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Skrifað undir samning um svæðisgarð

Miðvikudaginn 7. mars var
skrifað undir samstarfssamning
sem leggur drög að stofnun
svæðisgarðs á Snæfellsnesi.
Svæðis
garðurinn er eign allra
Snæfellinga, en þeir aðilar sem
hafa tekið að sér að leiða verk
efnið og undirbúning eru sveit
arfélögin Snæfellsbær, Stykkis
hólmsbær, Grundarfjarðarbær,
Eyja- og Miklaholtshreppur og
Helgafellssveit, og félög sem
eru samnefnarar í atvinnulífi á
svæðinu; Ferðamálasamtök
Snæ
fellsness, Snæfell - félag
smábátaeigenda á Snæfellsnesi,
Búnaðarfélag Staðarsveitar,
Búnaðarfélag Eyja- og Mikla
holts
hrepps og Búnaðarfélag
Eyrarsveitar, ásamt Starfs
mannafélagi Dala- og Snæfells
nessýslu. Áhugasamir aðilar um
velferð Snæfellsness eru einnig
boðnir velkomnir í hópinn.
Á heimasíðu Alta kemur fram

að svæðisgarður er samstarfs
vettvangur þar sem byggt er á
sérstöðu svæðis og hún nýtt á
markvissan hátt til verðmæta
sköpunar. Svæðisgarður verður
einungis til fyrir samstillt átak
heimamanna og starf hans er á
forsendum þeirra, með hags
muni íbúa í nútíð og framtíð að
leiðarljósi. Markmiðið er að
íbúarnir greini og þekki betur
þau tækifæri sem felast í
nærtækum gæðum svæðisins og
stilli saman strengi um nýtingu
þeirra. Þá verður einnig auð
veldara að miðla tækifærunum
til íbúa, viðskiptavina og gesta.
Alta annast verkefnisstjórn og
ráðgjöf varðandi mótun svæðis
garðsins og hægt er að fræðast
nánar um verkefnið á heima
síðunni http://svaedisgardur.alta.is,
þar er einnig hægt að skoða
myndband um stofnun svæðis
garðs á Snæfellsnesi.

Þorrablót
á Lýsuhóli

Þorrablót var haldið með
pompi og prakt þann 18.
febrúar að Lýsuhóli í Staðar
sveit. Í ár voru það Breiðvíkingar
sem héldu blótið og gerðu, oft
á tíðum, góðlátlegt grín að
Staðsveitungum eins og með
fylgjandi mynd sýnir glögglega.
Þegar fólk hafði fengið sig
fullsatt af súrmat og góðri
sýningu var salurinn tæmdur af
borðum og dansleikurinn

VK lagnir sigruðu Rifsnes
SH 10-8. Rifsnes skorar á Tjald
SH. Nú er að sjá hvort Tjald
inum takist að laga stöðuna
hjá sjómönnunum því staðan
er 13-5 fyrir landfyrirtækinn.
Fyrsti vinningur á laugardaginn
er 90 millj. Á sunnudag 16
millj. og einnig 16 millj. á
miðvikudag. Þetta eru 122

hófst. Að mati fréttaritara Jökuls
er það alltaf jafn gaman þegar
allt samfélagið dansar saman
kónga, í halarófu en það er
árvisst eins og margt annað á
þessari skemmtun. Ballið fór
mjög vel fram og eru þeir
orðnir afar margir af yngri
kynslóðinni sem ekki muna
eftir að nokkur sláist á þorra
blóti.

milljónir á viku sem fyrstu
vinningarnir eru svo þið eigið
ekki möguleika nema þið fáið
ykkur miða. Opið á laugar
dögum í Íþróttahúsinu frá
11.00 til 13.00. Heitt kaffi á
könnunni. Munið Félags
númerið 355. Allir velkomnir.
Áfram Víkingur.
Stjáni Tótu.

Boccia - æfingabúðir

þorri

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.

