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Skrifað í skýin

Þjálfunarverkefnið „Iceland
Air Meet 2014 (IAM 2014)” var
formlega sett þann 3. febrúar.
Þátttakendur IAM 2014 koma
frá aðildarríkjum NATO þ.e.
Íslandi, Noregi, Hollandi og
Bandaríkjunum. Einnig taka
þátt í æfingunni flugsveitir frá
Finnlandi og Svíþjóð sem eru
þátttakendur í samstarfinu
Partnership for Peace.
Meðan á æfingunni stendur
er flugsveit Norðmanna við
loftrýmisgæslu NATO hér við
land.
Samtals er um að ræða 300
liðsmenn frá þjóðunum og
um 20 flugvélar. Finnar leggja
einnig til tvær björgunarþyrlur
sem verða m.a. við æfingar með
flugdeild Landhelgisgæslunnar.
Til viðbótar framangreindu
taka þátt í verkefninu elds
neytisbirgðaflugvélar frá banda
ríska og hollenska flughernum

ásamt ratsjárflugvél Atlants
hafsbandalagsins og starfsmenn
Landhelgisgæslunnar.
Íbúar við Breiðafjörð hafa
orðið mjög varir við herþotur
sem taka þátt í verkefninu og
hefur verið kvartað yfir hávaða
við innanverðan Breiðafjörð og
yfir Vestfjörðum. Á mánudag
mátti sjá þessar skemmtilegu
skýjamyndanir eftir útblástur
úr þotunum yfir utanverðum
Breiðafirði, myndina tók Þórey
Úlfarsdóttir.
Á Fésbókinni fór af stað
umræða um hvort að þetta
væru geimverur að senda
okkur skilaboð og jafnvel voru
uppi kenningar um að þarna
hafi flugmaður verið fenginn til
að skrifa ástarjátningu í skýin í
tilefni af Valentínusardeginum,
en það hafi misfarist.
jó

Vann í getraun

Landssamband slökkviliðsog sjúkraflutningamanna efnir
á hverju ári til eldvarnaátaks
meðal 8 ára barna. Heimsækja
þá slökkviliðsmenn grunnskóla
landsins. Slökkvilið Snæfells
bæjar fór að venju í heimsókn
til 8 ára barna í Snæfellsbæ þar
sem þeir fræddu börnin um
eldvarnir og öryggismál ásamt
því að leyfa þeim að kynna
sér slökkvibílinn. Eldvarna
getraunin er hluti af þessu
átaki þar sem öll 8 ára börn geta
tekið þátt. Börnin í Grunnskóla
Snæfellsbæjar tóku þátt. Dregið

var úr réttum lausnum barna
alls staðar af landinu og voru
dregin 32 nöfn. Eitt þeirra var
Sonja Ósk Bjarnadóttir í 3. bekk
og fékk hún viðurkenninguna
sína afhenta með viðhöfn á 112
deginum. Þá fór hún í heimsókn
með foreldrum sínum systur og
yngri bróður í Slökkvistöðina
í Snæfellsbæ. Þar tók Svanur
Tómasson slökkviliðsstjóri á
móti henna og sýndi henna
og fjölskyldunni aðstöðuna
og tækin áður en hann afhenti
henni verðlaunin.
þa

Byrjað að sjóða
niður lifur

Barist við klaka

Eftir að þíður og frost hafa
tekist á í allan vetur er víða
hægt að sjá þykka svellbunka.
Einn af þeim stöðum sem bera
þykkt svell er sparkvöllurinn
við grunnskólann í Ólafsvík.
Piltunum í 4. flokki karla var
að lokum nóg boðið og ákváðu
þeir að taka til sinna ráða, á
þriðjudag réðust þeir með öllum

tiltækum verkfærum á klakann
og náðu að vinna nokkuð á
honum. Með auknum hita og
úrkomu í rigningarformi ætti
að vera hægt að losna að fullu
við klakann svo að hægt verði að
leika knattspyrnu á vellinum á
ný. Fríða Sveinsdóttir tók þessa
mynd af piltunum.
jó

