
Grunnskóli Snæfellsbæjar á 
Hellis  sandi fékk Grænfánan af 
hentann á síðasta föstudag. Er 
þetta í þriðja skiptið sem skól
inn fær fánann afhentann. Í til
efni að þessu var haldin Græn 
fánahátíð í skólanum. Börnin 
voru búin að vinna hin ýmsu 
verkefni sem öll tengdust 
endur  vinnslu og Grænfána verk
efninu. Í skólanum er starfrækt 
umhverfisnefnd sem séð haldið 
hefur utan um Grænfána verk
efnið. Á hátíðinni lásu nem
endur í nefndinni upp það 
helsta sem gert hefur verið til 
að fá fánann aftur. Allir nem

endur skólans sungu svo 
saman. Að því loknu afhenti 
Þórunn Sigþórsdóttir skólanum 
fánann, tók umhverfisnefndin 
við honum og gengu allir fylktu 
liði út þar sem fánanum var 
flaggað. Boðið var upp á skúffu
köku og djús að þessu loknu. 
Hátíðin endaði svo á því að 
farið var í skrúðgöngu og 
bættust þá börn frá leik skóla
num í hópinn, gengið var í 
tilvonandi útikennslustofu 
Grunn skólans og leikskólans 
Kríubóls þar sem tekin var 
fyrsta skóflustungan að stofunni 
með því að gróðursett voru tré.

þa

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Þriðji grænfáninn
604. tbl - 13. árg. 30. maí 2013



Undanfarna daga hefur verið 
hér á ferðinni þýsk fjölskylda 
sem tekur upp hina ýmsu 
heimildarþætti fyrir sjónvarp og 
selur sjónvarpsstöðvum til 
sýninga í Þýskalandi. Þetta eru 
þau Tom Mandi sem sér um 
kvikmyndatökurnar og Astrid 
Güldner er upptökustjórinn og 
dóttir þeirra Lena sem ásamt 
því að sjá um hljóðið hjálpar 
þeim við það sem þarf. Komu 
þau hingað í þeim tilgangi að 
gera mynd um þýska lista mann
inn Peter Lang og einnig um 
Veronicu Osterhammer. Hefur 
sjónvarpsfólkið fylgt Veronicu 
og fjölskyldu hennar eftir við 
dagleg störf bæði á Brimils
völlum þar sem hún rekur Brim
  hesta ásamt manni sínum 
Gunnari Tryggvasyni og með 
Kirkju  kór Ólafsvíkur. Þótti þeim 
t.d. mikið til hestamanna mess
unnar koma sem fram fór í 
Brimils  vallakirkju.  Þessir þættir 
verða svo að öllum líkindum 
sýndir í þýska ríkissjónvarpinu í 
sumar. Það er ekki á hverjum 

degi sem Snæfellsnesið fær 
svona glæsilega landkynningu 
sem þættir af þessu tagi eru. En 
þau Tom Mandi og Astrid Güld
ner eru mjög virt í heimalandi 
sínu.

þa

Á dögunum kom flutninga
skipið Svanur með rör í nýju 
þrýstipípuna fyrir Rjúkanda
virkjun. Fram undan eru fram
kvæmdir þar sem skipt verður 
um þessa 1450 metra löngu 

pípu. Við uppskipunina var 
notaður kranabíll frá Þorgeiri 
ehf. Til baka tók skipið á annað 
hundrað tonn af úrgangssalti 
frá Fiskverkuninni Valafelli.

þa

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og 
dreift á hvert heimili í Snæfellsbæ og 
Grundarfirði. Blaðið kemur út vikulega.

Upplag: 1.100

Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Prentun: Steinprent ehf. 

      Sandholt 22a, Ólafsvík

      355 Snæfellsbæ

Netfang: steinprent@simnet.is

Sími: 436 1617

Tóku upp sjónvarpsefni

Rörum skipað 
á land

Til sölu
Brautarholt 3, Ólafsvík

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.

Grundargata 4, Grundarfirði 
95 m2 neðri hæð í tvíbýlishúsi. Flísalögð forstofa 
með fatahengi. Þar inn af er stórt sameiginlegt 
þvottahús með stiga upp í efri íbúð. Stórt hol, 
eldhús, borðkrókur og stofa voru lögð með 
parketi 1998. Baðherbergi var gert upp 1999. 
Stórt eldhús og borðkrókur, allt endurnýjað 1998, 

falleg eldhúsinnrétting, gegnheil eik, mikið skápapláss. Parketlagt hjónaher-
bergi. Stórt herbergi með nýlegu parketi. Lítið barnaherbergi lagt nýlegu 
parketi. Íbúðin var mikið uppgerð 1998 og 1999. Skipt var um þak 2004.
Auðveld y�rtaka á ÍLS lánum. Greiðslubyrði lána 55 þús.

Upplýsingar í síma 893 3084 Guðlaugur eða Óttar



Föstudagskvöld 31. maí 
mun Rokksveit Jonna Ólafs heiðra okkur með nærveru sinni 
og byrjar ballið kl. 23:30, 
18 ára aldurstakmark. 
Aðgangseyri: 2000kr.

Laugardagskvöld 1. júní 
munu Bítladrengirnir blíðu trylla lýðinn. 
Þeir skipa: Magnús Einarsson, 
Tómas Magnús Tómasson, 
Eðvarð Lárusson og Ásgeir Óskarsson.

