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Blómaverk skiptir um eiganda
Blómabúðin Blómaverk í
Ólafsvík skipti um eigendur
þann 1. nóvember síðastliðinn.
Fyrri eigandi Guðmunda Wiium
hefur rekið Blómaverk síðan 15.
júní 2002 í rúm 11 ár. Hefur hún
unnið sjálf í búðinni en Brynja
Ragnarsdóttir hefur hlaupið í
skarðið þegar þurft hefur. Að
sögn Guðmundu var þetta frábær
tími og mjög gefandi enda hefur
Blómaverk tekið þátt í sorg og
gleði í bæjarfélaginu, mun halda
því áfram og því ánægjulegt
að hún skuli starfa áfram. Nýr
eigandi er Þórdís Björvinsdóttir
og var opnað aftur laugardaginn
2. nóvember. Að sögn Þórdísar
verður blómabúðin rekin með
svipuðu sniði og áður, þjónusta

við íbúa Snæfellsness. Gjafavara
frá Affari, Bility, og kerti frá
Kringle ásamt úrvali blóma
verður meðal þess sem
verður íbúðinni. Blómaverk
mun áfram taka að sér allar
skreytingar varðandi afmæli,
brúðkaup og útfarir og leggja
áherslu á persónulega og góða
þjónustu. Með nýjum eigendum
koma auðvitað nýjar áherslur
og ein þeirra er að í búðinni
verður art-gallerý t.d. verða
verk eftir Vigdísi Bjarnadóttur
og fleiri listamenn til sölu.
Opnunartíminn mun breytast
og verður opið 11:00 til 18:00
virka daga og frá 11:00 til 16:00
um helgar.
þa

Páll Ágúst kosinn
sóknarprestur

Á heimasíðu þjóðkirkjunnar
www.kirkjan.is kemur fram
að Páll Ágúst Ólafsson, guð
fræðingur, var á laugardag
kosinn sóknarprestur í Staða
staðarp restkalli. Hann fékk
62 atkvæði af 203 sem voru
greidd í kjörinu. Kosið var
í félagsheimilinu Breiðbliki
í Eyja- og Miklaholtshreppi.
Kjörfundur hófst kl. 10 og lauk
kl. 18. Kjörstjórn taldi atkvæði
að loknum kjörfundi.
286 voru á kjörskrá og alls
voru greidd 203 atkvæði. Þau

féllu þannig að Páll Ágúst
Ólafsson fékk 62 atkvæði, Davíð
Þór Jónsson fékk 57 atkvæði,
Arnaldur Máni Finnsson fékk
22 atkvæði, Bára Friðriksdóttir
fékk 18 atkvæði, Ólöf Margrét
Snorradóttir fékk 13 atkvæði,
Ursula Árnadóttir fékk 12
atkvæði, Jóhanna Magnúsdóttir
fékk 12 atkvæði, Elín Salóme
Guðm undsd óttir fékk 4
atkvæði. 3 atkvæði voru ógild.
Biskup Íslands skipar í
embættið til fimm ára, frá 1.
desember 2013.

Tónleikar Huldubarna
Siggi Hösk eða Sigurður
Höskulds
s on sjómaður og
kokkur á Ólafi Bjarnasyni,
fæddur og uppalinn hér í
Ólafsvík hefur samið aragrúa af
lögum. Þann 12. september gaf
hann út þriðja diskinn sinn Um
sumarmál.
Þar syngur hann ásamt systur
sinni Erlu Höskuldsdóttur öll
lögin á disknum, nefna þau sig
Huldubörn en nafnið kemur frá
móður þeirra sem hét Hulda
Anna Kristjánsdóttir. Hljóð
færaleikarar auk Sigga eru Örn
Arnarson, Sigurður Gíslason
og Helgi E. Kristjánsson. Hug
myndina að disknum fékk Siggi
þegar hann af tilviljun datt niður
á ljóðið Barn eftir Braga Jónsson
frá Hoftúnum í Staðarsveit.
Samdi hann lög við 18 ljóða
Braga í framhaldinu. Vinna við
diskinn hefur tekið fjögur ár, þó
mesta vinnan hafi verið síðustu
tvö árin. Diskurinn er allur
tekinn upp í bílskúrnum hjá
Sigga og fékk hann góða hjálp