Getraunir

355 Snæfellsbæ
Netfang: steinprent@simnet.is
Sími: 436 1617

Laugardaginn 25. febrúar s.l.
fóru 9 félagar í Félagi eldri
borgara (Feb) í Snæfellsbæ í
æfingabúðir í Boccia í Grundar
firði. Leiðbeinandi var Flemm
ing Jensen frá Feb. í Borgarnesi.
Einnig var haldið dómara
námskeið og eru nú 6 félagar í
Feb. í Snæfellsbæ með dómara
réttidi í boccia. Félag eldri
borgara í Grundarfirði stóð
fyrir æfingarbúðunum sem
tókust mjög vel.
Framundan eru mót í boccia,
m.a. Íslandsmót 14. apríl á
Siglu
firði, Vesturlandsmót í
Grundarfirði í byrjum maí og

landsmót UMFÍ 50+ í Mosfells
bæ 8. júní.
Aukinn áhugi er meðal eldri
borgara í Snæfellsbæ að stunda
boccia og eru æfingar þrisvar í
viku en auk þess er boðið upp
á vatnsleikfimi tvisvar í viku,
göngu tvisvar í viku, míni golf
og línudans.
Eldri borgarar í Snæfellsbæ
eru hvattir til að kynna sér það
sem er í boði í heilsurækt.
Meðfylgjandi mynd var tekin
á æfingu í Boccia í síðustu viku
og voru þá 15 manns á æfingu í
íþróttahúsinu.
sjs
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Extra-Firming
Day
Stinnari húð
þökk sé
Clarins
Rannsóknir Clarins hafa
leitt í ljós það sem til þarf
til þess að viðhalda stinnri
húð.
Nýja Extra-Firming
dagkremið er eina kremið
frá Clarins sem er stútfullt af þykkni úr jurtum
sem byggja upp og styrkja
þéttleika húðarinnar.*
Andlitshúðin verður stinnari
og hrukkur minna sjáanlegar.
stinnu. Minnkaðu línur. Sjáðu
af hverju eitt er selt á 8 sekúndna
fresti í heiminum.**
Clarins er frumkvöðull til
árangurs og í 1.sæti þegar
kemur að lúxushúðsnyrtivörum
á Evrópumarkaði.***
*Ex vivo próf. **Samkvæmt sölutölum,
allra vara í Extra Firming línunni.
***Heimild: European Forecasts.
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Clarins dagar í Apóteki Ólafsvíkur föstudaginn 16. mars frá 14:00 til 18:00
Glæsilegur kaupauki að verðmæti 11.000 fylgir
þegar keypt er fyrir 5.900kr. eða meira.
Sérfræðingar Clarins verða á staðnum til að veita faglega ráðgjöf.

Líttu við og fáðu prufur sem henta þér.

Sími: 436 1261

Aflafréttir
Eftir aldeilis góðan febrúar
mánuð þá hefur heldur betur
snúist við núna í byrjun mars.
Afleitt tíðarfar hefur verið og
lítið gefið á sjó. Smábátarnir
frá Snæfellsnesi hafa sumir
hverjir einungis komist í einn
róður og var hann 4. mars,
síðan hefur fátt eitt skeð.
Strákarnir á Kristni II SH hafa
þó náð að brjóstast þrisvar út
og hafa náð tæpum 22 tonn
um. Hinn aflabáturinn Tryggvi
Eðvars SH hefur einungis farið
í tvo róðra frá Rifi, en fór síðan
í ferðalag og landaði þann 12.
mars afla í Sandgerði. Tryggvi
Eðvars SH er fyrsti SH báturinn
sem fer í Sandgerði á vertíðinni
og má kanski búast við að fleiri
SH bátar bætist í hópinn. Í
fyrra komu Bíldsey SH, Tryggvi
Eðvars SH, Særif SH og
Kristinn II SH til Sandgerðis.
Dragnótabátarnir hafa fiskað
vel þá fáu daga sem hefur
gefið á sjó og hefur Steinunn
SH komist í 23 tonn í einum
róðri. Esjar SH komst í 18
tonn í einum róðri, Rifsari SH
23 tonn í einum róðri og
Guðmundur Jensson SH 19
tonn í einum róðri.
Geir ÞH sem réri frá
Grundarfirði í febrúar byrjaði
netamánuðinn í Breiða
firði
num og fékk 63 tonn í 3
róðrum. Tók þá upp netin og
silgdi í heimahöfn sína Þórs
höfn þar sem báturinn hefur
hafið veiðar. Mokveiði var hjá