20 ára aldurstakmark, 
ballið byrjar stundvíslega kl. 23:30. 
Aðgangseyri: 2000kr.

Sjómannahelgin á Kaffi 59

KONUKVÖLD MFL VÍKINGS

LAUGARDAGINN 8. JÚNÍ

TÍSKUSÝNING MEÐ FATNAÐI FRÁ BLÓMSTURVÖLLUM
DREGIÐ Í LEIKMANNAHAPPDRÆTTI - SÖNGATRIÐI
VEISLUHLAÐBORÐ AÐ HÆTTI HÓTELSINS
MIÐAVERÐ EINUNGIS 4000 KRÓNUR

VEISLUSTJÓRI HALLDÓRA UNNARSDÓTTIR
RÆÐUMAÐUR KVÖLDSINS HELENA ÓLAFSDÓTTIR

HÓTEL ÓLAFSVÍK

MIÐAPANTANIR Í SÍMA 690-3995 STEINUNN OG 894-2446 SIGRÚN



Allir verða einhvern tíman að 
taka sér frí og þar sem pistla
höfundur er erlendis þá mun 
þessi pistill skoða hvað var um að 
vera í maí árið 1980. Þá eins og í 
maí árið 2013 voru ansi margir 
handfærabátar að koma sér til 
veiða. 

Arnarstapi: Lilla SH 70 með 2,1 
tn í 8, Hlíf SH 55 3,8 tn í 8, Bliki 
SH 84 3,9 tn í 6, Víkurröst SH 207 
7,3 tn í 11, Lundi KE 45 13, 1 tn í 
15, Hafrenningur SH 7,7 tn í 13, 
Kneifarnes SH 62 8,6 tn í 6, 
Straumur SH 26 14,4 tn í 18, 
Sæfari SH 85, 9,8 tn í 15, 
Sölvahamar SH 189 14 tn í 16. 

Rif: Þar var t.d Bára SH 146 sem 
var með 7 tn í 10 róðrum, Sigrún 
SH 53 2,7 tn í 7, Már SH 58 1,2 tn 
í 5, Kári SH 119 12,4 tn í 12, 
Herdís SH 31 10,4 tn í 10, Vöggur 
SH 232 3,6 tn í 3, Hamar SH 170 
12,8 tn í 11, Mjaldur RE 148 18,1 
tn í 10

Ólafsvík: Högni BA 78 á með 
4,5 tn í 5, Örvar SH 210 2,7 tn í 7, 
Sædís SH 138 2,3 tn í 5, Svala SH 
141 4,7 tn í 8.

Ekki eru allir smábátarnir taldir 
upp hérna að ofan sem lönduðu 
handfæraafla í þessum höfnum og 
hugsanlega munu einhverjir 
lesendur pistlanna kannast við 
einhverja bátanna.

Kíkjum á hvað aðrir bátar voru 
að veiða í maí á þessu herrans ári 
1980.

Þá voru nokkuð margir bátar að 

klára vetrarvetíðina á netunum og 
nokkrir bátanna voru komnir yfir 
á troll, og rækjutroll t.d Fanney SH 
og Grundfirðingur II SH.

Rif: Esjar SH á línu og með 43 
tonn í 20 róðrum. Hafnartindur 
SH á línu með 39 tonn í 20 
róðrum, Guðrún Ágústsdóttir SH 
líka á línu með 16 tn í 5. Brimnes 
SH var á netum og með 75 tn í 8. 
Léttir SH var á færum með 30 tonn 
í 12. Andey SH 100 var á línu með 
36 tn í 9 og Hamrasvanur SH á 
línu með 113 tonn í 15. 

Ólafsvík: Garðar II SH sem var 
með 68 tonn í einungis 2 
löndunum á trolli. Eyrún SH var á 
netum og með 37 tn í 6, Ólafur 
Bjarnason SH á netum og með 97 
tonn í 9 róðrum, Steinunn SH var 
á netum og með 118 tn í 10, 
Sigurvík SH á netum með 78 tn í 
9. Hringur SH á netum með 93 
tonn í 9. Halldór Jónsson SH á 
netum með 133 tonn í 12, Jói á 
Nesi SH á netum með 45 tn í 6. 
Sveinbjörn Jakobsson SH á netum 
með 88 tonn í 9. Matthildur SH á 
trolli með 38 tonn í 2 og Jón 
Jónsson SH á trolli með 68 tn í 3

Grundarfjörður: Haukaberg SH 
sem var með 35 tn í 2 á trolli. 
Siglunes SH á netum með 78 tn í 
8, Lýður Valgeir SH á netum með 
35 tn í 9 og Haffari SH á netum 
með 87 tn í 6.

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

Aflafréttir

Kirkjan okkar

Ingjaldshólskirkja 
Sjómannadagurinn 2. júní

Hátíðarguðsþjónusta kl. 10.
Sjómenn lesa ritningarlestra og lagður 
verður blómsveigur að minnisvarða 
um sjómenn sem hvíla �arri.

Ólafsvíkurkirkja 
Sjómannadagurinn 2. júní

Hátíðarguðsþjónusta kl. 14:30.
(eftir athöfn í sjómannagarðinum).
Sjómenn lesa ritningarlestra og 
karlakórinn Rjúkandi sér um sönginn.

Námskeið fyrir svæðis leið
sögumenn verður í Grundarfirði 
3.  8. júní n.k. og er á kvöldin 
frá 20  22 alla dagana nema 
laugardaginn 8. þá er það allan 
daginn.