bæði frá Aðalsteini Kristóferssyni
og Helga E. Kristjánssyni. Í
tilefni af útkomu disksins voru
haldnir útgáfutónleikar þann 1.
snóvember síðastliðinn á Kaffi
Belg. Þar fluttu þau lögin af
disknum ásamt þeim lögum sem
ekki komust á diskinn og nokkur
eldri lög. Góð stemming var á
tónleikunum og sagðar sögur
á milli laga úr Þýskalandsferð
sem hópurinn tók þátt í á
haustdögum. Í ferðinni spiluðu
þau á þremur stöðum meðal
annars við opnun sýningar
á verkum Peters Lang sem
dvalið hefur hér undanfarið.
Næsta verkefni hjá Sigga er að
vinna að nýjum diski sem hann
vonar að komi út á næsta ári
verða þar á ferðinni lög Sigga
við texta frá Jóni Hjartarsyni.
Óskum við þeim Huldubörnum
til hamingju með diskinn og
hlökkum til framhaldsins hjá
þessu góða tónlistarfólki.
þa

Sykursýkisdagurinn
14. nóvember

Kirkjan okkar

Ingjaldshólskirkja.

Barnakórinn syngur við messu á
Kristniboðsdag, sunnudaginn 10. nóvember kl. 14.

Starfið í kirkjunni.

Sunnudagaskólinn er á sunnudögum kl. 11 í Ingjaldshólskirkju.
TTT verður í Ólafsvíkurkirkju á hverjum fimmtudegi kl. 14:15.
Foreldramorgnar eru á miðvikudögum í Ólafsvíkurkirkju
frá kl. 10-12.
Sóknarprestur.

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

Hinn alþjóðlegi sykursýkis
dagurinn er 14. nóvember,
lionsklúbbarnir í Snæfellsbæ í
samstarfi við heilsugæslustöðina
ætla að að bjóða bæjarbúum
upp á fría blóðsykursmælingu
laugardaginn 16. nóvember.a
Flestir vita að sykursýki getur
verið lífshættulegur sjúkdómur

sé ekki brugðist tímanlega við.
Gott væri ef fólk kæmi fastandi,
það er von okkar að bæjarbúar
nýti sér að koma í mælingu og
fái sér kaffisopa í leiðinni. Nánar
auglýst um stað og stund í næsta
blaði.
F.h hönd lionsklúbbanna
Þórey Úlfarsdóttir

Framlag frá
UEFA og KSÍ
UEFA hefur ákveðið, líkt og
áður, að hluti af þeim tekjum sem
sambandið hafði af Meistara
deild UEFA (Champions
League) 2012/2013 skuli renna
til félaga í öllum aðildarlöndum
UEFA til eflingar knattspyrnu
barna- og unglinga. Uppgjör
vegna Meistaradeildarinnar
sem lauk vorið 2013 hefur nú
farið fram og fá íslensk félög
um 47 milljónir króna í sinn
hlut. Samkvæmt ákvörðun
UEFA skulu öll framlög vegna
Meistaradeildar UEFA til barna
- og unglingastarfs renna til
félaga í efstu deild. Framlag
UEFA skiptist því á milli félaga
í Pepsi-deild karla. Víkingur í
Ólafsvík er eitt þeirra félaga og
fær í sinn hlut 3.875.000 kr.
Stjórn KSÍ hefur samþykkt að
leggja til um 42 milljónir króna
til viðbótar sem skiptist á milli
aðildarfélaga í öðrum deildum
og utan deilda, þar á meðal

eru Snæfell í Stykkishólmi og
Grundarfjörður en hvort lið fær
800.000 kr.
Í samþykkt stjórnar KSÍ um
úthlutun styrkjanna kemur
m.a. fram að úthlutunin er háð
því að félög haldi úti starfsemi
í yngri flokkum beggja kynja
og hafi samþykkta áætlun um
uppeldisstarf.
Greiðslan til félaganna skal
renna óskipt til eflingar knatt
spyrnu barna og unglinga frá
yngstu iðkendum til og með 2.
aldursflokks karla og kvenna.
Dæmi um kostnaðarliði í
þessu starfi eru laun þjálfara,
ferðakostnaður vegna þátttöku
í keppni, aðstöðuleiga, kaup á
tækjum og áhöldum.
Vafalaust mun þetta auð
velda liðunum að styrkja
barna- og unglingastarf og
auka þannig líkurnar á að
upp spretti fótboltastjörnur
framtíðarinnar.