plastbátnum Arnar SH sem
fékk 85 tonn í einungis 5
róðrum og raðaði sér í þriðja
sætið yfir aflahæstu neta
bátanna í mars. Það vekur
mikla athygli þar sem að hinir
bátarnir í kringum hann eru
allt að 10 sinnum stærri enn
Arnar SH, t.d Skinney SF sem
er 383 BT á meðan að Arnar
SH er 32 BT.
Þórsnes II SH er kominn
með tæp 70 tonn í 4 róðrum
sem landað var í Stykkishólmi
en er núna kominn til Sand
gerðis. Saxhamar SH fór yfir á
netin í febrúarlok eftir að hafa
verið á beitningalínu hefur
fiskað vel, er kominn með 127
tonn í 6 róðrum og aflahæstur
allra netabáta á landinu í mars
þegar þessi orð eru skrifuð.
Hafnartindur SH er kominn
með 27 tonn í 8 róðrum og
þar af 11 tonn í einum róðri.
Bárður SH er með 60 tonn í 5
róðrum.
Beitningabátarnir stóru hafa
róið þrátt fyrir mikla brælu og
hafa fiskað vel. Tjaldur SH er
kominn með 140 tonn í 2
róðrum og er næst aflahæstur
bátanna í mars. Grundfirðingur
SH er með 51 tonn, Gullhólmi
SH 40 tonn og Rifsnes SH 38
tonn allir eftir eina löndun.
Hamar SH er stundar balalínu
er kominn með 27 tonn í 3
róðrum.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

Hobbitinn!!!
Svellkaldur
Ís úr vél kominn í sölu.

Heimsókn í
Bylgjuna

Miðvikudaginn 7. febrúar
síðastliðinn fóru nemendur og
starfsmenn
stuðningsvers
Grunns kóla Snæfellsbæjar,
Ólafsvík, í heimsókn í fiskiðjuna
Bylgjuna. Heimsóknin var í
tengslum við átthagafræði
kennslu sem hefur staðið yfir í
vetur. Þar er áherslan lögð á að
nemendur kynnist sínum
heimaslóðum. Við höfum verið
að vinna með fiska og kynna
okkur sjávariðnaðinn og því var
mjög gaman að fá tækifæri til að
sjá hvernig fiskurinn er unninn.
Við fengum að sjá nokkrar
tegundir af fiskum eins og þeir

koma úr sjónum. Við fylgdumst
með flinkum handflökurum og
því hvernig flökin eru bútuð
niður, heilfryst eða pökkuð.
Það vakti athygli okkar hve
mikið af fiskinum er nýtt, meira
að segja beinin.
Nemendur höfðu samið
spurningar sem þeir báru upp í
lokin og var þeim svarað af
mikilli ljúfmennsku.
Það var mjög vel tekið á móti
okkur og viljum við þakka fyrir
fróðlega og skemmtilega heim
sókn.
smv

Kvefsýklar jarðar
Stundum má heyra fólk líkja
plánetunni okkar við lífveru. Að
á einhvern hátt megi segja að
jörðin sé ein líffræðileg heild,
eins og t.d. manneskja. Þó að
ekki sé gott að færa sönnur á
rétt eða rangt í þessu máli, er
gaman að gá að því hversu langt
þessi samlíking nær.
Þegar að er gáð eru menn,
eins og raunar margar aðrar
lífverur, á vissan hátt smækkaðar
og einfaldaðar útgáfur af jörð
inni. Á og í hverjum manni eru
ókjörinn öll af örverum,
bakteríum og sýklum svo aðeins
fátt eitt sé nefnt. Mikið af
þessum lífverum, sem eru ör
smáar í samanburði við mann
fólkið sem þær búa á, eru mjög
gagnlegar og þá eru þær hluti af
eðlilegri örveruflóru okkar. Til
dæmis eru örverur neðarlega í
meltingarveginum sem fram
leiða K-vítamín. Nýfædd börn
sem ekki hafa enn náð í þessar
smáu verur þurfa því að fá
K-vítamín úr móðurmjólkinni.
Ein tegundin af einni gerð
inni af örverum eru streptó
kokkar en þeir eru hluti af

eðlilegri örveruflóru í munni
og koki fólks. Téðir streptó
kokkar geta stundum fjögað sér
um of og þá fær maður sýkingu
sem heitir eftir þessum dónum
og er leiðindapest.
Þessa fjölgun mætti skoða út
frá því að pláneta og manneskja
líkist hvor annarri. Þá má gera
sér í hugarlund að nokkrir
einstaklingar í streptokokkaný
lendunni í kokinu, og hvar sem
þeir leggja land undir fót, haldi
uppi áróðri um umhverfisvernd
þegar fyrstu viðvörunarljósin
fara að blikka..
Ef til vill gætu þeir sagt að nú
þurfi að minnka útblásturinn
og ganga betur um til að
komandi kynslóðir taki ekki við
verra búi með þverrandi auð
lindum. Meirihlutinn myndi