Útskrift af námskeiðinu gefur 
möguleika á t.d.  leiðsögn með 
farþega frá skemmtiferða skip
unum sem koma til Grundar
fjarðar í sumar en hingað til 
hafa komið leiðsögumenn frá 
Reykjavík til að sinna þessu 
starfi. Einnig möguleika á leið
sögn með rútum kring um 

Jökul sem áætlað er að verði 
daglega í sumar. Námskeiðið er 
því hluti af þvi verkefni að færa 
vinnuna heim í hérað.

Ferðaskrifstofan Þemaferðir í 
Grundarfirði  heldur nám skeið
ið og er verð á námskeiðinu 
talsvert minni en laun fyrir eina 
leiðsöguferð í kring um Jökul. 
Auk kennslunnar fylgja öll 
náms  gögn og prófferð um allt 
Snæ  fellsnes.

Skráning er hjá Ferða skrif
stofunni Þemaferðir ehf. Nesveg 
5 í síma 864 2419.

Svæðisleið
sögumenn

Verslunin Nína 
verður með fatasölu 
í samkomuhúsinu 

í Grundarfirði 

fimmtudaginn 30. maí 
frá kl 14-20.

Fullt af flottum nýjum sumarfatnaði



Föstudagurinn 31. maí
Kl: 17:30 - 18:30  Dorgveiðikeppni á Norðurgarðinum í Ólafsvík fyrir öll börn í Snæfellsbæ
   á vegum Sjósnæ, á eftir eru grillaðar pylsur í boði Sjósnæ.

Kl. 19:30  Unglingadeildin Drekinn gengur í hús og selur barmmerki 
  og sjómannablaðið 2013

Laugardagurinn 1. júní
Kl 11:30   Dorgveiðikeppni Rifshöfn.

Kl 13:00   Skemmtidagskrá við Rifshöfn
  róðrakeppni karla- og kvenna, þrautakeppni milli áhafna og 
  fyrir yngri kynslóðina, �ekahlaup, reipitog og trukkadráttur. 
  Skráning hjá Rikka s:8940686 og Áka s:8666929.

  Hoppukastali verður í Ri� frá 12:00-18:00
  Fiskisúpa verður á boðstólnum
  Nýja hafnarhúsið verður opið milli kl 13:00-16:00
  unglingadeildin Drekinn verður með blöðrur og nammi til sölu 
  og bíður upp á fría andlitsmálningu fyrir börnin.

  Skemmtisigling kl 16:00 ef veður ley�r.

Sunnudagurinn 2. júní
Kl 10:00   Sjómannamessa

Kl 13:00   Hátíðardagskrá í sjómannagarði Hellissands
  hátíðarræða, heiðraður aldraður sjómaður og verðlaunaafhending.

Kl 14:30   Leikhópurinn Lotta verður með leiksýninguna Gilitrutt 
  fyrir alla �ölskylduna í sjómannagarðinum.

Kl 15:00   Sameiginleg ka�sala slysavarnadeildarinnar Helgu Bárðar
  og Sumargjafar í björgunarsveitahúsinu Von.

Kl 19:30   Sjómannaball í Röstinni
  Húsið opnar 19:30 og borðhald hefst stundvíslega kl 20:00. 
  Hótel Hellissandur sér um matinn, Bjarni Töframaður verður veislustjóri 
  og Hreimur Örn og Made In Sveitin sér um að halda uppi �örinu fram á rauða nótt.

Miðasala í síma 897 5117 (Atli) og 899 7816 (Friðrik)

SJÓMANNADAGURINN 2013
Á HELLISSANDI OG RIFI

Styrktaraðilar eru: Sjávariðjan, Tryggvi Eðvarðs SH-2, Útnes, Skarðsvík, 
Hraðfrystihús Hellissands, KG Fiskverkun og Landsbankinn.



Sjómannadagsblað Snæfells
bæjar 2013 kemur út í þessari 
viku fyrir sjómannadag en fyrsta 
blaðið kom út 1987. Efni blaðs
ins er fjölbreytt að vanda og 
það byrjar á hugvekju eftir frú 
Agnesi Sigurðardóttur biskub 
Íslands. Viðtal er við Pétur Hauk 
Helgason fyrrverandi fram  
kvæmdastjóra Sérleyfis og hóp
ferðabíla Helga Péturssonar en 
það flutti ma. sjómenn og 
verka  fólk vestur á Snæfellsnes í 
um sjötíu ár. Þótt það hafi ekki 
verið í útgerð  í sjávarútvegi þá 
var þessi rekstur þýðingarmikil 
fyrir okkur hér á Snæfellsnesi. 
Viðtal er við hina dugmiklu 
bræður Þorgrím og Steingrím 
Leifssyni sem reka fyrirtækið 
Klumbu í Ólafsvík og Frostfisk í 
Þorlákshöfn. Alls eru þeir með 
165 manns í vinnu og hafa frá 
ýmsu að segja. Páll Stefánsson 
skipstjóri og hafnarvörður á Rifi 
segir okkur frá sínu starfi en 
hann er einnig lykilmaður í öllu 
björgunarstarfi hér á Snæfells
nesi. Rætt er við Einar Karlsson 
fv verkalýðsforingja í Stykkis
hólmi en hann var formaður 
félagsins í þrjátíu ár. Stefán 

