
Brimilsvallakirkja var vígð 
28. október 1923 og er því 90 
ára á þessu ári. Þetta er fyrsta 
kirkjan á Brimilsvöllum en þar 
var áður bænahús og áður kirkja 
á Fróðá. Miklar deilur urðu 1892 
þegar kirkjan á Fróðá var flutt 
til Ólafsvíkur. Lauk deilunum 
ekki fyrr en árið 1915 þegar 
Ólafs  víkur sókn var skipt á ný 
og kirkjan á Brimils völlum reist. 
Var messað í félagsheimilinu 
á Brimilsvöllum þar til nýja 
kirkjan var vígð. Voru á þessum 
tíma 140 manns í sókninni. 
Síðar varð Ólafsvíkurprestakall 
ein sókn með tveimur kirkjum. 
Hátíðarmessa var síðastliðinn 
sunnudag af þessu tilefni í fall
egu en köldu veðri. Að messu 
lokinni bauð sóknarnefndin upp 
á kaffiveitingar á Brimilsvöllum. 
Þar bárust kirkjunni góðar gjafir 
í tilefni afmælisins. Systkinin 
Sturla, Snorri og Auður Böðvars

börn gáfu kirkjunni nýjar sálma
bækur í minningu móður sinnar 
Elínborgar Ágústs dóttur en hún 
var fædd í Mávahlíð og bar alltaf 
sterkar taugar til kirkjunnar. 
Fjölskyldan á Brimilsvöllum 
þau Veronica, Gunnar og börn 
færðu kirkjunni nýja Biblíu 
og peninga gjöf sem nota á til 
endur bóta á krikjunni. Sóknar
presturinn séra Óskar Ingi 
Ingason tók við gjöfunum fyrir 
hönd kirkjunnar. Að lokum voru 
sálmabækurnar teknar í notkun 
með því að kaffigestir sungu 
sálm númer 402 Drottinn vakir 
en hann er samin af Sigurði 
Kristófer Péturssyni frá Kletta
koti í Fróðárhreppi. Var sálmur 
þessi einn af uppáhaldssálmum 
Elinborgar Ágústsdóttur og því 
tilvalið að taka þær í notkun með 
því að syngja hann.

þa

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Brimilsvallakirkja 90 ára
623. tbl - 13. árg. 31. október 2013

Þær voru í tugum taldar, 
dá samlega fallegu peysurnar, 
sem fóru í hina árlegu sendingu 
til HvítaRússlands.

Segja má að uppskeruhátið 
Rauða kross deildar Grundar
fjarðar hafi verið í vikunni 
þegar hluti af velunnurum kom 
saman og setti ungbarnavörur í 

pakka sem eru tilbúnir til 
afhendingar. Alls fóru um 80 
pakkar frá þessum ötulu konum 
með 160 peysum, 320 sokkum, 
80 buxum og húfum.

Rauðakrossdeild Grundar
fjarðar þakkar öllum þeim sem 
lögðu hönd á plóg.

Fatapakkar til 
Hvíta-Rússlands



Miðvikudaginn 23. október var 
á Breiðabliki haldinn kynningar
fundur. Fundarstjóri var sr. Þor 
björn Hlynur prófastur en hann 
lagði á það þunga áherslu í 
upphafi fundar að prestar og 
prestefni væru umsækjendur 
en ekki frambjóðendur og að 
sóknarbörn væru ekki að kjósa 
prest heldur að velja prest. Þegar 
þetta var komið á hreint héldu 
umsækjendurnir stuttar ræður 
til að kynna sig og til að auka 
líkurnar á því að verða valin. 

Þetta óvanalega beina lýðræði, 
án flokka eða fyrirfram mót
að ra skoðana, var einstaklega 
at hyglis vert út af fyrir sig. Þarna 
var stór hluti kjósenda til að gera 
upp við sig hvern ætti að velja en 
þau átta sem sækja um eru flest 
ef ekki öll mjög hæf og myndu 

trúlega sóma sér vel í embættinu 
hvert fyrir sig á sinn hátt.

Það er því ekki svo auðvelt að 
velja bara einn þeirra og reyndar 
stakk eitt sóknarbarnið upp á því 
við fréttaritara Jökuls að best 
væri að ráða þau öll þar sem 
átta kirkjur eru í prestakallinu 
og þannig fengi hver kirkja einn 
prest og hver prestur eina kirkju.

Í lok fundar minnti prófastur 
á að kosningin verður haldin 
í Breiðabliki 2. nóvember frá 
klukkan 10:00 til 18:00 en hægt 
yrði að kjósa utan kjörfundar hjá 
biskupi Íslands á skrifstofutíma 
og svo hjá prófastinum sjálfum 
eftir samkomulagi. Úrslitin 
myndu svo verða kynnt skömmu 
eftir kosningarnar.

