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Lokahátíð Stóru upplestrarkeppninnar
Lokahátíð Stóru upplestrar
keppninnar á Snæfellsnesi fór
fram í Ólafsvíkurkirkju s.l.
miðvikudag, undanfarnar vikur
hafa grunnskólarnir á Snæfells
nesi haldið innanskólakeppnir
þar sem ákveðið var hver skildi
koma fram fyrir hönd skólanna.
Níu lesarar frá grunnskólunum
í Snæfellsbæ, Grundarfirði og
Stykkishólmi lásu kafla úr
sögunni Draugaslóð eftir
Kristínu Helgu Gunnarsdóttir,
ljóð eftir Gyrði Elíasson og ljóð
að eigin vali.
Dómararnir áttu erfitt verk
fyrir höndum að velja úr 3
bestu lesarana, frammistaða
keppendanna var mjög góð og
gaman að fylgjast með þeim. En
niðurstaðan varð sú að Lena
Hulda F. F. Örvarsdóttir úr
Grunns kóla Snæfellsbæjar
hlaut fyrstu verðlaun, Krist
björg Ásta Viðarsdóttir úr
Grundarfirði varð í öðru sæti
og Svana Björk Steinsdóttir úr
Grundarfirði í þriðja sæti.
Styrktaraðilar keppninnar
voru Eymundsson sem veittu
gjafakort til sigurvegaranna,
Félag íslenskra bókaútgefenda
sem gaf öllum keppendum
áritaða ljóðabók eftir Gyrði

Elíasson, Brauðgerð Ólafsvíkur
og Mjólkursamsalan sem gáfu
veitingar.
Á myndinni má sjá verðlauna
hafana ásamt dómurum keppn
innar, þeim Jóni Júlíussyni,
Helgu Guðjónsdóttur og Jóni
Hjartarsyni.
Verðlaunaafhending fór fram
í safnaðarheimili Ólafsvíkur
kirkju og þar las Jón Hjartarson
ljóð eftir Jóhann Jónsson skáld
úr Ólafsvík og einnig lýsingu
Halldórs Laxness á Jóhanni
Jónssyni.
jó

Kveðjumessa
Ingjaldshóli í tæp níu ár en í
báðum
kirkjunum
eftir
sameiningu prestakallanna fyrir
tveimur árum. Hún heldur nú
til nýrra starfa í Noregi. Í
messunni sungu kórar beggja
kirknanna saman og þjónuðu
þeir Séra Kristján Valur
Ingólfsson vígslubiskup í
Skálholti og séra Þorbjörn
Hlynur Árnason prófastur í
vesturlandsprófastsdæmi með

Nú á sunnudaginn fór fram
kveðjumessa þar sem séra
Ragnheiður Karítas Pétursdóttir
kvaddi söfnuð sinn í Ólafsvíkur-

séra Ragnheiði. Að messu
lokinni buðu sóknarnefndirnar
til
kaffisamsætis
í
safnaðarheimilinu, þar sem
sóknarnefnd Ólafsvíkurkirkju
færði Ragnheiði örnefnamynd
af nágrenni Ólafsvíkur sem
Lionsklúbbur Ólafsvíkur gaf út
fyrir nokkrum árum, áður hafði
sóknarnefnd Ingjaldshólskirkju
fært henni bænastein.
þa

og Ingjaldshólsprestakalli. Í
þessari sömu messu var barn
borið til skírnar. Séra
Ragnheiður hefur þjónað á

Tónlist fyrir alla

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

Grunnskólinn í Grundarfirði
tók þátt í verkefninu Tónlist
fyrir alla þetta skólaár. Yfirheiti
dagskrárinnar var Tvær flautur
og gítar sem í eru þrír
tónlistamenn, Guðrún S.
Birgisdóttir, flauta, Martial
Nardeau, flauta og Pétur
Jónasson, gítar. Kynntu þau
fyrir okkur ýmiskonar hljóðfæri
og flotta tónlist. Efnisdagskráin
spannar
helstu
tímabil
tónlistarsögunnar - frá barokk
tónlist og spænskri gítartónlist
til íslenskrar nútímatónlistar og

popptónlistar.
Lögðu þau
áherslu á að kynna hljóðfærin í
öllum sínum fjölbreytileika
s.s. pikkoló-, barokk- og þver
flautur, klassískan- og raf
magns
gítar. Nemendur voru
fræddir um tónlistina sem flutt
var og náðu tónlistarmennirnir
vel til þeirra með ýmsum
leiðum, s.s. með áhugaverðum
sögum um hljóðfærin, mynd
bandi á Youtube og mismunandi
tegundum tónlistarinnar.
Frábær skemmtun !!