Máni verðlaunarithöfundur 
skrif  ar um  túr á fraktskipinu 
Mána  fossi en hann var þá að 
kynna sér sjómennsku og stað
háttu í tilefni ritunar á met
sölubókinni Skipið sem kom út 
2006. Rætt er við Gunnar 
Hjálmars son skipstjóra á Hauka
 berginu SH frá Grundarfirði. 
Hann kemur með áhugaverðan 
samanburð á vertíðinni 1977 og 
vertíðinni 2013 sem vert er að 
gefa gaum. Róbert Óskarsson 
sjómaður í Ólafsvík segir frá 
sinni sjómennsku en hann er 
búin að vera trillukarl sl 20 ár. 
Georg Andersen framkvæmda

stjóri Valafells ehf í Ólafsvík 
ritar áhugaverða grein um hvað 
fyrirtæki á Snæfellsnesi gætu 
gert saman til að auka arðsemi. 
Þá er góð samantekt um upphaf 
og endir skelveiða í Stykkis
hólmi eftir Alex Pál Ólafsson 
stýrimann í Stykkishólmi. Efni 
og myndir frá hátíðarhöldunum 
á sjómannadeginum á Snæfells
nesi 2012 eru í blaðinu og 
margt fleira. Þar á meðal  grein
ar, viðtöl og svo ljósmyndir af 

ýmsu efni. Blaðið er 98 síður og 
það er í fyrsta sinn nánast allt í 
lit. Það er prentað og brotið um 
í Steinprent í Ólafsvík. Blaðið 
verður til sölu á Grandakaffi í 
Reykja vík, í Samkaup og 
Hrannar búðinni í Grundarfirði 
en í Stykkishólmi verður það 
borið í hús. 

Ritstjóri er Pétur Steinar 
Jóhannsson.

Grunnskóli Snæfellsbæjar er 
nú þátttakandi í Comeniusar
verkefni á vegum Evrópu sam
bandsins sem hófst haustið 
2012 og mun standa til vors 
2014. Verkefnið ber yfirskriftina  
„We can also succeed“ eða „Við 
getum líka náð árangri“.

Markmið þessa verkefnis er 
að stuðla að bættri sjálfsmynd 
nemenda á aldrinum 10 – 19 
ára sem standa höllum fæti í 
hefðbundnu námi vegna 
þroska  skerðingar, félagslegra, 
geðrænna eða námslegra erfið
leika.

Áhersla er lögð á myndmennt 
og skapandi vinnu og íþróttir 
eða hreyfingu. Þessar greinar 
gefa nemendum  tækifæri til að 

efla sköpunarkraftinn og ná 
settum markmiðum sem eykur 
sjálfstraust og ánægju. Með 
verkefninu er einnig stefnt að 
því að nemendur kynnist 
menningu þeirra landa sem 
taka þátt.

Nemendur okkar  hafa meðal 
annars unnið skartgripi úr 
íslenskum efnivið, ull, roði, 
skeljum og beinum.   Sýning í 
tengslum við verkefnið verður 
sett upp í Átthagastofunni nú í 
vikunni og mun hanga upp í 

sumar.
Skólarnir sem taka þátt í 

verk efninu auk okkar eru frá 
Ung   verjalandi, Póllandi,  Tyrk
landi, Ítalíu og Portúgal.  Fundir 
verða haldnir í öllum þátt töku
löndunum og styrkir Comen
íusar sjóðurinn 24 far miða 
vegna fundanna.  7 starfsmenn 
GSNB taka þátt í fundi í Portúgal 
vikuna 3.9. júní n.k. Verkefnið 
heldur úti heimasíðu þar sem 
má meðal annars sjá myndir af 
verkum nemenda:   

www.wecanalsosucceed.com 
Grunnskóli Snæfellsbæjar er 

stýriskóli verkefnisins og mun 
lokafundur þess væntanlega 
verða hjá okkur vorið 2014.

Sjómannadagsblað Snæfellsbæjar 2013  

Comeniusarverkefni

Jæja þá er komið að því........

Tröllapúlið byrjar 3. júní til 4. júlí og verður mánudaga og 
miðvikudaga kl 17:00, þetta eru 10 tímar alls tvisvar í viku.  

Púkapúlið byrjar einnig 3. júní til 4. júlí og verður mánudaga 
og miðvikudaga kl 11:00 til 12:00, þetta eru 10 tímar alls og 
tvisvar í viku, púkapúlið er fyrir 5. 6. og 7. bekkinga.

Skráning verður við mætingu þann 3. júní á svæðinu bakvið N1. 

Nú er bara að gíra sig upp í slaginn 
og mæta í skemmtilegt úti�ör. 

Upplýsingar í síma 899-3308/436-1402, 
kveðja Harpa Finnsd.



Föstudagur 31. maí:

Kl: 17:30 - 18:30  Dorgveiðikeppni á Norðurgarðinum fyrir öll börn í Snæfellsbæ á vegum Sjósnæ, 
  og á eftir eru grillaðar pylsur í boði Sjósnæ.
  Opnun sýningar Vigdísar Bjarnadóttur verður haldin í Átthagastofu Snæfellsbæjar 
  föstudaginn 31. maí kl. 20:00 og þar verður boðið upp á hina frægu �skisúpu hennar Dóru. 
  Einnig verður á efri hæð Átthagastofunnar boðið upp á smá sætindi á málverkasýningu Gísla 
  Holgeirssonar í tilefni þess að hann mun afhenda Pakkhúsinu mynd af „Svaninum”. 
  Atburðurinn, sem er styrktur af Menningarráði Vesturlands, verður umva�nn fallegri tónlist  
  Huldubarna og er ætlaður fyrir alla �ölskylduna. 
  Pakkhúsið opið alla helgina frá kl.13:00 til 18:00, handverk íbúa Snæfellsbæjar og ka�sala.