Ólafsvík
Sandholt 4 er 67,3 fm að stærð og er syðri endi
af parhúsi. Húsið samanstendur af holi, eldhúsi,
stofu, þvottahúsi/baðherbergi og tveimur
herbergjum. Á öllum gólfum nema baðherbergi
er parket en á því eru flísar. Hiti er í öllum gólfum
nema herbergjunum. Í eldhúsi er góð
innrétting. Húsið er klætt með steny að utan.
Þetta er mjög hugguleg íbúð, lítur vel út og er á
góðum stað. Skipti á stærra húsnæði kemur vel
til greina.
Óskað er eftir tilboðum í eignina.

Þann 12. febrúar síðastliðinn
fór lifrarniðursuða í fullan gang
hjá Ægi sjávarfangi í Ólafsvík.
Hafði búnaðurinn verið prufu
keyrður í nokkra daga á undan
í nýrri verksmiðju sem komið
hefur verið fyrir í húsnæði sem
Valafell ehf átti áður. Breyt
ingar og framkvæmdir við
húsið hafa verið verulegar og
staðið yfir í vetur. Í fyrirtækinu

starfa nú 12 manns og kaupa
þeir hráefnið einkum af bátum
og fiskvinnslufyrirtækjum á
Snæfellsnesi. Að sögn Óla Olsen
rekstrarstjóra verksmiðjunnar
verða afurðirnar seldar til
Evrópu og Rússlands. Hafa
fyrstu dagarnir farið vel af stað
og vel gengið.

Organisti
Ingjaldshólssókn Snæfellsbæ
Ingjaldshólssókn óskar að ráða organista og kórstjóra í 20% starf.
Messur eru einu sinni í mánuði og kóræfingar einu sinni í viku.

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

Umsóknarfrestur er til og með 20. apríl.
Umsækjandi þarf að geta hafið störf í ágúst 2014.
Allar nánari upplýsingar gefur
sóknarprestur sr. Óskar Ingi Ingason s: 844-5858 eða
formaður sóknarnefndar Sigrún J. Baldursdóttir s: 897-6671

þa

Knattspyrnudeild umf. Víkings auglýsir

verður haldið á Hótel Ólafsvík laugardaginn 1. mars 2014
Húsið opnar kl 19:30
Dagskrá
Veislustjóri: Jóhannes Kristjánsson eftirherma
Ræðumaður Kvöldsins: Bárður Hreinn Tryggvason
Dregið í leikmannahappdrætti Víkings
Formaður knattspyrnudeildar heldur tölu
Uppboð

Borðhald hefst kl 20:00

Sjávarréttahlaðborð
að hætti Víkinga
Miðaverð kr 5.500

Miðapantanir í síma 862-6022 Viffi eða 894-1922 Hilmar fyrir miðvikudag 26. febrúar

Firmakeppni í knattspyrnu
Firmakeppni í knattspyrnu verður sama dag (laugardaginn 1. mars) fyrir bæði konur og karla,
skráning hjá Jónasi í s: 898 2495 og Kristmundi í s: 891 9217
Þátttökugjaldið er 15.000 kr

Magnús SH á flot
Það var fallegt veður á síðasta
laugardag á Akranesi þegar
Magnús SH 205 frá Hellissandi
rann úr skipalyftunni hjá Skipa
smíðastöð Þorgeirs og Ellerts.
Verið var að ljúka lengingu,
breytingum á innréttingum og
fleiri endurbótum á skipinu
þegar eldur varð laus þann 30.
júlí síðastliðinn og allt brann
sem brunnið gat. Nú þegar
viðgerð á Magnúsi SH sem er
40 ára gamalt skip er að ljúka
hefur verið skipt um allar
lagnir, innréttingar og eiga þeir
Rúdólf og félagar heiður skilið
fyrir þær, brúin verið stækkuð
og endurgerð, bógskrúfa var
sett á skipið ásamt nýju mastri
og krana. Einnig kom Skaginn
að endursmíði skipsins ásamt
því að Straumnes sá um vinnu