þs

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

Kynning á 
prestefnum Þeim gengur vel strákunum 

sem eru að róa á nýja Kristni 
SH en báturinn er þriðji hæsti 
smábáturinn á landinu núna 
þegar þetta er skrifað með 118 
tonn í 19 róðrum. Næstur ofan 
við þá er Bíldsey SH sem er 
með 139 tonn í 14 öllu landað 
á Breiðdalsvík og Fríða Dagmar 
ÍS með 148 tonn í 23. Tryggvi 
Eðvarðs SH kemur svo næstur 
SH bátanna með 95 tn í 17. Særif 
SH er með 80 tonn í 16. Lilja SH 
55 tn í 16, Guðbjartur SH 52 tn 
í 14 og Brynja SH 50 tn í 15.

Af minni bátunum þá er 
Glaður SH með 37 tn í 12, 
Sverrir SH 27 tn í 11 og Oliver 
SH 16 tn í 9.

Alls 22 smábátar eru á 
síldveiðum í net og hafa þeir 
allir landað í Stykkishólmi 
samtals 212 tonnum. Andri 
SH er hæstur þeirra með 22 
tonn. Ekki eru bara SH bátar á 
veiðum því þarna eru t.d bátar 
frá Akranesi sem og Reykjavík 
og meira segja frá Hólmavík. t.d 
Kiddi RE sem er með 15 tonn í 
4, Jón Pétur RE sem er með 16 
tonn í 5 og Hólmavíkurbáturinn 
er svo Kristbjörg ST sem er 

kominn með 9 tonn í 6 róðrum,
Dragnótaveiði er dræm enda 

er haustið sá tími þar sem að 
dragnótaveiði er yfirleitt frekar 
dræm. Steinunn SH er ennþá 
að landa í Bolungarvík og er 
með 88 tonn í 11, Rifsari SH 
er þó hæstur með 92 tonn í 
12. Reyndar eru þessir tveir 
bátar langt á eftir aflahæsta 
bátnum sem er Hvanney SF 
frá Hornafirði sem er kominn 
með 260 tonn í 15 róðrum 
núna í október. Matthías SH er 
með 45 tonn í 9 og Sveinbjörn 
Jakobsson SH 26 tonn í 12. 

Glófaxi VE er ekki lengur eini 
stóri netabáturinn að róa frá 
Snæfellsnesinu því Haukaberg 
SH frá Grundarfirði hefur 
hafið netaveiðar og hefur 
Haukabergið SH landað 15 
tonnum í 6 róðrum. Glófaxi 
VE er með 49 tonn í 6. AF öðrum 
netabátum má nefna Arnar SH 
sem er með 12 tonn í 8, Bárður 
SH sem er með 33 tonn í 11 og 
Katrín SH sem er með 19 tonn 
í 7 róðrum. 

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

Aflafréttir

sunnudaginn 3. nóv. kl. 14.00

Allra heilagra messa
Setbergskirkju

Látinna minnst í guðsþjónustunni.

Hábrekka 1 – Lítið einbýli.
 
Húsið stendur á stórri 800 fm lóð með möguleika til stækkunar
með viðbyggingu og byggingu bílskúrs. Við húsið er timbur-
veröndtil suðurs og stór bakgarður og fallegt útsýni.  Stutt út í 
náttúruna og í margar gönguleiðir. Húsið hefur verið mikið 
endurbætt nýlega. Nýlegt baðherbergi, nýlegar hurðir,  gólfefni, 
eldhúsinnrétting og ný tæki ásamt og hluti af pípulögn.
Nýlegir gluggar og gler í suðurhlið.  Verð: 16,9 m.

Heimili fasteignasala 
Suðurlandsbraut 22 
108 Reykjavík
Sími 530 6500



sér um lifandi tónlist fyrir gesti 
að loknu borðhaldi.

Allar helgar frá 22. nóv. til 14. des.

Heimalöguð síldarsalöt - Tvíreykt ærfille
Kengúruspjót - Hangikjöt - Hægeldaður
nautahryggvöðvi - Kalkúnabringur - Grísapurusteik.

Verð aðeins 8.900 kr. á mann.

Ef þú vilt bæta við gistingu þá kostar gisting með morgunverðar-
hlaðborði og jólahlaðborði 14.900 kr. á mann í tveggja manna 
herbergi. Verð fyrir einn í herbergi er 19.900 kr. á mann.

Klettsbúð 9 - 360 Hellissandur - S: 430 8600
hotelhellissandur@hotelhellissandur.is

www.hotelhellissandur.is

Útgáfutónleikar Huldubarna 
verða föstudaginn 1. nóvember n.k. 

á Kaf� Belg. 

Aðgangseyrir kr. 1.000.- Tökum ekki kort.

Útgáfutónleikar
Huldubarna

Menningarráð Vesturlands auglýsir menningarstyrki og 
stofn- og rekstrarstyrki  ársins 2014.

Umsóknarfrestur rennur út 1. desember 2013.