annaðhvort ekki nenna að
hlusta eða svara því til að þetta
sé ekki rétti tíminn og að
eftirspurnin sé ekki eftir neinu
umhverfisvænu veseni heldur
bara því sem er meira og fljótar
og stærra og betra.
Kannski væru sumir svona
vísinda, sem vöruðu við hækk
andi meðalhita. Kynslóðaskiptin
eru auðvitað svo hröð að 0,3
gráðu hækkun á meðalhita yrði
þrætuepli fyrir tvær til þrjár
kynslóðir. Á meðan þessu færi
fram fjölgaði mjög hratt í litla
samfélaginu.
Margir nýir færu að boða
hófsemd og að enginn ætti að
ganga um of á uppsprettu lífs
ins, hýsilinn. Jafnvel gætu ein
hverjir haldið því fram að upp
sprettan væri lifandi, líffræðileg
heild. Að allar vöðvafrumur,
blóðkorn og slímhimnur til

heyrði þessari lífveru og að það
væru þeir, streptókokkarnir
sem væru utanaðkomandi með
slæma umgengni og vont
viðhorf.
En þó að þessum predikurum
fjögaði ofurlítið, hefði það lítið
að segja því að hinum fjölgaði
mun meira sem væri sama eða
gerðu sér ekki grein fyrir eigin
áhrifum. Þeir sem kannski vildu
vel en vissu ekki alveg hvar ætti
að byrja.
Vonandi nær þessi samlíking
ekki svona langt, því að líkami
með streptókokkasýkingu veit
hvað hann þarf. Hann hitnar
eins mikið og hann þolir til að
streptókokkunum fækki um
95% eða svo, áður en hann
kólnar aftur og kemst í heilbrigt
jafnvægi.

Smáauglýsing
Húsnæði óskast

5 manna fjölskylda óskar eftir húsnæði í Grundarfirði.
Erum reyklaus og reglusöm. Getum útvegað meðmæli.
Dagný s: 899-0050 - dagny1@simnet.is

Þorri

Tilraun til Íslandsmets
Sunnudaginn 11. mars sl.
voru Rifsarar í miklu stuði, þeir
þrömmuðu næstum allir sem
einn á tónleika í Frystiklefanum í
Rifi. Forsagan er að Kári
Viðarsson leikhússtjóri í Frysti
klefanum ákvað að gera
heimildar
mynd sem ber heitið
100% mæting. Hann ætlaði að fá
alla íbúa í Rifi alls 165 manns til
að mæta á tónleika. Boðskort var
borið í hús, talað við heima
menn og þeir hvattir til dáða og
á sýningardaginn var farið um
Rifið með gjallarhorn til að
engin myndi nú gleyma að
mæta. Tónleikarnir hófust kl. 17
á sunnudeginum. Kári setti
tónleikana og fór yfir mætinga
listann og voru þar allir íbúar í
Rifi taldir upp, mætingin var

mjög góð en auðvitað ákveðin
forföll fyrirséð, menn á sjó og
nokkrir með lögheimili á stað
num en búsetu annarsstaðar.
Mætingin varð 70% ! Þess má
geta að Rifsarar höfðu ekki
hugmynd um hverjir myndu
koma fram á tónleikunum. Fyrst
til að koma fram var hljómsveitin
Ylja, frábær hljómsveit þar á
ferðinni. Svavar Knútur tók
síðan við og heillaði alla af sinni
alkunnu snilld. Rifsarar fóru
heim í kvöldmatinn kátir og
glaðir með framtakið. Þess má
geta að blaðamaður og
ljósmyndari frá Tónlistar og
menningartímaritinu Grapevine
mættu á staðinn til að skrásetja
viðburðinn.
ds

Áframhald
á samstarfi

Grundarfjörður og Víkingur
Ólafsvík munu halda áfram
samstarfi sínu í knattspyrnu
frá því í fyrra. Tómas Freyr
Kristjánsson og Jónas Gestur
Jónasson, formenn félaganna,
undirrituðu samning þess
efnis við hátíðlega athöfn í
brúnni á Hring SH á dögunum.
Samstarfið felur í sér að ungir
leikmenn Víkings munu fá að
spreyta sig með Grundarfirði