við rafmagn og tæki komu
frá Brimrúnu og sá Mareind í

Grundarfirði um uppsetningu
svo einhverjir aðilar séu nefndir.
Að sögn Sigurðar Valdimars
Sigurðssonar skipstjóra og
útgerðarmanns er skipið nánast
orðið nýtt og ætlunin að byrja
með stæl þegar þeir fara aftur af
stað eftir þetta mikla áfall. Vonast
Sigurður til að komast á veiðar
fljótlega í mars og reiknar hann
með að róa í allt sumar til að ná

kvótanum en hann gerir skipið
út með föður sínum Sigurði
Kristjónssyni. Engin uppgjöf
var í Sigurði og sagði hann að
aldrei hafi komið til greina hjá
þeim feðgum að leggja árar í bát.
Mannskapurinn er spenntur og
hlakkar til að fara aftur á veiðar.
þa

Júlíana - hátíð sögu og bóka

Vinna við skipulagningu
Júlíönu - hátíð sögu og bóka
sem verður 27. febrúar - 2. mars
næstkomandi í Stykkishólmi
er í fullum gangi. Það kennir
ýmissa grasa, dagskráin verður
fjölbreytt og hefst hún formlega
með opnun í Vatnasafninu á
fimmtudeginum sem helg
uð verður lífi og störfum
Guðm undar Páls Ólafssonar,
náttúrufræðings og rithöfundar.
Einnig verða kynnt úrslit úr

smásagnasamkeppninni og flutt
verða tónlistaratriði.
Á föstudeginum verður
dagskrá víðs vegar um bæinn,
meðal annars upplestur í Bóka
verzlun Breiðafjarðar, boðið
verður í heimahús þar sem
Hólmarar munu flytja efni að
eigin vali. Kvöldið endar svo
með sögugerð á Hótel Egilsen
þar sem allir geta tekið þátt.
Hópur fólks í tengslum við
hátíðina les nú af miklu kappi

Eru verðmæti
að tapast?
Það eru sennilega margir sem
luma á gömlum videospólum
með hinu og þessu efni frá
árum áður. Oft eru þessar
spólur í kössum sem geymdir
eru í bílskúrum eða í geymslum.
Væri ekki gott að fara að huga
að þessum spólum og vita hvort
ekki sé á þeim upptökur af hinum
og þessum viðburðum. Bæði
geta það verið persónulegir
viðburðir en einnig upptökur
af skólaskemmtunum, íþrótta
viðburðum, leiksýningum

og jafnvel frá þorrablótum.
Ástæðan fyrir þessum skrifum
er sú að upp er komin hugmynd
um að reyna að nálgast spólur
sem hafa að geyma atburði er
varða byggðarlagið og koma
efni þeirra yfir á stafrænt form,
þ.e. tölvutækt. Meiningin
er að hittast á bókasafninu í
Grundarfirði mánudaginn 24.
febrúar kl. 20:00 og ræða málin
ef einhverjir hafa áhuga.

bók Ármanns Jakobssonar
Glæsi sem er söguleg skáldsaga
sem byggir á atburðum úr
Eyrbyggju. Ármann kemur og
hittir leshópinn á laugardaginn.
Hann mun einnig halda
erindi í gömlu kirkjunni. Þar
munu líka Guðmundur Andri
Thorsson rithöfundur fjalla
um bók sína, Sæmd og Árni
Þórarinsson rithöfundur heldur
erindi um tilurð sögupersóna
sinna. Á laugardagskvöldið
verður leikþátturinn Víg Kjart

ans Ólafsonar, eftir Júlíönu
Jónsdóttir sem hátíðin er nefnd
eftir, leiklesinn af Alexíu Björgu
Jóhannesdóttir leikkonu, sem
á ættir og uppruna hér í bæ.
Veitingastaðirnir verða með
uppákomur og bjóða uppá
matseðil. Ekki er þarna allt
upptalið, það verður því mikið
um að vera í Hólminum þessa
helgi. Dagskrá má finna á
facebook: Júlíana - hátíð sögu
og bóka.
Undirbúningsnefndin

