6. september 2017

798. tbl - 17. árg.

Víkingsstúlkur fallnar

Stúlkurnar í Víking Ólafsvík
tóku á móti ÍA í næst síðasta leik
sumarsins á síðasta laugardag.
Víkingur þurfti að vinna leikinn
til að eiga einhverja von um að
halda sér uppi í 1. deildinni.
Staðan var þeim í vil í hálfleik
en Birgitta Sól Vilbergsdóttir
skoraði fyrir þær á 6. mínútu.
Snemma í seinni hálfleik
jafnaði Unnur Ýr Haraldsdóttir
fyrir ÍA þegar hún skoraði á 52.
mínútu. ÍA stúlkur innsigluðu

svo sigur sinn rétt fyrir leikslok
með sínu öðru marki og loka
staðan 1 - 2 fyrir ÍA sem er nú
um miðja deild með 24. stig.
Víkingur er í næst neðsta
sæti með 11 stig en 6 stig eru
í Hamrana sem eru í næsta sæti
fyrir ofan Víking.
Ein umferð er eftir í 1. deild
kvenna og fer síðasti leikur
Víkings fram á Nettóvellinum
n.k. laugardag þar sem þær mæta
Keflavík.

www.steinprent.is

þa

Gjöf til kirkjunnar

Ólafsvíkurkirkja verður 50 ára
þann 19. nóvember næst
k om
andi. Mikið verður um dýrðir þá
og sóknarbörnum boðið til messu
og kaffi á eftir.
Kirkjunni hefur þegar borist
nokkrar gjafir vegna afmælisins.
Félagar úr fyrrum Rótarýklúbbi
Ólafsvíkur gáfu kirkjunni glæsi
legan skjávarpa.
Á myndinni má sjá Pétur Boga
son, Sigurjón Bjarnason og Pétur
Jóhannsson, félaga úr klúbbnum,

afhenda skjávarpann Gunnsteini
Sigurðssyni, for
m anni sóknar
nefndar, en hann er einmitt fyrr
verandi félagi í klúbbnum. En á
myndinni er einnig Óskar Ingi Inga
son, sóknarprestur.
Þess má geta að í guðsþjón
ustunni á sunnudag var skjávarpinn
notaður í fyrsta sinn. Hann á eftir
að koma að góðum notum og er
söfnuðurinn þakklátur fyrir þessa
höfðinglegu gjöf.

Til sölu hesthús í Ólafsvík
Pláss fyrir 9 hesta
Verð kr. 675.000 eða tilboð.
Upplýsingar gefur Bói í síma 847 8817

Tene-Rif

Tónlistarhátíðin Tene-Rif fór
fram um síðustu helgi í Frysti
klefanum á Rifi. Heppnaðist
hátíðin mjög vel og fór hún fram
úr væntingum skipuleggjenda.
110 miðar seldust á hátíðina
og voru um 90 manns á hvoru
kvöldi. Á föstudagskvöldið voru
það Rómantíski Ástardúettinn,
Karlakórinn Heiðbjört, Þrír, Dísa
Jakobs og Emmajé Gauti sem
lokaði kvöldinu. Á laugard ags
kvöldið voru það Gunna Lára,
Astron, Markús, Geirfuglarnir
og hinir Ástsælu Spaðar lokuðu
því kvöldi. Sem sagt góð blanda
af heimafólki og gestum sem
fluttu fjölbreytta tónlist. Vildu
skipuleggjendur hátíðarinnar
þakka öllum þeim sem komu á
hátíðina því án þeirra hefði þetta
ekki heppnast svona vel. Þetta

festival markaði þáttaskil í dagskrá
Frystiklefans og er sumardagskráin
þeirra á enda. Frá 1. júní til 2.
september héldu þau samtals
100 viðburði í Frystiklefanum.
Það er ekki mikið framundan hjá
þeim í fyrstiklefanum þó einstakir
viðburðir geti alltaf dottið inn.
Þau stefna þó á að frumsýna
uppistandsýningu þann 21. des
ember næstkomandi. Það er Dóra,
eða Halldóra Unnarsdóttir sem
skrifar og leikur í þeirri sýningu
en Kári Viðarsson leikstýrir. Verður
þetta örugglega mjög spennandi
sýning. Vildu þau koma því á
framfæri hvað þau væru ánægð
með hvað heimafólk er duglegt
að halda menningunni lifandi og
mæta á viðburði því þau væru hér
fyrst og fremst fyrir þá.