Menningarstyrkir.Tilgangur menningarstyrkjanna er að e�a menning-
arstarfsemi á Vesturlandi. Sérstök áhersla verður lögð á verkefni sem �ölga 
atvinnutækifærum í  listum, nýsköpun og í ferðaþjónustu. Samstarf ungs 
fólks á listasviðinu og erlent samstarf. Umsækjendur geta verið einstaklin-
gar, félagasamtök, fyrirtæki, stofnanir og sveitarfélög á Vesturlandi.

Stofn- og rekstrarstyrkir. Tilgangur styrkjanna er að e�a starfsemi á 
sviði lista, safna og menningararfs. Stuðla að nýsköpun og styðja við 
starfsemi sem �ölgar atvinnutækifærum á Vesturlandi. Umsækjendur geta 
verið félög, fyrirtæki stofnanir og sveitarfélög á svæðinu. Umsækjendur 
verða að geta sýnt fram á �eiri �árhagslega bakhjarla. Styrkir ráðsins geta 
aldrei numið hærri �árhæð en helmings alls kostnaðar.

Umsóknarform er á heimasíðu verkefnisins www.menningarviti.is 
Þar eru einnig upplýsingar og úthlutunarreglur sem nauðsynlegt er að lesa.
Athugið að hér eru tvennskonar styrkir auglýstir og tvö umsóknarform.  
Menningarstyrkir og Stofn- og rekstrarstyrkir.

Auglýsingin er háð �árlögum ársins 2014.

Menningarfulltrúi Elísabet Haraldsdóttir veitir nánari upplýsingar um 
styrkina í síma 4332313 / 8925290 og með netpósti menning@vesturland.is  

Hikið ekki við að hafa samband.

Menningarfulltrúi hefur viðveru í sveitarfélögunum í byrjun nóvember, 
auglýst verður m.a. á heimasíðum sveitarfélaganna og heimasíðu 
menningarráðs hvar og hvenær fundirnir verða.



91 stuttmynd voru valdar 
til sýningar á Alþjóðlegu stutt
myndahátíðinni Nothern Wave í 
ár sem verður haldin í fyrsta sinn 
í nóvember að þessu sinni en 
síðustu fimm árin hefur hátíðin 
farið fram í mars. Ástæðan er 
mikil fjölgun ferðamanna á 
svæðinu á vormánuðum sökum 
háhyrninga sem hafa gert sig 
heimakæra í firðinum á þessum 
tíma. Engir hvalir ættu að vera 
sýnilegir þann 15. nóvember 
næstkomandi en í staðinn verða 
sýndar fjölþjóðlegar stuttmyndir 
í samkomuhúsi Grundarfjarðar 
sem ættu að laða að annars 
konar ferðamenn.

Hátíðin í ár bíður í raun 
upp á heimsreisu þar sem 
myndirnar verða flokkaðar 
eftir heimshlutum en aldrei 
fyrr hefur verið jafn fjölbreitt 
úrval þjóðerna með mynd 
á hátíðinni. Myndirnar eru 
margar hverjar hápólítiskar 
og ágætis speglun á ástandið í 
hverju landi fyrir sig. Töluvert 
er um kvenleikstjóra á hátíðinni 
í ár og áhugavert að sjá hvert 
stefnir en stuttmyndaformið 

er byrjunarreitur leikstjóra 
framtíðarinnar og má því segja 
að myndirnar gefi vísbendingu 
um það sem koma skal.

Fjöldi verðlaunamynda er á 
hátíðinni m.a. tvær stuttmyndir 
sem sýndar voru á Cannes í ár, 
hin íslenska Hvalfjörður og hin 
íranska „More than two hours“ 
sem fjallar um þá erfiðleika 
sem ungt og ógift par stendur 
frammi fyrir þegar að það þarf 
læknisaðstoð upp á líf og dauða.

Á hátíðinni má einnig finna 
gæðamyndir frá framandi lönd
um eins og Kazaksthan, Íran, 
Afganistan, Kyrgyzstan og 

Uzbekistan. Verðlaunamyndin 
Sandiq frá Uzbekistan sem 
leikstýrt er af hinni ungu Sabina 
Sagadeev segir frá sambandi 
ömmu og barnabarni og gefur 
góðar innsýn inn í hefðir tengdar 
dauðanum í Uzbekistan. Önnur 
áhugaverð mynd er finnsk
rússneska heimildarmyndin 
Rakastan sinua kyyneliin (Cry 
Tears of Happiness) sem fjallar um 
útópískar og þjóðernissinnaðar 
ungliðahreyfingarbúðir Pútíns 
í Rússlandi, þar sem rússnesk 
ungmenni koma saman og dansa 
edrú við teknótónlist á milli þess 
sem þau dásama leiðtoga sinn.