J-listinn
býður fram

Gummi Gísla

Til sölu
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175,1 fm. einbýlishús á tveimur hæðum
byggt árið 1958 ásamt 56 fm. bílskúr
byggðum árið 1975. Efri hæð skiptist í
forstofu, hol, eldhús, tvö svefnherbergi,
baðherbergi og tvær samliggjandi stofur
Neðri hæð skiptist í forstofu, gang, þrjú
svefnherbergi,
baðherbergi,
tvær
geymslur og þvottahús. Húsið hefur
nánast allt verið endurnýjað bæði að utan og innan og lýtur mjög vel út.
Bílskúr hefur einnig verið endurnýjaður bæði að innan og utan. Húsinu mætti
auðveldlega skipta í tvær íbúðir.
Óskað er eftir tilboðum í húsið.

Bæjarmálasamtökin í Snæ
svörum. Mjög góðar umræður
fells
b æ héldu opin fund á
urðu um bæjarmálin á meðal
Hótel Hellissandi síðastliðinn
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bæjarfélaginu á kjörtímabilinu
og verður nánara fyrirkomulag
	
  
framboðsmála auglýst síðar.
og þær Fríða Sveinsdóttir og
Fréttatilkynning
Drífa
Skúladóttir,
bæjarfulltrúar
Dagskrá	
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Meira um ýsuvandamál smábáta

Vegna frétta af fundum sjávar
útvegsráðherra, Hafrannsóknar
stofnunar og smábátasjómanna,
vegna mikillar ýsuveiði, má ég til
með að koma upplifun minni
að, sem skipstjóra á línubát af
miðunum í kringum Snæfellsnes.

Kannski er rétt að taka fram að
ég hef verið til sjós frá 1968 og
skipstjóri frá 1988. Ég hef ekki
lagt einn einasta línuspotta á
hefðbundna veiðislóð á þessu
fiskveiðiári til þess að forðast
ýsuna. Samt er ýsan 40-45% af
aflanum á móti þorski á veiðslóð
þar sem ýsa hefur ekki fengist
nema í mjög litlum mæli síðustu
áratugi. Leggi maður línuna á
hefðbundna veiðislóð á þessum
tíma árs þar sem eðlilegt væri
að ýsan væri 20-30% af aflanum
er hlutfallið í dag 80-90%
ýsa og mjög mikil veiði. Við
þessar aðstæður sem hér er lýst
neyðumst við til þess að róa
15 til 20 mílum dýpra með því
óhagræði og kostnaði sem því
fylgir. Allir ættu að gera sér

Karókí
keppni
Undanúrslit
Þá er komið að fyrra undanúrslitakvöldinu
en það verður föstudaginn 21. febrúar
í Röstinni á Hellissandi. Húsið opnar kl. 20 og
keppnin hefst stundvíslega kl 21.

Aðgangseyrir er 1000 kr
Vonumst til að sjá sem flesta því eins og áður hafa
áhorfendur sitt að segja á móti dómnefndinni.
Bendi fólki á að seinna undanúrslitakvöldið
verður 29. mars og lokaúrslitin 26. apríl.
Endilega taka kvöldin frá.
Með bestu kveðju,
nefndin.

grein fyrir því að slíkt er mjög
óheppilegt á þessum árstíma
þegar veður geta verið válynd
eins og verið hefur undanfarnar
vikur. Smábátaflotinn kláraði
ýsuheimildir sínar fyrir jól og
hefur síðan leigt hundruði tonna
úr aflamarkskerfinu og nú er
staðan sú að menn fá ekki lengur
leigt, það er ekkert framboð af
leigukvóta. Nú er útlit fyrir að
mörgum bátum verði lagt og
beitningamönnum sagt upp
þó svo að talsverðar heimildir
í þorski, ufsa og steinbít séu
óveiddar. Þrátt fyrir þá alvarlegu
stöðu sem að framan er lýst þá
virðist engin lausn í sjónmáli hjá
stjórnvöldum. Því tel ég tilefni
til að minna á tillögur SSÚ frá
aðalfundi samtakanna þar sem