Aflafréttir
Föstudaginn 16. mars síðast
liðinn þá fór pistlahöfundur til
Grindavíkur að sækja áhöfnina á
frystitogaranum Gnúpi GK sem
var að koma úr Barentshafinu
með 284 milljóna túr. Hinum
megin við sömu bryggju lágu
tveir bátar frá Snæfellsnesi þeir
Tryggvi Eðvarðs SH og Særif SH.
Þegar ég ók framhjá þeim þá
voru skipverjar að undirbúa sig
undir að fara að sofa í bátunum
tveim. Örugglega ljúft að sofa í
bátunum við bryggjuna.
Aflabrögð bátanna sem hafa
farið suður hafa verið ansi góð
og mun betri heldur en bátanna
sem hafa haldið áfram veiðum í
Breiðafirðinum. Tryggvi Eðvarðs
SH kom með 9,1 tonn deginum
áður og Særif SH var með tæp 15
tonn í 2 róðrum.
Auk þessara tveggja báta þá fór
Hamar SH suður fyrst í Sandgerði
þar sem báturinn landaði tæpum
5 tonnum í 2 róðrum og síðan til
Grindavíkur þar sem báturinn
landaði tæpum 6 tonnum í einni
lönd
un. Stálbáturinn Kristinn
SH sem er í eigu sömu útgerðar
og Kristinn II SH byrjaði að róa
um miðjan mars fyrst í Ólafsvík
fór þaðan til Sandgerðis, landaði
reyndar ekki afla þar og endaði í
Grinda
vík þar sem báturinn
landaði 7,5 tonnum í einum
róðri.
Smábáturinn Sverrir SH náði
þó að koma drekkhlaðin til
hafnar á Ólafsvík þegar landað
var út bátnum 7,6 tonnum en
aflinn að frátöldum þessum
risaróðri er búinn að vera mjög
lítill og hefur verið í kringum eitt
tonn á róður.
Netabáturinn Þórsnes II SH er
búinn róa frá Sandgerði og hefur
fiskað vel var með 83 tonn í 4
löndunum. Netaveiðar bát
anna
fyrir vestan hafa verið góðar og

Bárður SH hefur heldur betur
fiskað vel og landaði tvisvar sama
daginn tvo daga í röð. Enda fékk
báturinn tæp 70 tonn í 8 róðrum.
Ólafur Bjarnason SH var með 60
tonn í 5 róðrum og Magnús SH
40 tonn í 4 róðrum.
Nú fara grásleppuveiðar að
byrja og Reynir Þór SH sem hefur
verið að landa á Arnarstapa hefur
róið frekar lítið enda verið
mokveiði þá róðra sem hann
hefur róið. Í mars þá fór bátur
inn einungis 2 róðra var með 7
tonn í þeim fyrri og tæp 9 tonn í
þeim seinni. Báturinn hefur
hafið grásleppuveiðar og kom
með tæp 4 tonn að landi.
Anna Karín SH er ennþá á
síldveiðum í net og komst í 5
tonn eftir einn róður, þess má
geta að frá því að Anna Karín SH
hóf síldveiðar í net í desember í
fyrra þá er báturinn búinn að
landa 62 tonnum af síld. Þegar
útgerðaraðili Fjólu SH í stykkis
hólmi ákvað að endurnýja bátinn
sinn, en þeir áttu Fjólu BA sem
er 26 tonna frambyggður
eikarbátur þá keyptu þeir sér
frambyggðan stálbát sem fékk
nafnið Fjóla SH 70, gamli
báturinn sem hafði síðast landað
í apríl árið 2008 hafði þá legið
við bryggju í Stykkishólmi og
óvíst að báturinn yrði gerður út
aftur. Báturinn var settur á veiðar
í desember í fyrra og þá á
síldveiðar í net og hefur fengið
síðan þá rúm 30 tonn. Reyndar
þá kemst báturinn ekki undir
brúnna inn í Kolgrafarfjörðin
eins og Anna Karín SH hefur gert
enn þar hefur mikið magn af síld
verið og Anna Karín SH notið
góðs af því.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