Einnig verður boðið upp á 
fjölbreytt úrval hreyfimynda og 
teiknimynda á hátíðinni í ár og 
í fyrsta sinn býður hátíðin upp 
á ókeypis vinnusmiðju með 
Margaret Glover, banda rískum 
handritshöfund og framleiðanda 
sem starfar við London Film 
School og situr í dómnefnd 
hátíðarinnar í ár. Aðrir meðlimir 
dómnefndar eru leikstjórarnir 
Silja Hauksdóttir og Haf steinn 
Gunnar Sigurðs son en í dóm
nefnd tónlistarmyndbanda eru 
þeir Jim Beckmann og Benedikt 
Reynisson. Fastlir liðir eins og 
venjulega eru svo viðburðir á 
borð við tónleika, ball og hina 
vinsælu fiskiréttakeppni sem 
að landsliðskokkurinn Hrefna 
Sætran dæmir í. Þónokkur fjöldi 
erlendra leikstjóra s,em eiga 
mynd á hátíðinni, hafa boðað 
komu sína á hátíðina í ár, flestir 
frá rússlandi og austur evrópu. 
Enginn ætti þ.a.l. að vera svikinn 
af vetrarhelgi í Grundarfirði þrátt 
fyrir fjarveru háhyrninga. Nánar 
á www.northernwavefestival.
com 

Auglýsingaverð 
í Jökli

Svarthvítar auglýsingar
Opna í svarthv 38.400
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

Smááuglýsingar kosta 7.500 
og er þá miðað við 150 innslætti pr. auglýsingu.

Hver innsláttur umfram 150 kostar 5,-

Verðin eru öll með 25,5% vsk

Lit auglýsingar
Opna í lit  69.000
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

Nú er ég að hætta rekstri eftir 
11 og hálft ár og við tekur Þórdís 
Björgvinsdóttir við rekstrinum. 
Miðvikudagurinn 30. okt. n.k. 
verður líklega minn síðasti 
opnunardagur og lokað verður 
fimmtudaginn 31. okt. og 
Þórdís tekur við þann 1. nóv. 
Vil ég þakka öllum þeim sem 
hafa verslað hjá mér fyrir fyrir 
tryggan stuðning í gegnum 
árin. Um leið vil ég óska Þórdísi  
velfarnaðar og farsældar í þessu 
skemmtilega og gefandi starfi, 
sem hefur gefið mér mikið. Þetta 

er búinn að vera yndislegur 
tími. Ég kveð Blómaverk með 
trega, en léttir um leið að þurfa 
ekki að loka, því blómabúð 
er mjög nauðsynleg í hverju 
bæjarfélagi því stærsta hlutverk 
hverrar blómabúðar er að geta 
sinnt bæði gleði og sorg því 
eins og sagt er, segðu það með 
blómum.Nú er minn tími  er 
búinn og nýtt og ferskt kemur 
inn.

Kveðja
Guðmunda Wíum

Kæru viðskiptavinir 
Blómaverks 
nær og fjær

Leikstjórar framtíðarinnar í Grundarfirði 



Halló!  
Ég ætla að koma og banka upp á heimilum hér í Snæfellsbæ ásamt 
félögum mínum í Björgunarsveitinni Lífsbjörg, dagana 31. okt - 2. nóv.  

Ég vona að þú verðir heima og takir vel á móti okkur.  

Ég verð líka staðsett í nokkrum verslunum hér í Snæfellsbæ.

Og mundu, ef þú villt styrkja þína Björgunarsveit 
þá kaupirðu mig í þínu bæjarfélagi.  

Sjáumst.

Næstkomandi laugardag velja 
sóknarbörn í Staða staðar presta
kalli sér nýjan prest. Átta hæfir 
um  sækj endur eru um stöðuna, 
hver með sína kosti og hæfileika. 
Og hver með sína galla ... annars 
værum við ekki mennsk. 

Að mínu mati er ljóst að 
hæf manneskja mun fá það lítt 
öfundsverða hlutskipti að feta 
í fótspor séra Guðjóns Skarp
héðinssonar, hvernig sem kosn
ingin fer. Á ferðum mínum um 
prestakallið undanfarið hef ég 
hvarvetna orðið var við tak

marka litla hlýju í hans garð og 
mikla virðingu fyrir persónu 
hans og störfum. Skarð hans 
verður vandfyllt og í raun væri 
það til að æra óstöðugan að 
ætla að reyna það. Raunhæfara 
markmið er að mínu mati að 
reyna að skapa sér stöðu í huga 
og hjörtum sóknarbarna á sínum 
eigin forsendum, í krafti sinnar 
eigin persónu og hæfileika.

Því miður hef ég ekki getað 
heimsótt alla bæi í prestakallinu, 
en þeir eru 105 talsins. Slík yfir
reið tæki þrjár vikur ef fimm 
bæir væru heimsóttir dag hvern. 
Aðstæður mínar leyfa einfaldlega 
ekki svo langa fjarveru frá vinnu. 
Ég vona að þeir sem ég næ ekki 
að berja að dyrum hjá virði mér 
það til betri vegar. Það stafar svo 
sannarlega ekki af áhugaleysi. 