m.a. var bent á leiðir til lausnar
þessum vanda. Þar var m.a.
lögð til svokölluð ígildaleið en
í henni felst að menn gætu veitt
ákveðinn hluta af úthlutuðum
aflaheimildum í ígildum óháð
tegund. Önnur tillaga felst í
því að krókaaflamarksbátar fái
heimild til að veiða eigin kvóta í
þorskanet. SSÚ kom inn á ýmsar
leiðir á aðalfundi samtakanna
sem geta orðið til bóta við
væntanlegar breytingar á lögum
um stjórn fiskveiða og erum við
reiðubúnir til viðræðna hvenær
sem er.
Bárður Guðmundsson formaður
SSÚ, Samtaka smærri útgerða

Hamborgarar, pizzur
og margt fleira

Ekki mikil breyting
Ég hef ekki skrifað pistil
um hópleikinn síðan í fyrra
enda hefur ekki mikið verið
að gerast til að segja frá. Það
er nú þó að Brettagaurarnir
eru núna komnir í 23. sætið
í dag. Þetta er nú ekki alveg
rétt hjá mér því það gerðist að
einn hópurinn náði fullu húsi
stiga þ.e. 15 stigum. Hópurinn
var með 13 rétta og fékk 2
aukastig samkvæmt reglunni
sem er að hópur sem hefur
leiki nr. 7, 9 og 13 rétta fær 2
aukastig. Það hefur aldrei gerst
í í Hópleiknum þessi tæplega
9 tímabil sem leikurinn hefur
verið. Hvað um það, aðrir voru
að skora þó ekki jafnmikið, en
Meistararnir hafa haldið sínu

striki og eru enn í 1. sæti eins
og þeir voru 21. des. Eitthvað
eru Púkarnir að missa flugið
því þeir eru komnir í 20. sætið
úr því 14. Nú Sæstjarnan og
Pétursson halda sínu striki og
eru á svipuðum slóðum og
þeir hafa verið lengi eins og
Dimmalimm sem siglir lygnan
sjó að venju rétt fyrir ofan
miðju. Þá hefur S.G. Hópurinn
ekk færst mikið upp töfluna í
langan tíma og virðist sáttur
við að vera í neðri hlutanum.
Um næstu helgi verður tippað
á sérútbúinn seðil, en ekki eins
og venjulega á enska seðilinn.
Verður fróðlegt að sjá hver
útkoman verður þá.
Gummi Gísla

Hreystivika í Grundarfirði
Vikuna 17. - 23. febrúar er hald
in Hreystivika í Grundarfirði.
Grundarfjarðarbær skipuleggur
vikuna í samstarfi við Ung
mennafélagið, Ræktina, Dvalar
heimilið Fellaskjól auk fleiri
aðila og félagasamtaka í bænum.
Markmið Hreystiviku er að vekja
athygli á og stuðla að andlegu
og líkamlegu hreysti. Þá er það
einnig markmið Hreystiviku
að sem flestir bæjarbúar finni
eitthvað við sitt hæfi. Frítt er á
alla viðburði Hreystiviku.
Vikan byrjaði með 5Rytma
dansi á Fellaskjóli. Þar leiddi
Sigurborg Kr. Hannesdóttir
heimilisfólk og aðra gesti í dans
sem nærir bæði líkama og sál.
Sigurborg ætlar einnig að leiða
5Rytma dans laugardaginn 22.
febrúar kl 13:00 á heimili sínu
að Læk. Frítt og allir velkomnir.
www.dansfyrirlifid.is
Ræktin býður áhugasömum
í hóptíma í bjöllum ásamt
átakstímum ætluðum konum.
Þá verður tekið sérstaklega vel
á móti nýjum félögum og þeim
kynnt aðstaða ræktarinnar.
Ferðafélag Snæfellsness
býður bæjarbúum í létta göngu
föstudaginn 21. febrúar ef
veður leyfir. Lagt af stað frá
Sögumiðstöð kl. 17:00.
Laugardagurinn 22. febrúar

