna
Ball: Matti Matt og hljómsveit ásamt Jógvan

Siggi Hösk og Steini Kristó verða
með tónleika í Klakahöllinni (bak
við blómabúðina)

Selt verður inn á ballið eftir kl 23:30.
18 ára aldurstakmark. Miðaverð 2.500
ATH. Snyrtilegur klæðnaður
Rútuferðir verða á milli Hellissands, Rifs og Ólafsvíkur

Sunnudagur 11. júní - Ólafsvík
Kl 8:00

Fánar dregnir að húni

Kl 13:00

Í Sjómannagarðinum í Ólafsvík
(fært inn í kirkju ef veður er vont)
Ræðumaður
Sjómenn heiðraðir
Tónlistaratriði
Þorsteinn Jakobsson spilar
nokkur lög á harmonikku
Sjómannamessa í Sjómannagarðinum

Sunnudagur 11. júní - Hellissandur

Kl 14-16.30 Sjómannakaffi slysavarnardeilda Helgu Bárðar
og Sumargjafar í björgunarmiðstöðinni Von
Kl 15:30

Leikhópurinn Lotta í Tröð, Hellissandi

Kl. 11:00

Sjómannamessa að Ingjaldshóli
Blómkrans lagður að minnismerki
látinna sjómanna

Kl. 13:00

Hátíðardagskrá í sjómannagarði Hellissands
(fært inn í Röst ef veður er vont)
Hátíðarræða
Heiðraður aldraður sjómaður

Kl 14-16.30 Sjómannakaffi slysavarnardeilda Helgu Bárðar
og Sumargjafar í björgunarmiðstöðinni Von
Kl 15:30

Leikhópurinn Lotta í Tröð, Hellissandi

Þökkum eftirfarandi styrktaraðilum
Fiskmarkaður Íslands, Fiskmarkaður Snæfellsbæjar, Landsbankinn hf, Hafnir Snæfellsbæjar, Ragnar og Ásgeir,
Verkalýðsfélag Snæfellinga, Olís Rekstrarland, Vís, Menningarnefnd Snæfellsbæjar, HH og KG.

Áhafnirnar á Steinunni, Saxhamri, Sverri, Rán og Sjávariðjan