Æfa leikrit

og fá þannig dýrmæta leik
reynslu. Tilgangur samstarfsins
er fyrst og fremst að efla
knattspyrnuna á Snæfellsnesi.
Samvinna þessara tveggja
félaga gekk framar vonum í
fyrra og stefnt er á áfram
haldandi velgengni á knatt
spyrnu
völlunum á komandi
sumri. Myndina tók Gústav
Alex Gústavsson.
jgj

Nú standa yfir æfingar á
leikritinu Blessað barnalán hjá
Leikfélagi Ólafsvíkur. Að sögn
leikstjórans Gunnsteins Sig
urðs
sonar ganga æfingar
ágætlega og stefnt að því að
frumsýna 13. apríl. Blessað
barnalán er gamanleikrit eftir

Kjartan Ragnarsson sem gerist
úti á landsbyggðinni þegar
ljósmyndari leit inn á æfingu
var greinilega mikið um að
vera, leikarar gáfu sér þó tíma
til myndatöku.
þa

Fjáröflun Lífsbjargar
Nú um áramótin var í fyrsta
sinn haldin flugeldasala í nýju
björgunarstöðinni á Rifi og
þrátt fyrir áhyggjur okkar um
samdrátt í flugeldasölu gekk
hún vonum framar og töluðu
viðskiptavinir um hversu flottur
sölstaðurinn var og úrvalið af
flugeldum mikið. Höfðu
nokkrir reyndar pínulitlar
áhyggjur að því hvað ætti að
kaupa en sölufólkið okkar er
einstaklega hjálpsamt að finna
út hvað hentar og einnig er
hægt að horfa á videoclip af
flestum skottertum þannig að
þær áhyggjur reyndust óþarfar
ekki vitum við betur en allir hafi
farið ánægðir heim.
Það sem liðið er af árinu
hefur veður eins og allir hafa
fundið fyrir verið rysjótt og
hefur því verið töluvert að gera
í að aðstoða fólk sem hefur
verið í vandræðum á bílum
sínum en sem betur fer hafa

félagar í sveitinni aðeins farið í
tvö óveðursútköll og miðað við
veðurfarið telst það lítið.
Björgunarskipið Björg fór einu
sinni til að aðstoða vélarvana
bát.
Unglingadeildinn
Dreki
hefur starfað að krafti og hafa
margir fundir verið í janúar og
febrúar. Í deildinni eru um 30
krakkar og stýrir sem fyrr
Þórarinn Steingrímsson starfinu
en honum til aðstoðar eru ný
liðarnir okkar og félagar úr
sveitinni.
Mikill kraftur hefur verið í
vinnu í nýju björgunarstöðinni

nú eftir áramót og er óhætt að
seigja að það hafi einhver verið
að vinna í húsinu nánast upp á
hvern einasta dag ef ekki yfir
daginn þá á kvöldin. Við vorum
að leggja lokahönd á stóru
geymslulofti sem er yfir hluta af
bílasalnum og unnu félagar úr
sveitinni undir handleiðslu
Þórs Magnússonar það verk. Nú
er farið að styttast verulega í að
við getum flutt inn með
búnaðinn og tækin en hratt
gengur á fjármagn þar sem
alltaf vilja síðustu handtökin
verða bæði tímafrekust og
jafnframt dýrust. Nú liggur fyrir
að greiða af láninu sem
verktakinn Nesbyggð lánaði
sveitinni í byrjun framkvæmda
en að því loknu verður
byggingareikningur nánast
tómur og enn eru nokkrir verk
þættir eftir eins og að koma
upp stjórnstöð, klára búnaðar

geymslur, ganga frá umhverfi
utanhúss og fleira. Enn og aftur
óskum við eftir ykkar aðstoð
bæjarbúar góðir. Mjög fljótlega
mun verða send út beiðni um
styrk í formi styrktarseðla inn á
hvert heimili í Snæfellsbæ og
með því vonumst við eftir að
geta klárað björgunarstöðina
okkar allra í Snæfellsbæ.
Sunnudaginn 18. mars
næstkomandi verður haldinn
aðalfundur Björgunarsveitar
innar og þó að aðeins skráðir
félagar í björgunarsveitnni séu
með atkvæðisrétt á fundinum
er öllum sem hafa áhuga á
málefnum sveitarinnar vel
komið að sitja hann og fylgjast
með.
Með von um frábærar mót
tökur
Stjórn björgunarsveitarinnar
Lífsbjargar Snæfellsbæ.