Laugardagur 1. júní:

Kl: 13:00   Við höfnina
      Kappróður, trukkadráttur og reiptog. Boðhlaup fyrir krakkana, 6 til 9 ára keppa saman 
  og 10 og eldri saman.
  Hoppukastalar í boði Landsbanka Íslands fyrir alla krakka í Snæfellsbæ.
  Unglingadeildin Dreki verður með andlitsmálun og sölu, deildin sér einnig um gæslu í 
  hoppukastölunum.
  Fiskmarkaður Íslands verður með sýningu á �skum úr Breiða�rði.

KL. 15:00  Leikur hjá kvennadeild Víkings í 1. deild, Víkingur á móti Tindastóli. 
  Mætum öll á leikinn og hvetjum stúlkurnar okkar.

Kl. 17:00   Töframaðurinn Einar Mikael með stórkostlega sýningu fyrir alla íbúa í Snæfellsbæ í Íþróttahúsi 
  Snæfellsbæjar. Frábær sýning fyrir alla �ölskylduna.

Kl: 19.30   Félagsheimilið Klif
        Sjómannahóf og dansleikur, húsið opnar kl. 19:30 og borðhald hefst stundvíslega kl. 20:00.
  Maturinn kemur frá Hótel Hellissandi.
  Veislustjóri og skemmtikraftur, Anna Svava Knútsdóttir (skvísan úr VÍS auglýsingunum).
  Minni sjómanna.
  Sjómannskonur heiðraðar.
  Karlakórinn RJÚKANDI stígur á svið og skemmtir fólki.
  Áskorandakeppni sjómanna. 
  Hljómsveitin BUFF leikur fyrir dansleik  framá nótt, einnig verður selt inná ballið, 
  18 ára aldurstakmark og snyrtilegur klæðnaður æskilegur.
  Miðasala í síma 8933442 (Fríða) eða 8950141 (Ólöf )

Sunnudagur 2. júní.

Kl: 08.00   Fánar dregnir að húni.

Kl: 13.00   Í sjómannagarðinum (fært inn í kirkju ef veður er vont)  
          Blómsveigur lagður að styttu sjómanna.
  Ræðumaður  verður Kristín Vigfúsdóttir. 
  Sjómenn heiðraðir.
  Neistinn - viðurkenning VM- Félag vélstjóra og málmtæknimanna og 
  Tryggingamiðstöðvarinnar hf. fyrir fyrirmyndar y�rvélstjórastörf. 
  Verðlaunaafhending.
  Skólahljómsveit Tónlistarskóla Snæfellsbæjar �ytur létt lög undir stjórn Evgeny Makeev.
  Skrúðganga til messu.
  Karlakórinn RJÚKANDI mun syngja í kirkjunni.
  Sjómannamessa í Ólafsvíkurkirkju, sjómenn sjá um ritningarlestur.
  Ka�sala í nýja Björgunarsveitarhúsinu í Ri� á vegum slysavarnardeildanna.

Kl: 17.00   Skemmtisigling frá löndunarbryggjunni.
  Sveinbjörn Jakobsson SH, Egill SH og Ólafur Bjarnason SH

Kl: 18.00   Grillveisla við Þorgrímspall.
  Hoppukastalar fyrir börnin í boði Landsbankans í Snæfellsbæ

Áhafnirnar á Katrínu, Bárði, Hilmi og Geisla

Dagskrá 

Þökkum eftirfarandi styrktara›ilum, 

Fiskmarkaður Íslands, Hafnarsjóður Snæfellsbæjar, Verkalýðsfélag Snæfellinga og Landsbankinn hf

31. maí - 2. júní 2013



Sumarfrí
Stofan verður lokuð 
frá 4. júlí - 15. ágúst. 

Óska ykkur gleðilegs sumars.

Með sumarkveðju.

LLEEIIKKJJAANNÁÁMMSSKKEEIIÐÐ  

33--1144  JJÚÚNNÍÍ  22001133  
  

Boðið verður upp á leikjanámskeið fyrir börn á aldrinum 5-12 ára. 
Námskeiðið stendur yfir í tvær vikur en ekki er kennt um helgar. 

 
Milli klukkan 8-9 geta foreldrar komið með börnin í gæslu í íþróttahús 
Snæfellsbæjar og stundvíslega klukkan 9 hefst námskeiðið og stendur 
það til klukkan 12. 
 
Markmið leikjanámskeiðsins er að veita krökkunum holla og góða 
hreyfingu auk þess sem brotið er út af vananum og farið í allskyns 
ferðir - Dagskrá má sjá hér: 
  
VIKA MÁNUDAGUR ÞRIÐJUDAGUR MIÐVIKUDAGUR FIMMTUDAGUR FÖSTUDAGUR 

1 SKRÁNING OG LEIKIR FOSSAFERÐ FJÖRUFERÐ SUNDFERÐ LEIKIR OG 
FRJÁLSAR ÍÞRÓTTIR 

2 FYRIRTÆKJAHEIMSÓKN HESTAFERÐ VEIÐIFERÐ RATLEIKUR LOKAHÓF 
 

Minnum foreldrar á að krakkar þurfa að klæða sig eftir bæði 
veðri og ferðum. Ennfremur eiga krakkarnir að hafa með sér 

hollt og gott nesti á hverjum degi fyrir utan lokahófið. 
 