SÖNGFÓLK
ATHUGIÐ
Kóræfingar hjá Ingjaldshólskirkju
hefjast að nýju eftir sumarfrí,
miðvikudaginn 13. september klukkan 20:00.
Nýjir félagar eru boðnir velkomnir.
Kórstjóri.

Valhöll fasteignasala kynnir:
Skólabraut 5.
Húsið er alls 54,7fm hæð og ris.
Íbúðin sem er á neðri hæðinni er
43,8fm samkv Þjóðskrá og risið sem
er óinnréttað mælist 10,9fm. Íbúðin
skiptist í góða forstofu með flísum.
Baðherbergið er líka nýlega flísalagt
og þar er sturtubotn. Eldhúsið er
með góðri innréttingu og dúk á gólfi
og á stofunni er filtteppi. Inn af
stofunni er herbergi.
Nýr 300L hitakútur er í húsinu. Húsið er á góðum stað í bænum og það lítur mjög vel
út að innan. Þess má geta að leyfi var fengið fyrir breytingum á húsinu og teikningar
gætu fylgt við sölu.
Verð kr. 8,5 milljónir

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

Upplýsingar veita Ingólfur Gissurarson löggiltur fasteignasali á Valhöll og
sýningu annast Pétur Steinar gsm 893 4718 og rafpóstur psj@simnet.is.

þa

KÍTÓN í Stykkishólmi
Dagana 3. - 9. september
mun Tónsmiðja KÍTÓN
(kvenna í tónlist) fara fram
í Stykkishólmi, og munu sex
ólíkar tónlistarkonur dvelja þar
í vinnubúðum og vinna saman
í pörum við að semja tónlist
og texta yfir vikuna. Afrakstur
tónsmiðjunnar verður svo
fluttur á tónleikum á Hótelinu í
Stykkishólmi föstudagskvöldið
8. september.
Þáttakendur eru:
Erla Stefánsdóttir
Margrét G. Thoroddsen
Myrra Rós Þrastardóttir
Ingibjörg Fríða Helgadóttir
Jana María Guðmundsdóttir
Jelena Ciric
“Það er mikilvægt fyrir okkur
konur að geta komist frá amstri
hversdagsleikans, og vinna
óhindrað í tónlist, á nýjum
stað, úti í sveit, með öðrum
tónlistarkonum og allar í sömu
orkunni.” segir Harpa Fönn,
verkefnastjóri tónsmiðjunnar,
tónlistarkona og varaformaður
KÍTÓN.
“Það er álíka mikilvægt að
vekja athygli á starfi kvenna í
tónlist, og vera sýnilegar þar
um. Það er auðvitað mikilvægt

bara almennt fyrir tónlistarmenn
að opna vinnuferlið meira fyrir
almenningi - með því verður
skilningur og virðing fyrir starfi
tónlistarmannsins meiri” bætir
Harpa við.

Úrval reiðhjóla
á tilboði

Tónleikar á lokakvöldinu

Á föstudagskvöldinu 8.
september munu vera haldnir
ókeypis tónleikar á Fosshótelinu
í Stykkishólmi, þar sem afrakstur
tónsmiðjunnar verður fluttur.
“Það verður spennandi að sjá
hvað gerist í tónsmiðjunni, enda
ólíkar tónlistarkonur á ferð og
ekki hægt að spá fyrir um hvernig
samstarfið verður, en það verður
án efa áhugavert að fylgjast
með framvindunni og upplifa
tengingarnar á milli kvennanna,
en engin þeirra þekkist fyrir. Af
þessari ástæðu verður allt ferlið
verður kvikmyndað og mun
heimildarmynd koma út í vetur”
segir Harpa.
Allar upplýsingar um tón
smiðjuna og KÍTÓN má finna
á facebook undir KÍTÓN og á
heimasíðu félagsins, www.kiton.
is