Fjórða sæti í
Skólahreysti

Sex keppendur frá Grunn
skólanum í Grundarfirði
kepptu í Skólahreysti s.l.
fimmtudag. Nemendurnir sem
fóru voru þeir sem unnu
innanskólakeppnina,
þau
Andri Már Magnason, Benedikt
Berg Ketilbjarnarson, Elín
Gunnarsdóttir og María Rún
Eyþórsdóttir, varamenn voru
Lovísa Margrét Kristjánsdóttir
og Róbert Magnús Fjeldsted.
Mikið stuð, mikið gaman og

mikil spenna var síðan hjá
þeim nemendum sem á eftir
þeim fóru sem stuðningslið.
Flestir voru búnir að mála sig
og allir í bláu því það var
stuðningslitur Grundarfjarðar.
Tókst ferðin í heild sinni
frábærlega en Svanur í
íþróttahúsinu bauð öllum upp
á pizzu áður en haldið var
heim á leið.
þg

Skammtímavistun á Gufuskálum
Á Gufuskálum er
rekin skammtímavistun
fyrir fötluð börn og
ungmenni. Skamm
tímavistun er mikil
vægur þáttur í þjónustu
við fjölskyldur fatl
aðra
barna. Þar er oft mikið
álag vegna fötlunar og
ekki er síður þörf fyrir
fatlaða barnið sjálft að
hitta önnur börn sem
svipar til í getu, leik og
starfi. Í skammtímavistun gefst
kostur á að efla félagsþroskann
því oft myndast tengsl milli
þessara barna sem ekki búa öll
í sama bæjarfélaginu. Sjálfs
traustið eflist því þau eru oft
getu minni en jafnaldrarnir en í
sínum hóp á Gufuskálum er
staðan oft orðin önnur. Í
skammtímavistun á að vera
gaman og gott að vera. Þar eiga

foreldrar að finna fyrir
trausti og öryggi fyrir
sínum börnum. Börnin
og unglingarnir eiga að
upplyfa
eitth vað
skemmtilegt
saman.
Þannig að allir geti notið
helgarinnar hver á sinn
hátt. Mark
miðið er að
allir fái að njóta sín og
eiga saman góða helgi.
Fimmtán einstaklingar
hafa í vetur nýtt sér
þjónustuna sem skiptist niður á
tvær helgar í mánuði. Flestir fá
bara eina helgi í mánuði en
nokkrar óskir eru um meiri
þjónustu. Átta starfsmenn eru
nú á Gufuskálum og allir leggja
þeir sig fram um að veita góða
þjónustu.
Ef einhver á og þarf ekki að
nota lengur grjónapoka ( til að
sitja á ), scarp tengi, dvd spilara,

Kári Viðarsson
tilnefndur til
Menningarverðlauna
Kári Viðarsson leikari frá
Hellis
sandi var í sl. viku til
nefndur til Menningar
verð
launa DV í flokki leiklistar.
Dómnefndin var skipuð þeim
Jóni Viðari Jónssyni leikhús
gagnrýnanda, Símoni Birgis
syni gagnrýnanda og Hlín
Agnarsdóttur leikstjóra.
Kári Viðarsson er tilnefndur
fyrir sýninguna Góðir hálsar í
Frystiklefanum á Rifi á Snæ
fells
nesi. Þetta er önnur
sýningin sem Kári stendur fyrir
í þessu rými, gamalli fisk
vinnslu sem nú er orðin að
menningar- og leiklistar
mið
stöð í Snæfellsbæ. Í báðum
tilvikum var unnið á leikrænan

hátt með sagnaefni úr heima
byggð höfundar sem jafnframt
var aðalleikari: fyrri sýningin
Hetja var byggð á Bárðar sögu
Snæfellsáss, en Góðir hálsar
sótti efni í sögu Axlar-Bjarnar.
Þeir sem tilnefndir voru
ásamt Kára voru, Jón Páll
Eyjólfs
son, Kristín Jóhannes
dóttir, Björn Thors og Marta
Nordal. Menningaverðlaunin
hlaut Kristín Jóhannesdóttir
fyrir uppsetningu sína, Svartur
hundur Prestsins. Ekki þarf að
taka það fram að það er mikill
heiður fyrir ungann leikara og
nýja leikhúsið í Rifi að vera
tilnefnt til þessara verðlauna.
ds

vidótæki, leikföng, bækur eða
annað sem hugsanlega gæti
komið okkur að gagni þyggjum
við allt slíkt með þökkum.
Vinsamlegast hafið þá sam
band við Viktoríu í síma 8960163

eða komið við á Gufuskálum
þegar opið er.
Með kveðju og þökk
Viktoría Kay.