Ég bendi í staðinn á heimasíðu 
mína http://davidthor2013.
word press.com. Þar kynni ég 
mig, hagi mína og guðfræði. 

Ég lauk embættisprófi í guð
fræði 2011 og var fræðslufulltrúi 
Austur landssprófasts dæmis um 
tíma. Um þesar mundir annast 

ég biblíufræðslu á fermingar
námskeiðum í Vatnaskógi. Sam
býliskona mín, Þórunn Gréta 
Sigurðardóttir, er að ljúka 
fram haldsnámi í klassískum 
tón smíðum og tónfræði við 
Tónlistarháskólann í Hamborg 
þar sem við vorum búsett 
síðastliðinn vetur, en hún 
út skrifast nú í janúar. Hún hefur 
lokið 7. stigi í píanóleik, starfað 
sem píanókennari og er liðtækur 
organisti. Hún er sveitastelpa í 
húð og hár, fædd og alin upp í 
Fellahreppi á Fljótsdalshéraði. 

Ég hef bæði verið ráðsmaður 
í sveit, byggingaverkamaður og 
háseti á línubát, en lengst af 
starfað við fjölmiðla. Hvað trú 
mína varðar þá kviknaði hún í 
raun ekki fyrr en nokkru eftir 

að ég var kominn til manns. Ég 
er þeirrar skoðunar að besta 
trúboðið sé fólgið í fordæminu 
og að kirkjunni beri því skylda 
til að vera óhrædd. Það þýðir að 
hún á að vera óhrædd við beint 
lýðræði og hreinskipta umræðu 
um innri og ytri málefni sín.

Falli sá heiður mér í skaut að 
verða prestur á Staðastað mun 
ég með Guðs hjálp og góðs 
fólks leggja mig allan fram við 
að reynast sóknarbörnum öllum 
eins dugandi prestur og góður 
Guð hefur gefið mér hæfileika 
til að geta orðið.

Í Guðs friði,
Davíð Þór Jónsson

Kveðja til sóknarbarna í Staðastaðarprestakalli



Íbúð til leigu

Grundar�arðarbær hefur til leigu íbúðarhúsnæði 
sem er laust nú þegar. Um er að ræða 3ja her- 
bergja 90 ferm. íbúð í parhúsi. 

Nánari upplýsingar eru veittar á bæjarskrifstofu í 
síma 430 8500 eða með því að senda tölvupóst á 
netfangið grundar�ordur@grundar�ordur.is 

Umsóknarfrestur er til 4. nóvember 2013.

Grundar�arðarbær

Neyðarkall til þín.
Nú um þessa helgi fer sala 

Neyðar kallsins fram og munu 
fél agar úr Lífsbjörg  byrja að 
ganga í hús  á fimmtudag.  Er það 
von okkar að nú eins og alltaf að 
vel verði tekið á móti sölufólki 
okkar, einnig verða kallar til sölu 
í nokkrum búðum eftir helgina. 
En það er rétt að minnast á 
það  að þó að Neyðarkallinn 
sé seldur um allt land þessa 
helgi fær björgunarsveitin 
Lífs björg einungis ágóða af 
köllum sem seldir eru hér í 
sveitarfélaginu og vonum við 
að þið bæjarbúar góðir minnist 
þess að keyptur Neyðarkall 
á höfuðborgarsvæðinu er 
ekki beinn styrkur til ykkar 
björgunarsveitar.

Unglingadeildin Dreki.
Nýir umsjónamenn hafa tekið 

við starfi unglingadeildarinnar 
Dreka en það eru Viðar Haf
steinsson og Kolbrún Pálsdóttir 
en Hafrún Ævarsdóttir sem sinnt 
hefur starfinu síðustu misseri 
verður þeim til halds og trausts. 
Nú þessa dagana er verið að 
skipuleggja starfið  og koma því 
aftur í fullan gang.

Við bjóðum nýja umsjóna
menn velkomna til starfa og 
þökkum Hafrúnu innilega fyrir 
frábært starf.

Viðar verður í forsvari fyrir 
deildina  og geta félagar og for
eldrar fengið nánari upplýsisngar 
hjá honum í síma 8946399

Kynning á starfi 
Lífsbjargar.

Þann 12. nóvember er stefnt 
á að halda kynn ingu á starfi 
sveitar innar  með þvi mark miði 
að fjölga félögum í björgunar
sveitinni. Við héldum svona 
kynningu í fyrsta skipti á síðasta 
ári og var árangurinn mjög 
góður skilaði okkur fjórum 
nýjum félögum sem eru enn 
starfandi. En að sjálfsögðu eru 
engin skilyrði fyrir því að skrá 
sig í sveitina þó að mætt sé á 
kynningu allir áhugasamir um 
starf björgunarsveitarinnar eru 
hjartanlega velkomnir. 

Bestu kveðjur
Björgunarsveitin Lífsbjörg 

Snæfellsbæ.