verður tekinn með trompi.
Dagskráin hefst kl 11:00 á
fræðslu- og myndasýningu
Ferðafélags Snæfellsness í
Sögumiðstöðinni. Svokallaður
fjölskyldudagur hefst í íþrótta
húsinu kl. 13:00. Þar verða ýmsir
leikir og þrautir í boði. Gestum
býðst meðal annars tækifæri til
að leika golf, svokallað SNAG
sem er golfæfingarleikur fyrir
alla aldurshópa. Ræktin kemur
svo til með að standa fyrir
tískusýningu á íþróttafatnaði.
Síðasti viðburður vikunnar er
sunnudaginn 23. febrúar en þá
ætlar Hestamannafélagið að vera
með opið hús í reiðhöllinni. Allir
velkomnir og kjörið að mæta
með yngstu kynslóðina og leyfa
þeim að kynnast hrossunum og
bregða sér á bak.
Hér er aðeins tæpt nokkrum
viðburðum en auk þeirra
viðburða sem hér er getið má
nefna karate fyrir fullorðna, pílu,
yoga, opna tíma UMFG og margt
fleira.

Fyrirlestrar

Í Hreystiviku er boðið uppá
tvo mjög áhugaverða fyrirlestra.
Kvenfélagið Gleym mér ei bauð
uppá fyrri fyrirlesturinn. Emil
Einarsson, sálfræðingur Félags

Guðsþjónusta
Grundarfjarðarkirkju

sunnudaginn 23. febrúar kl. 11.00
Konudagurinn - Biblíudagurinn

Allir velkomnir

og skólaþjónustunnar, hélt
erindi síðastliðinn mánudag
með yfirskriftinni: ,,Hugsun og
líðan: Get ég haft áhrif á geðheilsu
mína með aðferðum hugrænnar
atferlismeðferðar?“ Um þrjátíu
manns mættu í Bæringsstofu
og hlýddu á þennan fræðandi
fyrirlestur.
Seinni fyrirlesturinn er í
boði Grundarfjarðarbæjar sem
hefur fengið heildræna heilsu
fræðinginn Matta Ósvald til
liðs við sig. Matti mun ræða
um heilbrigða skynsemi í
heilsumálum þau lykilatriði

sem þarf til að koma sér í
form, markmiðasetningu
og margt fleira er viðkemur
aldlegri og líkamlegri heilsu.
Þetta er fyrirlestur sem enginn
ætti að láta fram hjá sér fara.
Fyrirlesturinn hefst kl. 20:00 í
Bæringsstofu. Heitt á könnunni.

Notum tækifærið og
nærum líkama og sál
í Hreystiviku.
Alda Hlín Karlsdóttir
Menningar- og markaðsfulltrúi

Ungbarnapakkar
Eitt af verkefnum Rauða
krossins er að útbúa ungbarna
pakka fyrir nýfædd börn sem
sendir eru til þróunar- og
neyðaraðstoðar erlendis. Hér í
Snæfellsbæ hefur þetta verkefni
verið í gangi í nokkur ár undir
stjórn Lovísu Sævarsdóttur. Á
hverjum miðvikudegi hittast
hressar konur í Átthagastofu
Snæfellsbæjar og útbúa slíka
pakka. Hver pakki þarf að
innihalda ákveðna hluti eins
og t.d samfellur, teubleyjur,
nærföt, teppi, handklæði,
peysu, buxur, húfur og sokka.
Þær konur sem hafa unnið
að þessu verkefni eru mjög
útstjónarsamar og algjörir
snillingar í að nýta ýmislegt
gamalt og breyta í glæsilega
hluti. Þær nota t.d gamlar
gardínur og sauma úr þeim
teppi, gamla boli hafa þær
notað til að sauma nærföt,
garnafganga nýta þær í sokka,
húfur og peysur. Litla efnisbúta
nota þær í bútasaumsteppi
o.s.frv.