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

Frumkvöðull

Rekstraraðili Farfuglaheimilis
ins í Grundarfirði, Johnny
Cramer, tók nýverið á móti
HI-Quality gæðavottun Alþjóða
samtaka Farfugla (Hostelling
International). Vottunin er veitt
fyrir gæði í aðbúnaði og
þjónustu og innra gæðaeftirlit.
Farfuglaheimili víða um heim
hafa unnið eftir gæðakerfinu frá
árinu 2004 en það hefur hingað
til einungis staðið stórum

heimilum til boða. Gestgjafar
þriggja farfuglaheimila hér
lendis tóku því að sér að þróa
og aðlaga viðmið fyrir smærri
heimili fyrir Hostelling Inter
national í samvinnu við Farfugla
á Íslandi. Innan gistikeðjunnar
starfa yfir 4000 farfuglaheimili
víða um heim og mörg smærri
heimili hafa beðið spennt eftir
niðurstöðu þróunarvinnu á
gæðakerfinu.

TÓNLEIKAR - PÉTUR BEN
laugardaginn 24. mars kl. 23.00 - 03.00

Eldhúsið er að sjálfsögðu opið fyrir tónleikana og tilvalið
að gera sér góðan dag og panta borð og hafa það notalegt.
Hér er lausleg upptalning á þeim réttum sem verða í boði.

Pantanir í s

íma:

430 8600

Forréttir:
Túnfisktartar - tvíreykt hangikjöt.
Aðalréttir:
Breiðarfjarðarbláskél - lambafillet - klúbbsamloka - steikarsamloka ofl.
Eftirréttir:
Þriggja súkkulaði brownies - 3 teg. af heimalöguðum ís.

Miðaverð á tónleikana
er 1.500 kr. og það er
18 ára aldurstakmark.

PAKKATILBOÐ! KVÖLDMATUR - TÓNLEIKAR - GISTING - MORGUNMATUR
Tilboðsverð fyrir gistingu í tveggja manna herbergi með morgunverði, 3 rétta máltíð eftir kenjum
kokksins og miði á tónleikana er aðeins 12.500 kr. á mann og miðast við tvo í herbergi.

Hótel Hellissandur - Klettsbúð 9 - 360 Hellissandur - Sími 430 8600 - Fax 430 8601 - info@hotelhellissandur.is

Níu umsækjendur
Níu umsækjendur eru um
em
bætti sóknarprests í Ólafs
víkur- og Ingjaldshóls
presta
kalli, Vesturlandsprófastsdæmi.

Umsóknarfrestur rann út þann
15. mars síðastliðinn. Embættið
veitist frá 1. maí 2012. Um

sækjendur um embættið eru:

Cand. theol. Anna Eiríksdóttir
Cand. theol. Arndís G. Bernhardsdóttir Linn
Cand. theol. Haraldur Örn Gunnarsson
Cand. theol. Jóhanna Magnúsdóttir
Séra Óskar Ingi Ingason
Cand. theol. Salvar Geir Guðgeirsson
Cand. theol. Sólveig Jónsdóttir
Cand. theol. Sveinbjörn Dagnýjarson
Séra Þorgeir Arason
Biskup Íslands skipar í
embættið til fimm ára að
fenginni umsögn valnefndar.
Valnefnd skipa níu manns úr

prestakallinu auk prófasts
Vesturlandsprófastsdæmis.
jó

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

Sumarstarf óskast

Óska eftir starfi næstkomandi sumar, frá 1/6 - 31/8.
Er hörkuduglegur, reyklaus, stundvís og samviskusamur.
Vinsamlegast hafið samband í síma: 698-2694