Valhöll fasteignasala kynnir:
Ennisbraut 23.
Húsið er á tveimur hæðum með
tveimur íbúðum og fastanúmerum.
Um er að ræða neðri hæð sem er 60
fm. samkvæmt Þjóðskrá. Hún
skiptist í forstofu, geymslu, gang, tvö
herbergi, eldhús, stofu og flísalagt
baðherbergi með sturtu. Flísar eru
líka á forstofu og geymslu en á stofu,
gangi og herbergjum er nýlegt
plastparket en neðri hæðin var
nýlega lagfærð. Efri hæðin mælist samkvæmt Þjóðskrá 64,6fm. Hún er með öllu
ófrágengin, þ.e. vantar veggi, innréttingar, lagnir, lagfæringar á gólfi og fleira. Nokkrir
gluggar í húsinu eru nýlegir og þak er frá árinu 2000. Mælanlegur halli er á húsinu.
Húsið selst í einu lagi og óskað er eftir tilboði í það.
Upplýsingar veita Ingólfur Gissurarson löggiltur fasteignasali á Valhöll og
sýningu annast Pétur Steinar gsm 893 4718 og rafpóstur psj@simnet.is.

Götuhjól - Fjallahjól
Racerhjól - Barnahjól
Opið alla virka daga kl. 08 - 18
Opið á laugardögum kl. 10 - 14

www.olis.is

www.rekstrarland.is

Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212

Lýðheilsuganga
í Snæfellsbæ
Í tilefni af 90 ára afmæli
Ferðafélags Íslands þann 27.
nóvember 2017 hyggst félagið
bjóða uppá lýðheilsugöngur í
öllum sveitarfélögum landsins
nú í september. Gert er ráð fyrir
að farnar verði fjórar göngur í
hverju sveitarfélagi, ein á viku
þennan mánuð. Tilgangur
gangnanna er að hvetja fólk
til útivistar og hreyfingar í
góðum félagsskap. Þetta eru
fjölskylduvænar göngur sem taka
um 60-90 mínútur. Ferðafélagið
vill með þessu leggja sitt af
mörkum til að stuðla að bættri
lýðheilsu íbúa landsins og auka
líkamlega, andlega og félagslega
vellíðun og meðvitund um
umhverfið. Allir þeir sem taka
þátt í þessu verkefni geta skráð
sig á fi.is og farið í vinningspott,
sjá nánar á www.fi.is/lydheilsa.
Klæðum okkur eftir veðri og
skellum okkur með í göngutúr.
Kl. 18:00 Mæting við íþrótta

húsið í Ólafsvík og fólk safnast
saman í bíla.
Miðvikud. 6. september
Öndverðaneshólar
Fararstjóri: Árni Guðjón
Aðalsteinsson
Miðvikud. 13. september
Búðarklettur
Fararstjóri: Rósa Erlendsdóttir
Miðvikud. 20. september
Bugshringurinn
Fararstjóri:
Elfa Eydal
Ármannsdóttir
Miðvikud. 27. september
Prestastígur
Fararstjóri:
Elfa Eydal
Ármannsdóttir
Sigrún Ólafsdóttir
íþrótta- og æskulýðsfulltrúi
Snæfellsbæjar.

LÝÐHEILSUGANGA
Í SNÆFELLSBÆ
Miðvikudagur 6. september kl. 18:00
Öndverðaneshólar

Nýja línan af
Didriksons
vetrarfatnaði fyrir börn
komin í hús.

Fararstjóri: Árni Guðjón Aðalsteinsson

Mæting við íþróttahúsið í Ólafsvík
og fólk safnast saman í bíla.

Opið alla virka daga kl. 08 - 18
Opið á laugardögum kl. 10 - 14

Mætum klædd eftir veðri.

www.olis.is

• 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

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

www.rekstrarland.is

Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212