SÝSLUMAÐUR SNÆFELLINGA

Vegna orlofs starfsmanns verður breyttur
opnunartími skrifstofu sýslumanns í Ólafsvík
frá 12. nóvember - 15. desember.
Á þessum tíma verður opið eftirtalda daga,
á breyttum tíma frá 09:00 – 15:00
12. nóvember
19. nóvember
26. nóvember
3. desember
10. desember
Frá 17. desember verður opið frá 10:00 – 14:00
17. desember
20. desember
27. desember
31. desember frá 09:00 – 12:00
Sýslumaður Snæfellinga
Ólafur K. Ólafsson

BORGARBRAUT 2 · 340 STYKKISHÓLMUR · SÍMI: 430 4100

LOKAÐ VEGNA
BREYTINGA
Skrifstofa Deloitte og umboð TM í Snæfellsbæ
verða lokuð föstudaginn 8. nóvember og
mánudaginn 11. nóvember vegna breytinga.
Ef aðstoðar er þörf er hægt
að hringja í síma 580 3430.

Ljósveitan aðgengileg í
bæjarfélögum á Snæfellsnesi

„Um 65% landsmanna geta
nú tengst öflugu og hagkvæmu
háhraðaneti Mílu, Ljósveitu. Nú
þegar hafa um það bil 80 þúsund
heimili um allt land verið tengd
og hafa því möguleika á að
nálgast háhraðaþjónustu hjá
sínu fjarskiptafyrirtæki. Öll
fjarskiptafyrirtæki geta haft
aðgengi að Ljósveitu Mílu og hafa
notendur möguleika á að komast
í háhraðasamband sem veitir allt
að 50Mb/s til heimila og 25Mb/s
frá heimilum í internethraða.
Þar sem settir hafa verið upp
götuskápar er mögulegt að hafa
allt að tvo myndlykla, án þess að
internethraðinn skerðist,” segir
Sigurrós Jónsdóttir, deildarstjóri
Samskipta hjá Mílu.
Míla er langt komin með upp
byggingu Ljósveitu á Vesturlandi.
Nú stendur yfir vinna við að
tengja heimilin í Stykkishólmi,
Ólafsv ík, Helliss andi og
Grundarfirði við Ljósveituna,
þeirri vinnu er að ljúka og hafa
flest heimili þar möguleika á

að nálgast háhraðaþjónustu
um Ljósveituna hjá sínu fjar
skiptafyrirtæki.
Að sögn Sigurrósar stendur
flest
u m þéttbýlisstöðum á
landinu senn til boða aðgangur
að Ljósveitunni. Til að flýta fyrir
lagningu á landsvísu, er fyrst
um sinn settur upp búnaður
fyrir Ljósveitu í símstöðvar
í smærri bæjarfélögum. Sú
aðferð er fljótvirk og geta þeir
sem búa í innan við þúsund
metra línulengd frá viðkomandi
símstöð tengst hratt og vel. Í
seinni áfanga verða settir niður
götuskápar, til að þétta kerfið
og ná til þeirra sem útaf standa.

Einfalt og hagkvæmt

Tenging Ljósveitunnar er
einföld og hagkvæm fyrir
viðskiptavini því sjaldnast þarf
að breyta innanhússlögnum.
Ekki er þörf á framkvæmdum
á lóðum eða í húsum þeirra
sem vilja tengjast því nýttar
eru fyrirliggjandi lagnir ásamt
nútímatækni, til að tengja
heimilin við símstöð eða
götuskáp. Þar tekur öflugur
ljósleiðari við gagnaflutningnum
og hraðinn bæði til og frá
heimilum margfaldast.
Aukinn gagnaflutningshraði
Ljósveitu Mílu býður upp á
móttöku á allt að fimm háskerpu
sjónvarpsstöðvum á sama tíma.
Hraði og öryggi tengingarinnar
skapar kjöraðstæður til fjar
vinnu, afþreyingar og samskipta.

Smáauglýsingar
Til leigu

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.