VVEERRÐÐSSKKRRÁÁ  
11..  BBAARRNN..........................................................................................................................................................................88000000  
22..  BBÖÖRRNN....................................................................................................................................................................1122..000000  
33..  BBÖÖRRNN....................................................................................................................................................................1144..000000  

  
GGRREEIIÐÐSSLLAA  FFEERR  FFRRAAMM  ÍÍ  UUPPPPHHAAFFII  NNÁÁMMSSKKEEIIÐÐSS  HHJJÁÁ  SSTTJJÓÓRRNNAANNDDAA..    

FFYYRRIIRRSSPPUURRNNIIRR  ÁÁ  VVIIKKIINNGGUURROOLL@@GGMMAAIILL..CCOOMM  
  

Frystiklefinn undirbýr um 
þessar mundir leikssýningu 
sem byggir á geimveru heim
sókninni á Snæfellsjökul þann 
5. nóvember 1993. Að því 
tilefni er bæjarbúum boðið á 
leiklestur þar sem fluttir verða 
kaflar úr hinu nýja verki. Til
gangur lestursins er meðal 
annars heyra skoðun við
staddra á verkinu, en einnig fá 

gestir tækifæri til að rifja at 
burðinn upp með okkur og 
jafnvel gefa okkur góð ráð 
varð  andi áframhaldandi þróun 
á sýningunni. Leikarar sýningar
   innar eru Kári Viðars son og 
Víkingur Kristjánsson. Leik
lesturinn fer fram í Pakkhúsinu, 
fimmtudaginn 30. maí klukkan 
20:00. Aðgangur ókeypis.

Leiklestur í 
Pakkhúsinu

Krían lét aðeins bíða eftir sér 
þetta árið en við stöllurnar í 
Gamla Rifi kaffistofu létum það 
engin áhrif hafa á okkur og 
opnum við að venju 1. júní.

Á laugardaginn verðum við 
með okkar árlega vöffluhlað
borð og mun Helga Páley Frið
þjófs dóttir, okkar gamli starfs
maður, opna sýningu á teikn
ingum sínum.

Helga Páley lauk námi frá  
Lista háskóla Íslands 2011 og er 
spennandi að sjá hvað hún 
ætlar að sýna okkur sveitungum 

sínum.
Við erum mjög spenntar fyrir 

sumrinu sem er okkar sjöunda. 
Þrjár nýjar starfstúlkur hafa 
verið ráðnar og sýndu þær 
snildar takta á kaffinámskeiðinu 
svo það er um að gera að láta 
þær sýna listirnar.

Svo munum við að venju 
baka þessar gömlu og góðu 
sortir og svo lumum við líka á 
nýjum og spennandi.

Hlökkum til að sjá ykkur

Stöllurnar í Gamla Rifi

Gamla Rif opnar



	  

	  

Námskeið	  fyrir	  	  

Svæðisleiðsögumenn.	  

	  
Ferðaskrifstofan	  Þemaferðir	  ehf.	  í	  Grundarfirði	  stendur	  fyrir	  námskeiði	  	  
fyrir	  Svæðisleiðsögumenn	  dagana	  3-‐8	  júní	  n.k.	  	  

Námskeiðið	  verður	  í	  Grundarfirði	  og	  er	  frá	  20-‐22:30	  þessa	  daga,	  nema	  
laugardaginn	  8.	  Júní	  þá	  fer	  mestallur	  dagurinn	  í	  prófverkefni.	  	  
Auk	  þess	  er	  nokkuð	  um	  heimaverkefni.	  

Góð	  enskukunnátta	  	  nauðsynleg	  og	  fleiri	  mál	  gefa	  meiri	  möguleika	  á	  
vinnu.	  

Verð	  kr.	  14.000.-‐	   Innifalið	  auk	  kennslu,	  eru	  öll	  	  kennslugögn	  og	  
prófferð	  í	  kring	  um	  Snæfellsnesið.	  

Nánari	  upplýsingar	  og	  skráning	  hjá	  Þemaferðum	  Neveg	  5	  Grundarfirði	  
símar	  438	  1375	  og	  864	  2419	  eða	  á	  netfangi	  	  	  oli@themaferdi.is	  

	  

Ferðaskrifstofan	  Þemaferðir	  ehf.	  
Nesveg	  5	  Grundarfirði	  símae	  438	  1375	  og	  864	  219	  

Í samstarfi við Evrópu unga 
fólksins fékk skátafélagið Örn
inn á Grundarfirði hingað til 
Íslands skáta frá Þýskalandi í 
samvinnuverkefnið Mi Mundo 
Returns to Iceland. Þetta var í 
svokölluðum ungmenna skipt
um þar sem Þjóðverjunum var 
gefinn kostur á að upplifa land 
og þjóð með fjölbreyttri dag
skrá og félagsskap. Skátafélögin 
kynntust á litlu skátamóti úti í 
Þýskalandi sumarið 2012 og 
strax í kjölfarið var ráðist í að 
bjóða þeim hingað til lands.  
Erlendu skátarnir komu hing
að sl. páska og eyddu hér 
rúmri viku í m.a. að skoða 
höfuð  borgina og upplifðu Ís 
land á sinn einstaka hátt. Mikill 
undirbúningur var við ferðina 
og þ.á m. komu tveir fulltrúar 
þýska hópsins hingað til lands 
í undirbúningsheimsókn