Upplestrarkeppni
í GSNB

Í síðustu viku var haldin upp
skeruhátíð Stóru upplestrar
keppninnar í GSnb. Nemendur
7. bekkjar lásu ljóð að eigin vali
og brot úr sögunni “Ertu Guð
afi” eftir Þorgrím Þráinsson.
Hátíðin var í alla staði mjög
skemmtileg, nemendur stóðu
sig með miklum sóma og óhætt
að segja að margur hafi komið
sjálfum sér og öðrum á óvart
með tilþrifum og frammistöðu í
lestrinum, dómnefnd var því
mikill vandi á höndum og tók
sér góðan tíma áður en úrslitin
voru tilkynnt.
Þeir nemendur sem dóm
nefndin valdi til þess að keppa
fyrir hönd GSnb á Lokahátíð

Stóru upplestrarkeppninnar á
Snæfellsnesi sem fer fram í
Ólafsvíkurkirkju miðvikudaginn
14. mars kl. 20:00 voru: Davíð
Orri Arnarson, Júlía Karen
Fannars
dóttir og Lena Hulda
Felizitax Flecking, til vara
verður Matthildur Hjartardóttir.
Dómnefndina skipuðu þau Ari
Bjarnason, G. Sirrý Gunnars
dóttir og Rakel Þorsteinsdóttir.
Til hamingju 7. bekkur með
frábæra frammistöðu í Stóru
upplestrarkeppninni!
Á meðfylgjandi mynd eru
sigurvegararnir ásamt dóm
urum, umsjónarkennara og
deildarstjóra.
gsnb.is

Víkingur í úrslit

Breyttur í
Bátahöllinni

Í síðustu viku sjósetti
Bátahöllin Gunnþór ÞH 75
eftir miklar breytingar en hann
var m.a. breikkaður, hækkaður
og lengdur all verulega. Þurfti
að stöðugleikaprófa hann
vegna þessara miklu breytinga

Laugardaginn 10. mars tók
lið Víkings Ólafsvík í körfubolta
á móti liði Heklu frá Hellu í
mikilvægasta leik liðsins til
þessa, þar sem bæði lið voru
jöfn að stigum þegar komið var
að seinasta leik tímabilsins.
Liðin deildu með sér 4. - 5. sæti
með 14 stig, þessi leikur var
því hreinn úrslitaleikur um það
hvort liðið kæmist í úrslita
keppnina, fjögur efstu sætin
gefa rétt á sæti í henni.
Leikmenn Víkings mættu vel
stemmdir til leiks og leikurinn
fór vel af stað, Víkingur var yfir
eftir fyrsta leikhlutann 17-15
þrátt fyrir að hafa lent undir á
tímabili 6-11. Leikurinn var jafn
og spennandi í öðrum leikhluta
og liðin skiptust á forystu, á
endanum var lið Víkings sterk
ara og fóru í hálfleik með
forystu 40-35.
Þriðji leikhluti var einnig
spennandi en Víkingur hélt þó

alltaf forystunni en bæði lið
skoruðu 25 stig í þessum leik
hluta og var staðan í lok hans
65-60.
Staðráðnir í því að vinna leik
inn komu liðsmenn Víkings
mjög sterkir inn í fjórða leik
hluta og skoruðu alls 33 stig
gegn 15 stigum Heklu, en Vík
ingur átti 11-0 kafla á tímabili í
þessum leikhluta, þarna voru
liðsmenn Heklu orðnir þreyttir
en ekki liðsmenn Víkings sem
náðu að halda tempóinu uppi
allan leikinn. Lokatölur voru
98-75 Víking Ó í vil.
Þar með tryggði Víkingur Ó
sér þátttöku í úrslitakeppni í 2.
deild en það mun koma í ljós í
vikunni hvort liðið nær 3. sæti
eða 4. sætinu í riðlinum ásamt
því hvaða liði það mætir. Fjögur
efstu liðin í riðlinum komast
áfram í úrslitakeppni sem hefst
helgina 23. - 25. mars.

www.steinprent.is
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og stóðst hann þær prófanir.
Var hann að því loknu hífður
upp á bíl frá Þorgeiri ehf sem
flutti hann á Raufarhöfn þar
sem hann er gerður út af
Útgerðarfélaginu Uggi ehf.
þa

Einleikurinn Afinn
19 apríl!