Til leigu

Íbúðarhúsið á Grund við Grundarfjörð. Íbúðin er 145 m2 (4 svefnherbergi) plús 37 m2 góður
bílskúr. Laust strax. Leigist á 110.000 á mán plús rafmagn. Nánari uppl í síma 8971466 Tómas.

„Hraði Ljósveitunnar er það
mikill að streymi í tölvu hefur ekki
áhrif á móttöku sjónvarpsefnis
eða nettengdrar leikjatölvu og
snjallsíma, svo dæmi séu tekin.“
segir Sigurrós.
Hraðar og öruggar tengingar
eru hluti af lífsgæðum nútíma
fólks og notendur Ljósveitunnar
finna sannarlega fyrir auknum
hraða, því bæði upp- og niðurhal
taka mun skemmri tíma en
hefðbundin ADSL tenging býður
upp á.
Míla starfar eingöngu á heild
sölumarkaði og veitir öðrum
fjarskiptafyrirtækjum aðgang
að netum sínum, þar með

að Ljósveitunni. Míla tók yfir
uppbyggingu Símans á Ljósneti
í öllum landshlutum frá og með
septembermánuði 2013. Nafn
Mílu á þjónustunni er Ljósveita
en það er fjarskiptanet sem fer
um ljósleiðara og er opið fyrir
alla fjarskiptaaðila.
Til að kaupa þjónustu yfir
Ljósveitu Mílu þarf að hafa
samb and við það fjarskipta
fyrirtæki sem óskað er eftir
að eiga viðskipti við. Á http://
www.mila.is/adgangsnet/
ljosveitan/vidskiptavinir/ má
sjá þá þjónustuaðila sem veita
þjónustu á Ljósveitu Mílu.

Sundmót í
Borgarnesi

Laugardaginn 19. október
var haldið sundmót fyrir 12 ára
og yngri í Borgarnesi og fóru
frá Víking/Reyni nokkur börn
sem að öll stóðu sig rosalega
vel. Þessi dagur var æðislegur í
alla staði. Mótið hófst klukkan
09:30 og stóð yfir fram eftir degi
og á meðan að á hádegispásunni

stóð var vel hugsað um börnin
og þeim boðið í bíó. Dagurinn
endaði svo á því að öll börnin
fengu medalíu og fóru heim
með bros á vör og foreldrar sem
og aðrir aðstandendur mjög
stoltir af sínum börnum.
bi

Sjúkrabílar á
Snæfellsnesi
Í fréttum undanfarið hefur verið
rætt um að fækka sjúkrabílum á
Snæfellsnesi og í því sambandi rætt
um fækkun um tvo bíla, annan frá
Heilsugæslunni í Ólafsvík. Ekki hef
ég heyrt mikið um þetta rætt hér
í Ólafsvík, hvorki á „kaffistofunni“
sem ég sæki heim á morgnana
né lesið um í fundargerðum
bæjarstjórnar. Ég las í fundargerð
frá sveitarstjórn Búðardals frá
29. okt. s.l. að lögð var fram
bókun, þar sem að fyrirhuguðum
breytingum er harðlega mótmælt.
Í bókuninni er minnst á að Rauða
kross deildirnar á hverjum stað hafi
á sínum tíma lagt til bílanna og að
heildar rekstrarkostnaður vegna
þessara þriggja sjúkrabíla sé um ein
milljón króna árlega þar sem aðeins
er greitt fyrir bakvaktir á annan
bílinn og að sjúkraflutningamenn
manni varabílinn eftir þörfum án
bakvaktagreiðslna. Ekki veit ég
hvort að þetta er svona hér, en
ef svo er er þetta illskiljanlegur
sparnaður. Nú spyr sá sem ekki
veit, leggur Snæfellsbær eitthvað
til reksturs sjúkrabílanna eða eru
þeir alfarið reknir af ríkinu/Rauða
krossinum?
Nú skora ég á fólk hér í
Snæfellsbæ að standa saman og
senda frá sér harðorð mótmæli,
og spurning hvort er ekki hægt að
vekja alla íbúa á Snæfellsnesinu
í samstöðu þó svo að ekki sé
um fækkun sjúkrabíla í öllum
bæjarfélögunum í þessari hrynu,
en hvað kemur næst ef þetta fer