Dagskráin var af ýmsum 
toga, bæði í höfuðborginni og 
seinni part vikunnar á Snæ
fellsnesi. Þar voru umræðu

hópar um ýmis málefni, ýmis 
konar hópefling, kynningar 
um náttúruvernd og samfélags
vinna. Farið var í hvalaskoðun, 
ratleik, í sund og margt fleira. 
Einnig var mikið lagt upp úr 
því að deila menningu land
anna, þ.á m. í eldamennsku og 
ýmsum siðum eins og páska
eggja  leit. Áætlað er að halda 
samstarfinu áfram og e.t.v. er 
möguleiki á öðrum ungmenna
skiptum frá Íslandi til Þýska
lands þar sem þessi ferð tókst 
með eindæmum vel. 

Allir þáttakendur voru mjög 
ánægðir með ferðina og sam
starfið í heild sinni og viljum 
við þakka öllum sem tóku þátt 
eða hjálpuðu til við verkefnið 
og þá sérstaklega minnast á 
Evrópu unga fólksins og benda 
á ef önnur ungmenni hafa á  
huga á að taka þátt í svipuðum 
eða gjörólíkum verkefnum eru 
þau hvött til að leita til þeirra.

Myndina tók Sebastian Aus 
Lönneberga.

Evrópa 
Ungafólksins



Víkingur Ólafsvík fékk sín 
fyrstu stig í Pepsídeildinni 
síðast liðinn sunnudag þegar 
þeir mættu ÍBV á Ólafsvíkurvelli 
í fyrsta markalausa jafntefli 
sumarsins. Víkingar sem höfðu 
tapað fyrstu fjórum leikjunum 
mættu einbeittir til leiks. Að 
stæður voru erfiðar á Ólafs
víkurvelli í hávaðaroki og bar 
meira á baráttu en gæðum í 
spili beggja liða. Guðmundur 

Steinn komst næst því að skora 
fyrir heimamenn á 70 mínútu 
þegar hann slapp einn á móti 
Guðjóni Orra í marki ÍBV en 
Guðjón Orri kom hendi á 
boltann. ÍBV átti gott færi þegar 
Gunnar Már Guðmundsson 
náði góðu skoti á 85 mínútu. 
Færin urðu ekki fleiri og 
sangjarnt jafntefli því niður
staða leiksins.

þa

Fyrsta stigið 
í hús

21. maí opnaði ný sýning í 
Átthagastofu en það er sýning
in Íslenskar ofurkonur. Þar er á 
ferð listakonan María Guð
brands dóttir eða Maja sem 
sýnir acrylmyndir á striga og er 
þema sýningarinnar Íslenskar 
ofurkonur. María ætti að vera 
íbúum Snæfellsbæjar vel kunn 
en hún kenndi myndmennt 
við Grunnskóla Snæfellsbæjar í 
nokkur ár. Helsta viðfangsefni 
hennar í handverki og mynd
um í mörg ár hefur verið 
konan og þjóðbúningar. Þykir 

henni ekki verra að blanda 
dálitlum húmor í verk sín og 
segir að lífið sé leiðinlegra án 
húmorsins og að allar konur 
séu auðvitað ofurkonur. 
Undan   farin tvö ár hefur hún 
verið með sýningar í Mel
rakkasetri Íslands, Veitinga
staðnum Jóni Indíafara og í 
Hamraborg á Ísafirði. Vonandi 
hafa sem flestir gefið sér tíma 
til að líta á þessa skemmtilegu 
sýningu sem lýkur um 
mánaðarmótin.

þa

Íslenskar 
ofurkonur

Auglýsingaverð í Jökli

Heilsíða í svarthv.  23.700
Hálfsíða í svarthv. 15.200
1/4 í svarthv.    9.900
1/8 í svarthv.    7.200
1/16 í svarthv.   4.400

Heilsíða í lit   46.000
Hálfsíða í lit  31.000
1/4 í lit  22.000
1/8 í lit  14.200
1/16 í lit    9.500

Verðin eru með 25,5% vsk

Til leigu 
131 m2 íbúð að Grundargötu 16, miðhæð í Grundarfirði, fjögur svefnherbergi, 

laus frá 1 júní 2013. Leiga kr 90.000 + rafmagn. 
Upplýsingar gefur Kristján í síma 8963867.

Smáauglýsing



www.postur.is

Starfskraftur
í afgreiðslu!

Íslandspóstur óskar að ráða starfsmann í 

50% starf  frá 18. júní - 9. ágúst  

Umsóknarfrestur er til 7. júní 2013.

 
Upplýsingar veitir afgreiðslustjóri

í síma 825-1119Íslandspóstur  Ólafsvík

Sumarvinna

Fjölbrautaskóli Snæfellinga 
auglýsir eftirfarandi stöður

Stuðningsfulltrúi við starfsbraut FSN í Grundar�rði 100% staða 
Stuðningsfulltrúi við starfsbraut FSN í Grundar�rði  50% staða 

Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi SFR og ríkisins.

Stuðningsfulltrúi við starfsbraut FSN í Grundar�rði vinnur undir stjórn 
deildarstjóra.

Ráðið er í stöðuna frá 15. ágúst 2013 til 15. maí 2014.

Leitað er að einstaklingum sem hafa góða skipulagshæ�leika, eru liprir 
í samskiptum og geta unnið sjálfstætt. 