Molar frá Björgunarsveitinni Lífsbjörg



Æskulýðsfélag Ólafsvíkur og 
Ingjalds hólskirkna sem gengur 
undir vinnu heitinu ÆSK SNÆ fór 
á lands mót Æskulýðssambands 
Þjóðkirkjunnar 25. til 27. októ
ber 2013.  Mótið var hið stærsta 
hingað til og voru yfir 640 
unglingar og leiðtogar á mótinu 
sem haldið var í Keflavík.

Á heimasíðu Ólafsvíkur og 
Ingjaldshólsprestakalls, www.
kirkjanokkar.is, kemur fram að 
mótið tókst vel og fóru ung
lingarnir hver til sín heima, glöð 
og ánægð, en nokkuð þreytt.  
Haldin var búningakeppni og 
hæfileikakeppni.  Æskulýðsfélag 
kirkjunnar okkar fór með sigur 
af hólmi í hæfilekakeppni, en þar 

keppti Hlöðver Smári Oddsson 
fyrir hópinn með gítar og söng 
að vopni.  

19 unglingar fóru héðan og 
stóðu sig vel, en er ekki laust 
við að strax sé komin tilhlökkun 
fyrir næsta landsmót að ári!

Umsjónarmenn æskulýðs
starfsins eru Ólöf Birna Jóns
dóttir og Eydís Sól Jónsdóttir. 
Æskulýðssstarfið vill koma 
á fram færi kæru þakk læti til 
allra þeirra sem styrktu ung
ling ana með áheitum í Biblíu
lestrarmaraþoninu þegar safnað 
var fyrir ferðinni.

Meðfylgjandi mynd af okkar 
manni tók Bogi Benediktsson.

jó

Nú er sá árstími að renna 
upp þar sem Grundfirðingar 
fagna Rökkurdögum. Að þessu 
sinni nær dagskráin frá 6. – 14. 
nóvember. Rökkurdagar í ár verða 
með nokkuð hefðbundnu móti 
en þó er töluvert um nýjungar í 
dagskránni. Í ár var sú ákvörðun 
tekin af hafa Rökkurdagana með 
frönsku þema, það var ákveðið 
í kjölfar tónleika franskíslensku 
s infóníuhl jómsveitar innar í 
september. Dagskráin er sniðin 
með það í huga að allir bæjarbúar 
finni eitthvað við sitt hæfi. 

Við byrjum hátíðina að þessu 
sinni með fyrirlestrinum Ég elska 
þig stormur. Þar mun Guðrún 
Nína Petersen veðurfræðingur frá 
veðurstofu Íslands tala um vind og 
áhrif landslags á vindinn. Eru til 
einhverjar fyrirbyggjandi aðferðir 
sem gætu virkað í Grundarfirði? 

Þessari spurningu og mörgum 
fleiri mun Guðrún Nína svara í 
Bæringsstofu miðvikudagskvöldið 
6. nóvember kl 20.00. Látum 
þennan flotta viðburð ekki sem vind 
um eyru þjóta og fjölmennum. Það 
verður heitt á könnunni og frítt inn 
á fyrirlesturinn. 

Um árabil hefur sérvöruverslunin 
Búrið í Nóatúni rekið ostaskóla 
við gífurlegar vinsældir. Nú ætlar 
ostaskólinn í fyrsta sinn að leggja 
land undir fót og heimsækja okkur 
íbúa Grundarfjarðar. Sælkerinn 
Eirný Sigurðardóttir mun leiða 
okkur inn í heim ostanna af 
sinni alkunnu snilld. Hún mun 
einnig fræða okkur um vín og 
samspil þessara tveggja afurða á 
bragðlaukanna. Þemað er Frakkland 
og því eingöngu franskir ostar og 
vín á boðstólum. Nemendur fá að 
smakka á allmörgum tegundum osta 

og má segja að námskeiðið jafngildi 
heilli máltíð. Skráning fer fram á 
bæjarskrifstofunni eða í netfang 
alda@grundarfjordur.is Rétt er að 
taka það fram að takmarkaður fjöldi 
kemst að í þessum skemmtilega 
skóla og því um að gera að skrá 
sig sem fyrst. Skólagjaldið er 4.900 
krónur.    

Rökkurdagar standa í rúma 
viku og alls eru um 25 viðburðir 

sem prýða dagskránna, má þar 
nefna Harmonikkuball, Góa og 
baunagrasið, kvikmyndasýningar, 
Friðrik Dór og margt fleira. Það 
eru allir velkomnir á Rökkurdaga. 
Dagskráin verður auglýst í næsta 
tölublaði Jökuls og á heimasíðu 
Grundarfjarðarbæjar. 

Fyrir hönd Grundarfjarðarbæjar

Alda Hlín Karlsdóttir
Menningar- og markaðsfulltrúi

Æskulýðsfélagið vann á landsmóti

Rökkurdagar í Grundarfirði



Bókasafnið okkar - Laðar og lokkar

Bókasafn Grundar�arðar, í Sögumiðstöðinni að Grundargötu 35.
Póstfang: b.t. Grundargötu 30.