í gegn.
Minnum á að við búum á svæði
þar sem á stundum getur verið
ansi torsótt að komast með veikt
fólk í betri aðstöðu. Ég hef heyrt
hér sögur af fólki sem hefur verið
flutt suður með sjúkrabíl, þar sem
nauðsynlegt þótti að hafa stórann
og þungann bíl til að hafa við veðri
eða færð því að um líf eða dauða var
að tefla. Kannski skiptir það ekki
máli um það hvort eigi að vera einn
eða tveir bílar, en öryggi íbúanna
hlýtur að vera í fyrirrúmi. Í vondu
veðri tekur ferðin yfirleitt lengri
tíma og bíllinn því lengur frá.
Kannski hefur þetta mál verið
rætt í þaula og engin undankoma,
en allavega hefur sú umræða ekki
farið hátt. Við heyrum núna af
átökum um þjónustu sjúkrabílanna
á höfuðborgarsvæðinu og þar
virðast sveitarfélögin standa saman
í að hindra frekari niðurskurð,
en hversvegna ættum við að láta
fyrirhugaðar breytingar yfir okkur
ganga án þess í það minnsta að láta
vita af því að við séum alls ekki sátt.
Er íbúum alveg sama, eða er þetta
óhjákvæmileg þróun? Hvar er rödd
bæjarstjórnarinnar?
Er ekki í umræðunni hjá
stjórnmálamönnum að lengra
verði ekki gengið í niðurskurði?
Látum þá standa við það!
Ólafur H. Steingrímsson

SNÆFELLSBÆR
þar sem jökulinn ber við loft...

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar
FUNDARBOÐ - 256. FUNDUR
Fundur er boðaður í bæjarstjórn Snæfellsbæjar,
fimmtudaginn 7. nóvember 2013 og hefst hann
í Ráðhúsi Snæfellsbæjar kl. 16:00

Dagskrá bæjarstjórnarfundarins:
1) Minnisblað bæjarstjóra, dags. 5. nóvember 2013, varðandi gesti á fundi
bæjarstjórnar.
2)

Fundargerð 80. fundar umhverfis- og skipulagsnefndar, dags. 5. nóvember
2013.

3)

Fundargerð 66. fundar íþrótta- og æskulýðsnefndar, dags. 24. september
2013.

4)

Fundargerð 133. fundar félagsmálanefndar Snæfellinga, dags. 25.
september 2013.

5)

Fundargerðir 2. og 3. fundar nýrrar stjórnar byggðasafns Snæfellinga og
Hnappdæla, dags. 19. september og 9. október 2013.

6)

Fundargerð 360. fundar stjórnar Hafnarsambands Íslands, dags. 18.
október 2013.

7)

Fundargerð 809. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags.
25. október 2013.

8)

Bréf frá Grunnskóla Snæfellsbæjar, dags. 4. nóvember 2013, varðandi
ósk um styrk til að halda árlega bókaveislu í Klifi þann 4. desember n.k.

9)

Bréf frá Íslandsdeild EFSA, dags. 7. október 2013, varðandi ósk um
styrk og samstarf til að halda Evrópumeistaramót í sjóstangveiði
í Ólafsvík 29. – 31. maí 2014.

10) Bréf frá Knd. Víkings, dags. 31. október 2013, varðandi ósk um fjárstuðning
á árinu 2014.
11) Bréf frá Björgunarsveitinni Lífsbjörgu, dags. 30. október 2013, varðandi
ósk um fjárstyrk á árinu 2014.
12) Minnisblað um ljósleiðaravæðingu á sunnanverðu Snæfellsnesi.
13) Bréf frá bæjarstjóra varðandi ósk um heimild til lántöku.
14) Gjaldskrár Snæfellsbæjar fyrir árið 2014
15) Fjárhagsáætlun Snæfellsbæjar og stofnana fyrir árið 2014. Fyrri umræða.
16) Minnispunktar bæjarstjóra.