Ef þið kæru íbúar eigið
gömul teppi, handklæði, ung
barnasamfellur eða síðerma
boli, garn- eða efnisafganga og
annað slíkt sem þið viljið gefa
þá taka þær við öllu svoleiðis.
Einnig ef einhver hefur áhuga
á að taka þátt í þessu verkefni
með þeim þá endilega kíkið
niður í Átthagastofu. Þær eru
við störf á hverjum miðvikudegi
frá 13.00 – 15.00. Það eru allir
velkomir að vera með eða bara
koma við og heilsa uppá þær.
Rauði Krossinn tekur ávallt
vel á móti öllum sjálfboðarliðum
og hvetjum við ykkur sem hafið
áhuga á að starfa með okkur í
þessu verkefni eða öðrum að
hafa samband.
Á meðfylgjandi mynd má
sjá þessar duglegu konur að
störfum.
Stjórn Rauða Krossins.

Elfa E. Ármannsdóttir, Elva Ösp
Magnúsdóttir, Aðalheiður Aðalsteinsdóttir. Sigríður Þórarins
dóttir og Baldvin Leifur Ívarsson.

Þemaferðir
Ferðaskrifstofan Þemaferðir er
ung ferðaskrifstofa sem staðsett
er á landsbyggðinni eða á Bakka
í Bjarnarfirði á Ströndum og í
Grundarfirði. Og þó að skrifstofan
sé ung að árum aðeins á sjötta ári
hafa eigendur hennar og starfsfólk
áratuga reynslu í ferðamálum,bæði
innanlands sem og í nokkrum
löndum erlendis. Ferðir okkar eru
allar miðaðar við góða þekkingu
okkar á viðkomandi landi eða svæði.
Við höfum skipulagt og séð um
ferðir allt frá árinu 1995, bæði
innanlands sem og erlendis fyrir
ýmis félög eins og t.d. Kvenfélög,
Lionsklúbba, Félög eldri borgara
og Skógarbændur svo nokkur séu
nefnd. Auk þess talsvert af ferðum
fyrir einstaklinga.
Við miðum ferðir okkar alltaf við
áhuga fólks og aðlögum þær að getu
ferðafélagana við t.d. gönguferðir
og þess háttar.. Einnig erum við
alltaf tilbúín að útbúa sérstaka ferð
fyrir hópa.
Fram að þessu höfum lítið auglýst
okkur nema með góðum ummælum
þátttakenda í ferðum okkar, sem
hafa verið jákvæð og góð.

Nýir áfangastaðir
hjá Þemaferðum

Þemaferðir hafa gefið út
ferðaáætlun sumarsins 2014 og
kynnir þar með 3 nýja áfangastaði.
„Við höldum áfram með vinsælu
ferðirnar okkar til Skotlands, bæði
um Hálöndin og til Orkneyja og
einnig gönguferðirnar á Ströndum.
Á þessum stöðum erum við
sérstaklega vel heima, höfum
farið margar ferðir um Hálöndin
í Skotlandi, þar sem við ferðumst
rólega yfir, gistum í litlum þorpum
og kynnumst landi og þjóð. Engar
tvær ferðir eru eins.
Orkneyjar eru gríðarlega spenn
andi, ekki síst fyrir Íslendinga
þar sem tengingin við norræna
arfinn er alltumlykjandi og einnig
er sérlega áhrifaríkt að virða fyrir
sér mannvirki sem eru talsvert
eldri en eygypsku pýramídarnir
og velta fyrir sér verkþekkingu