Umsóknir með ítarlegum upplýsingum um menntun og fyrri störf 
skulu hafa borist Jóni Eggerti Bragasyni skólameistara á netfangið 
joneggert@fsn.is. Einnig er hægt að senda umsóknir í pósti: 
Fjölbrautaskóli Snæfellinga, Grundargötu 44, 350 Grundar�rði.

Umsóknarfrestur er til 13. júní 2013.

Umsóknir þurfa ekki að vera á sérstökum eyðublöðum. Öllum umsókn-
um verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 
Nánari upplýsingar veitir skólameistari á netfanginu joneggert@fsn.is 
eða í síma  4308400/8917384. Á vef skólans www.fsn.is má einnig �nna 
ýmsar upplýsingar um skólann.

Skólameistari

Dagur ferðaþjónustu á Vestur
landi verður haldinn á Bifröst 
fimmtudaginn 30. maí næst
komandi. Dagurinn er samstarfs
verkefni Markaðsstofu Vestur
lands, Ferðamálasamtaka Vestur
lands, Há skólans á Bifröst, Sam
taka sveitar  félaga á Vesturlandi og 
Menningar ráðs Vesturlands.

Tilgangur Dags ferðaþjónustu 
er að skapa vettvang fyrir fólk til 
að kynna sér hvað er spennandi í 
boði fyrir ferðamenn jafnt sem 
heima menn á Vesturlandi.  Þar 
verður gestum boðið að upplifa, 
hlusta, sjá, ræða og smakka það 
sem verið er að vinna með í 
ferðaþjónustu og tengdum at 
vinnu  greinum  í landshlutanum. Í 
ár er þessi dagur sérstaklega til
einkaður umræðunni um mörk
un og sérstöðu svæðisins Vestur
lands (branding).  

Málþingið sjálft verður sett af 
Hansínu B. Einarsdóttur, for
manni Ferðamálasamtaka Vestur
lands, klukkan 14:00.  Á dag
skránni í ár verða mörg áhugaverð 
og vönduð erindi sem tengjast 
þema dagsins.  Dóra Magnúsdóttir, 
fyrrverandi  markaðsstjóri Höfuð
borgarstofu, mun flytja erindi um 
reynslu Reykjavíkur af upp
byggingu vörumerkis og svæðis
bundinni markaðssetningu og 
ræða mikil vægi þess að hvert 
svæði móti sér sína sérstöðu.  
Þórir Erlingsson, Master í hótel
stjórnun og ferða málafræði, mun 
flytja erindið Hvernig þekkjumst 
við á hinum villta markaði en þar 
mun hann tala um sérstöðu og 
samanburð á milli svæða. Þá mun 
Brynjar Þór Þorsteinsson, 
markaðs  stjóri Há  skólans á Bifröst, 

mun fjalla um mikilvægi þess að 
byggja upp gott vörumerki og  
Rósa B. Halldórs dóttir fram
kvæmda stjóri Markaðs stofu 
Vesturlands mun flytja erindi um 
vörumerki og vörur á Vesturlandi.  
Inga Hlín Pálsdóttir, forstöðu
maður markaðs  sóknar, ferða
þjónustu og skapandi greina hjá 
Íslandsstofu mun síðan fjalla um 
Ísland sem áfangastað og vöru
merki út frá Inspired by Iceland 
verkefninu. 

Við þetta tækifæri verða einnig 
kynntar spennandi nýjungar í 
ferðaþjónustu á Vesturlandi. 
Mörg fyrirtæki munu vera með 
áhuga verðar vörukynningar sam
hliða málþinginu og gestum 
verður boðið að smakka á 
afurðum úr héraði. Háskólinn á 
Bifröst mun einnig verða með 
kynningu á nýjungum í námi sem 
tengist rekstri ferða þjónustu
fyrirtækja. Að lokum gefst þátt
takendum tækifæri til að tilnefna 
þann aðila sem hlýtur Höfð
ingjann í ár, en það er viður
kenning sem er veitt þeim sem 
hefur verið til fyrirmyndar og í 
fararbroddi í ferðaþjónustu á 
Vesturlandi. 

Dagskráin hefst í Háskólanum 
á Bifröst klukkan 13:00 og henni 
lýkur með léttum veitingum  
klukkan 17:00.  

Þátttaka í Degi ferðaþjónustu 
er ókeypis og eru allir velkomnir 
að Bifröst til að njóta dagsins með 
okkur. Gott væri að þeir sem ætla 
sér að mæta láti þó vita af sér í 
netfangið vilborg@vesturland.is . 

Nánari dagskrá er að finna á 
www.vesturland.is.

Ferðamálasamtök Vesturlands.

Dagur ferðaþjónustu 
á Vesturlandi 2013
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FARSÆLT SAMSTARF UM FORVARNIR

Sjóvá er aðalstyrktaraðili Slysavarnafélagsins Landsbjargar. 
Sjóvá leggur mikla áherslu á forvarnir og fræðslu og sú stefna 
fellur vel að markmiðum Landsbjargar. 

Líkt og Landsbjörg hefur Sjóvá þann tilgang að vera til staðar 
þegar mest á reynir og tryggja verðmætin í lífi fólks.

Sjóvá er aðalstyrktaraðili Slysavarnafélagsins Landsbjargar

Prentsmiðjan Steinprent 
er umboðsaðili SJÓVÁ 
í Snæfellsbæ og Grundarfirði.