Snæfellsbæ, 5. nóvember 2013
Kristinn Jónasson, bæjarstjóri

Stuðningsmanna
kvöld Víkings
Laugardaginn 16. nóve m
ber verður haldið stuðnings
mannakvöld á Kaffi Belg þar sem
knattspyrnusumarið 2013 verð
ur gert upp í máli og myndum.
Samh liða stuðn ingsm anna
kvöldinu verður stofnfundur
stuðningsmannafélags Víkings
haldinn þar sem stjórn verður
formlega kjörin og nafn félagsins
kunngjört.
Boðið verður upp á léttar
veitingar og hvetjum við stuðn
ingsmenn nær og fjær til þess

að mæta. Sama dag fer fram
Futsal-hraðmót sem er hluti
af Íslandsmótinu í íþróttahúsi
Snæfellsbæjar þar sem okkar
menn eiga titil að verja og því
um að gera að fjölmenna og
hvetja strákana til dáða.
Nánari dagskrá stuðnings
mannakvöldsins verður aug
lýst síðar á heimasíðu Víkings
(www.vikingurol.is) og á
facebooksíðunni (www.face
book.com/vikingurol).

Rökkurdagar í Grundarfirði
DAGSKRÁ 6. – 14. NÓVEMBER
2013

	
  

Miðvikudagur 6. nóvember

Sunnudagur 10. nóvember

 20.00 Ég elska þig stormur.
Guðrún Nína Petersen
veðurfræðingur frá Veðurstofu Íslands heldur erindi í
Bæringsstofu.

 15.00 Harmonikkuball á
dvalarheimilinu Fellaskjóli –
Opið hús, allir velkomnir.
Kaffihlaðborð.
 20.00 Franskt bíó í
Bæringsstofu. –The
Intouchables- Frítt inn.

Fimmtudagur 7. nóvember
 17.00 Vöfflur og kaffi í
Sögumiðstöð. Bókasafnið
afhendir bókaverðlaun
barnanna.
 17.00 Ljósmyndir úr
ljósmyndasamkeppni til sýnis
í Sögumiðstöð.
 19.30 Ostaskólinn með
vínívafi mætir með franska
osta í Samkomuhúsið í
Grundarfirði. Forskráning og
aðgangseyrir 4.900 kr.
 20.00 Friðrik Dór á
kaffihúsakvöldi í FSN.
Aðgangseyrir 1.500 kr.

Mánudagur 11. nóvember
 18.00 Upplestur við kertaljósNorræna bókasafnavikan á
bókasafni í Sögumiðstöð.
 20.00 Franskt bíó í
Bæringsstofu. -Of Gods and
Men- Frítt inn.
Þriðjudagur 12. nóvember
 17.00 Þröstur Leó og Gói með
fjölskyldusýninguna Gói og
baunagrasið í Samkomuhúsinu.
Aðgangseyrir 1.500 kr.
 20.00 Franskt bíó í
Bæringsstofu. –Let´s Talk
About the Rain- Frítt inn.

Föstudagur 8. nóvember
 16.30 Barnabíó í
Sögumiðstöð. Frítt inn.
 17.00 Franskur forréttaseðill á
Rúben.
 21.00 Rökkurdaga kráarviska
á Rúben.

Miðvikudagur 13. nóvember
 16.00 – 18.00 Hittumst og
kynnumst Paimpol í
Bókasafninu.
 20.00 Sýningin Franskir
sjómenn við Íslandsstrendur
opnuð í Markaðnum við
Nesveg. María Óskarsdóttir
heldur erindi um franska
sjómenn við Íslandsstrendur
með áherslu á sögur frá
Grundarfirði. Allir velkomnir.

Laugardagur 9. nóvember
 13.00 – 17.00 Markaður og
kaffisala kvenfélagsins
Gleym mér ey í Sögumiðstöð.
 16.00 Úrslit ljósmyndasamkeppni tilkynnt í
Sögumiðstöð.
 17.00 Franskur forréttaseðill á
Rúben.
 19.00 Franskt þema á Hótel
Framnesi.
 Dansleikur á Rúben.
Hljómsveitin Span.
Aðgangsseyrir 1.500 kr.

Fimmtudagur 14. nóvember
 16.00 – 18.00 Spilavist í
Sögumiðstöð, allir velkomnir.
Aðgangseyrir 600 kr.
 20.00 Tónleikar Tónlistarskóla
Grundarfjarðar í Samkomuhúsi.
Allir velkomnir. Aðgangseyrir
1.000 kr.

	
  
	
  
	
  