Helsinki og
Tallinn

1.-5. október 2014

Ljósmynd: Allan Alajaan

Arnlínu Óladóttir, símar 451 3384
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Eistland hefur oft á tíðumGönguferðin
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og
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Þar
Ljósmynd: Ain Avik
Myndir frá Tallinn City Tourist Office & Convention Bureau.
Gistum í eina nótt í Helsinki áður en við höldum heim.
17
16
höfum við góð tengsl við samlanda
sem hafa búið þar lengi og verða
með okkur í ferðinni. Við höfum
farið nokkrum sinnum og kynnt
okkur þetta fagra landsvæði og alla
fjölbreyttu möguleikana sem eru
þar til að njóta og hlakkar mikið
til að sýna ferðalöngunum okkar.
Við erum svo heppin að hafa í
okkar röðum Sólrúnu Guðjóns
dóttur, leiðsögumann sem hefur
dvalið langdvölum á Ítalíu og farið
margar ferðir þangað með hópa.
Hún ætlar að sýna sínar heimslóðir
í borginni eilífu, Róm.
Þá er síðast en ekki síst að nefna
Tallinn í Eistlandi sem er ótrú
lega heillandi sérstaklega gamli
miðaldarbærinn með þröngum
ætlum okkur að reyna ná
Enn höldum við í Björgunar
götum, virkisveggjum og spennandi
þessari afborgun og auðvitað
sveitinni Lífsbjörg ótrauð áfram
mannlífi. Við bregðum okkur í
í því markmiði að ná að borga
að klára svo á næsta ári. Það
stutta ferð þangað í haust og kíkjum
er óhætt að segja að það verði
niður húsið okkar á fimm árum
aðeins á Helsinki í leiðinni.
nokkuð mikið afrek ef okkur
eins og við upphaflega lögðum
Ferðirnar okkar eru til þess að
tekst að halda það út að klára
upp með.
njóta lífsins, litlir hópar, góður
borga húsið á ekki lengri tíma.
Við höfum nú náð þeim
aðbúnaður og staðkunnugir farar
frábæra áfanga að hafa getað
stjórar eru okkar aðalsmerki. Við
Í póstinum í dag kemur lítill
greitt fyrstu þrjár greiðslurnar
forðumst að þjóta yfir landið og
miði þar sem að við biðlum
með stuðningi ykkar allra.
eyða miklum tíma í akstur heldur
til ykkar um styrk fyrir næstu
Íbúar og fyrirtæki hér í
stoppum og skoðum jafnt hið
afborgun sem fer bráðlega á
Snæfellsbæ hafa reynst okkur
stóra og smáa. Það eru fleiri staðir
gjalddaga.
sterk stoð í því að ná þessum
á Íslandi en Gullfoss og Geysir og
Vonum við eftir góðum
markmiðum. Það segir sig
það á líka við um önnur lönd og
nokkuð sjálft að ef við hefðum
viðbrögðum nú sem áður, enda
hefur ekki staðið á þeim þegar
ekki þennan góða stuðning
við höfum leitað eftir ykkar
væri þetta auðvitað ansi erfitt.
stuðningi hingað til.
Nú er komið að næstsíðustu
greiðslunni, leitum við því
enn á ný til íbúa og fyrirtækja
Með kærri kveðju og þakkir
fyrir stuðning undanfarinna ára
í Snæfellsbæ eftir stuðningi við
að klára húsið að fullu.
Félagar í Björgunarsveitinni
Afborgunin nú er sem fyrr
Lífsbjörg Snæfellsbæ.
í kringum fimm miljónir. Við

Næstsíðasta
afborgun

Páskar 2014
Nú er komið að úthlutun á sumarhúsum í Ölfusborgum
páskavikuna 16. apríl – 23. apríl 2014
Um er að ræða 2 bústaði og er leigan fyrir vikuna kr 19.000
Umsóknir þurfa að hafa borist fyrir 15. mars 2014
og þarf að skila á skrifstofur félagssins.
Umsóknareyðublöð eru á heimasíðu félagssins http://www.verks.is/

Kynntar verða
ferðir okkar í máli og
myndum til Noregs –
Rómar – Skotlands –
Orkneyja –
Helsinki/Tallin
og gönguferð um Strandir.
Einnig sýndar myndir
úr fyrri ferðum.
Komið og kynnið ykkur
vandaðar ferðir á
sanngjörnu verði
með góðu leiðsögufólki.

Heitt á könnunni

Verið velkomin á

Ferðakynningar
Sumarið 2014

Þemaferðir

Ferðaskrifstofa

www.þemaferðir.is
símar 451 3384/865 1399 og 438 1375/864 2419

Í Snæfellsbæ á Hótel Hellissandi
föstudag 21. febrúar kl. 17:30
Í Grundarfirði að Nesveg 5 (Markaðurinn) föstudag 21. febrúar kl. 20:30