Einn ástsælasti leikari
þjóðarinnar Sigurður Sigur
jónsson verður í Klifi Ólafsvík
með glænýtt íslenskt gaman
leikrit, leikrit sem fékk mjög
góða dóma sem og aðsókn í
Borgarleikhúsinu á yfir
stand
andi og síðastliðnu leikári.
Uppfærslan er samvinna þeirra
Sigurðar og Bjarna Hauks
Þórssonar. Áður hafa þeir unnið
saman að Hellisbúanum og
Pabbanum.
Hvernig eru afar í dag? Þeir

eru á besta aldri, í góðri stöðu,
búnir að ala upp börnin og geta
loksins notið lífsins eftir
brauðstritið. Margir hverjir eiga
Harley Davidson í bílskúrnum
og hlusta ennþá á Bítlana, en
eiga það allir sameiginlegt að
sofna yfir Kastljósinu á kvöldin.
En verkefni afa í dag geta verið
ýmis og flókin: tvískipt gler
augu, flóknar fjarstýringar,
Viagra töflur og síðast en ekki
síst barnabörnin.
„Barnabörnin eru eins og
bílaleigubílar, maður pikkar
þau upp tandurhrein, með
fullan tank og leikur sér aðeins
með þau, en skilar þeim svo
bara aftur eftir einhverja stund
grút skítugum og tómum.“ –
Afinn
Afinn er sprenghlægileg og
hjartnæm leiksýning sem
enginn ætti að láta fram hjá sér
fara.
Afinn í Klifi, Ólafsvík sumar
daginn fyrsta 19 apríl kl: 20:00.
Miðasala á midi.is
Fréttatilkynning

Auglýsingaverð í Jökli
Heilsíða í svarthv. 21.600
Hálfsíða í svarthv. 13.800
1/4 í svarthv.
9.000
1/8 í svarthv.
6.500
1/16 í svarthv.
4.000
Heilsíða í lit
Hálfsíða í lit
1/4 í lit
1/8 í lit
1/16 í lit

Smábátasjómenn
í verkalýðsfélag

44.100
29.500
20.600
13.100
8.500

Verðin eru með 25,5% vsk

Í byrjun mars var haldinn
fundur í Gamla Kaupfélaginu á
Akranesi með formanni Verka
lýðsfélags Akraness vegna
þeirrar staðreyndar að smá
bátasjómenn hafa ekki notið
þeirra sjálfsögðu mannréttinda
að eiga kjarasamning. Það nær
ekki nokkurri átt að ein starfs
stétt sé samningslaus. Auðvitað
varð formaðurinn við þeirri
beiðni og mættu um 50 smá
bátasjómenn vítt og breitt um
landið. Gríðarlega góð stemm
n
ing var á fundinum meðal
fundarmanna en óskuðu all
flestir sjómennirnir eftir að fá
að ganga í Verkalýðsfélag Akra
ness og að félagið myndi gæta
að þeirra hagsmunum við gerð

nýs kjarasamnings. Það var
auðsótt mál fyrir Verkalýðsfélag
Akraness að taka við þessum
smábátasjómönnum inn í
félagið og í framhaldinu var
kosin uppundir 10 manna
samninga
nefnd sem mun
móta kröfugerð sem lögð
verður fyrir Landssamband
smábátaeigenda fljótlega en
nefndin fundar um þessar
mundir þar sem farið er yfir
hin ýmsu hagsmunamál er lúta
að réttindum smábáta
sjó
manna. Þess má geta að kjör
smábátasjómanna eru eins
ólík og þeir eru margir, eru
þeir eitthvað í kringum 1500
og er það fyrir utan eigendur.
þa

góðir grannar
Sparnaðartilboð helgarinnar 15. - 18. mars
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