Sími 438 1881. Netfang: bokasafn hjá grundar�ordur.is  

Bókasafn 
Grundar�arðar

                                                               

Bókasafn Grundar�arðar er �utt í Sögumiðstöðina.

Opið mánudaga - �mmtudaga kl. 14:00-18:00.

Útlán, heimilda- og upplýsingaþjónusta. 
Dagblöð og erlend tímarit hafa bæst við og áskriftum 
að íslenskum tímaritum �ölgað.
Þægileg setustofa frá 7. áratugnum. 
Heitt á könnunni og þráðlaust Internet (WiFi).
Öllum er velkomið að koma og nýta sér safnkostinn og þjónustuna 
á staðnum, barnadeildina og kíkja á sýningarnar án þess að vera 
skráðir notendur bókasafnsins.

Árgjöld eru engin. Lánstími á nýju efni er 14 dagar, annars 30-60 dagar. 

Sektir eru 10 kr. eftir síðasta skiladag. Framlenging er oftast möguleg. 

·
·

·

·

·
·

Fimmtudagurinn 7. nóvember. 
Upphaf Rökkurdaga.
Vö�ur og ka� í Sögumiðstöð. 
Bókaverðlaun barnanna afhent.

Mánudagurinn 11. nóv. 
Norræna bókasafnavikan hefst með 
upplestri við kertaljós kl. 18. 
Heitt og kalt á könnunni.

https://www.facebook.com/Bokasafngrundar�ardar

Nú er rúmt ár síðan vinnustofan í 
Ásbyrgi í Stykkishólmi tók til starfa.  
Þessi starfsemi er dagþjónusta fyrir 
fullorðið  fólk með skerta starfsgetu.  
Starfsemin er rekin af Félags og 
skóla þjónustu Snæfellinga.  Mark
miðið með þessari starfsemi 
er að aðstoða fólk með skerta 
starfsgetu við að komast í vinnu á 
almennan vinnumarkað með eða 
án stuðnings, hluta úr degi eða 
hluta úr viku.  Síðan gefst þeim 
kostur á að fylla daginn í Ásbyrgi.  
Þar erum við með vinnutengd 
verkefni .  Við höfum endurnýtingu 
í hávegum, t.d. endurvinnum við 
kerti, bómullarfatnað, sængurföt, 
Stykkishólmspóstinn og margt 
fleira. Þessi endurnýtingarstarfsemi 
fellur vel að þeirri hugmyndafræði 
sem hér á Snæfellsnesi ríkir.  Við 
höfum líka verið svo heppin að fá 
ýmis verkefni bæði út í fyrirtækjum 
og eins upp í Ásbyrgi.  Óhætt er að 
segja að okkar starfi hefur verið 
hreint ótrúlega vel tekið. Til okkar 
streymir fólk með ýmislegt sem 
lokið hefur sínu hlutverki hjá þeim 
en er okkur mikils virði. Mætti þar 
nefna sængurföt, bómullarfatnað, 
kertaafganga, garnafganga, tóm 

sprittkerti, vínilplötur og margt 
fleira.

Við erum hreint á fullu í að útbúa 
ýmsan varning  úr þessum hlutum 
sem við seljum svo á vægu verði.

Við viljum líka leggja góðum 
málefnum lið og tökum því að 
okkur að safna gleraugum og koma 
í safnanir þar sem hjálpar er þörf.

Eins söfnum við umslögum 
með frímerkjum á og komum til 
Kristniboðssambands Íslands sem 
nýtir þau til góðra mála.

Við gerum örorkuvinnusamninga 
sem virka þannig að gerður 
er samningur milli fyrirtækis, 

starfsmanns með skerta starfsgetu 
og Tryggingastofnunar ríkisins.  
Fyritækið greiðir starfsmanninum 
laun en fær 75% af launumum 
endurgreitt.  Endurgreiðslan er 
75%  fyrstu tvö árin en minnkar 
síðan. 

Viðtökurnar við okkar starfsemi 
hafa verið vægast sagt ótrúlega 
jákvæðar.  Kærar þakkir til allra 
sem lagt hafa okkur lið á einn eða 
annan hátt.

Nú er komið að því að opna sam
bæri lega vinnustofu í Ólafsvík.  Hún 
hefur fengið aðsetur í Mettu búð.

Við erum í vinnu frá kl 8 – 16  

en erum ekki alltaf í Ásbyrgi  eða 
Mettubúð því við erum víða að 
leita fanga.  En endilega ef þið eigið 
eitthvað af því sem við  gætum nýtt 
okkur og hefur lokið sínu hlutverki 
hjá ykkur þá  þiggjum við allt slíkt 
með þökkum.  Mætti þar nefna 
garn afganga, liti, bómullarfatnað, 
umslög með frímerkjum á, gler
augu, vínilplötur,  eggjabakka, 
kerta af ganga,eld húsdót eða eitt
hvað til þess að gera huggu legt hjá 
okkur,  t.d. blóm, myndir, hillur 
og fl.

Svo, ef þið lumið á vinnu fyrir 
okkur, bæði út í fyrirtækjum þá 
gerum við örorkuvinnusamninga 
eða verkefni sem við getum unnið 
í Mettubúð eða Ásbyrgi þá endilega 
hafið samband.  Okkur er svo 
sannalega margt til lista lagt.

Að lokum skal það tekið fram 
að allir eru velkomnir í heimsókn 
til okkar að skoða aðstöðuna. Við 
erum rétta byrja en þetta verður 
flott.

Með kveðju og von um gleði og 
góðan vetur!

Hanna Jónsdóttir 
Þroskaþjálfi hjá FSS.

Vinnustofur í Ásbyrgi og Mettubúð

Hér eru starfsmenn úr Mettubúð í starfsþjálfun í Ásbyrgi í síðustu viku.



 

 
Magnús Einarsson löggiltur fast.sali. 

 

ENGIHLÍÐ 10 – ÓLAFSVÍK. 
Til sölu 

Eignin er laus til afhendingar 1. febrúar 2014 
 

 
 

Glæsilegt 238,3 fm. einbýlishús á 2.hæðum með innb. 38 fm. bílskúr.   
Eignin er afar vel staðsett í Ólafsvík.  5 svefnherb. og tvær stofur.   

Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á síðustu árum. 
 

Óskað er eftir tilboðum í eignina. 
 

Upplýsingar gefur Lára í síma 695-5900 eða laras@keilir.net 
Þórarinn gsm: 7.700.309 

eða th@landmark.is 
 

LANDMARK fasteignasala – Bolholti 4 s: 512.4900 
 

 
 

Kirkjan okkar

Ólafsvíkurkirkja.
Allra heilagra messa, sunnudagurinn 3. nóvember kl. 14.
Messa með altarisgöngu.
Í messunni verður sérstaklega minnst látinna ástvina.

Fermingarbörn safna.
4. og 5. nóvember munu fermingarbörn næsta vors ganga í 
hús á Hellissandi, Ri� og í Ólafsvík frá 17:30-21. 
Safnað verður til vatnsverkefna Hjálparstarfs kirkjunnar í 
Malaví, Úganda og Eþíópíu.
Tökum vel á móti þeim.

Star�ð í kirkjunni.
Sunnudagaskólinn er á sunnudögum kl. 11 í Ingjaldshólskirkju.
TTT verður í Ólafsvíkurkirkju á hverjum �mmtudegi kl. 14:15.
Foreldramorgnar eru á miðvikudögum í Ólafsvíkurkirkju 
frá kl. 10-12.

Sóknarprestur.

Til leigu
Til leigu er stór 131 m2 íbúð að Sæbóli 33 eh, í Grundarfirði.  Fjögur svefnherbergi.  

Laus fljótlega. Leiga 110.000.  Hiti innifalinn í leigu. 
Upplýsingar hjá Tómasi í síma 8971466.

Smáauglýsing

Kæru Grund�rðingar

Nú er komið að sölu Neyðarkallsins þetta árið!

Félagar í Björgunarsveitinni Klakk mun he�a söluna
 með því að ganga í hús í kvöld, �mmtudag. 

Einnig munum við vera í Samkaupum hluta dags á 
morgun, föstudag.

Við vonumst eftir ykkar stuðningi - Hann er okkur mikilvægur !

Stjórn Klakks Grundar�rði

Aðalfundur
GRUNDAPOL

Aðalfundur Grundapol á Íslandi verður 
haldinn þriðjudaginn 5. nóvember 2013 

í Sögumiðstöðinni kl. 20:00.

Dagskrá:

1.       Venjuleg aðalfundarstörf.
2.       Ný stjórn kosin.
3.       Gestir frá Paimpol 12. – 16. nóvember.
4.       Erindi um heimsókn til Paimpol í mars 2013.
5.       Alda Hlín, menningar- og markaðsfulltrúi, skýrir 
          hlutverk sitt gagnvart vinabæjarsamskiptum.
6.       Önnur mál.

 Allir áhugasamir hjartanlega velkomnir.



· Lancôme haustlitir með dökkum naglalökkum
· Biotherm: Blue Therapy Serum-in-Oil næturserum og næturkrem
· Lancôme DreamTone serumkrem

Snyrtifræðingur kynnir það nýjasta frá þessum merkjum.
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20%
AFSLÁTTUR AÐEINS Á KYNNINGUNNI

Í APÓTEKI ÓLAFSVÍKUR FÖSTUDAG FRÁ 13 -18 
LANCÔME OG BIOTHERM KYNNING

Þegar þú kaupir vörur fyrir 8.900 krónur eða meira 
frá þessum merkjum getur þú valið þér kaupauka* 
frá Lancôme EÐA Biotherm.

Vertu velkomin.

DREAMTONE

Jólagjafavaran er komin