Óskast leigt

Hótel Hellisandur leitar að lítilli íbúð eða herbergi til leigu
fyrir einn starfsmann frá 15. mai til 15. sept.
Upplýsingar í síma 430-8600 eða info@hotelhellissandur.is

Sviðsmyndafundir
Þróunarfélag Snæfellinga í
samstarfi við Atvinnuráðgjöf
Vesturlands, Nýsköpunarmið
stöð Íslands og Netspor hélt
fund í Klifi á föstudag í síðustu
viku og svo í samkomuhúsinu í
Grundarfirði í gær miðvikudag.
Á fundunum var unnið eftir
svokallaðri Sviðsmyndaaðferð
sem byggir á því að finna
mikilvægustu óvissuþættina í
starfs- eða rekstrarumhverfi
atvinnulífsins á Snæfellsnesi,
skoðað var hvernig framtíðin
gæti litið út, ef nokkrir þessara
þátta þróast samtímis mjög
langt í mismunandi áttir. Síðan
voru búnar til nokkrar mis
munandi lýsingar á hugsanlegu
framtíðarástandi og síðan
skoðað hvaða atburðarás gæti

leitt til þessarar þróunar. Að
fundunum loknum er reynt að
svara lykilspurningunni: “Hver
nig verður atvinnulíf á Snæfells
nesi árið 2025, tækifæri í at

vinnuþróun og ógnanir“
Karl Árnason frá Nýsköpunar
miðstöð Íslands og Sævar
Kristinsson frá Netspor-rekstur
og ráðgjöf sáu um verkstjórn á
fundunum.
Afrakstur fundanna verður
m.a. notaður á fundi föstu
daginn 30. mars nk. en þá efna
Samtök atvinnulífsins og
Þróunarfélag Snæfellinga í sam
starfi við Atvinnuráðgjöf Vestur
lands til ráðstefnu á Hótel
Stykkishólmi um möguleika í
atvinnumálum á Snæfellsnesi.
jó

Risapottur
Allt bendir til að potturinn á
laugardaginn verði 120 millj.
því er um að gera að vera með.
VK lagnir sigruðu Tjald SH
8-0, ákveðið hefur verið að
hvíla áskorendaleikinn að
sinni. Víkingur er sem stendur
í 22. sæti yfir söluhæstu félög á
landinu, það er lakasti árangur

síðustu árin, þess vegna
hvetjum við bæjarbúa og alla
stuðningsaðila og velunnara
Víkings til að tippa. Opið í
Íþróttahúsinu á laugardögum
frá 11.00 til 13.00. Heitt kaffi á
könnunni. Munið félags
númerið 355. Allir velkomnir.
Áfram Víkingur.
Stjáni Tótu.

Jafndægur

Í gleðina í Grundarfjörð
Nú gestir ótal streyma
Því sjötugur hann Mói er
Og auðvitað er hann heima.
Í tilefni af sjötugs afmæli mínu 22. mars 2012
býð ég til veislu í Samkomuhúsi Grundarfjarðar
laugardagskvöldið 24. mars nk.
Veislan hefst kl. 19.30
Vonast til að sjá sem flesta og sérstaklega þá
sem hafa unnið með mér síðast liðin 30 ár.

Nú þegar sólin færir
Snæfellingum birtu sem tekur
myrkrinu fram, hvað lengd
varðar, og bætir við yl sem
þynnir snjóa og svell, lifnar yfir
litlum hóp í Staðarsveit. Reyn
dar er þessi hópur svo lítill að
sumir segja hann vera lítið
annað en forsprakkinn og varla
það. En mjór er mikils vísir og
fljótlega munu vorvindar glaðir,
glettnir og hraðir veita ómælda
ánægu á stöðuvötnum Staðar
sveitar.
Hér er um að ræða Seglbretta
klúbb Staðarsveitar en stofn
andinn steig fyrst á seglbretti
sumarið 2009. Þar sem fáir eru
til að kenna slíkt í Staðarsveit
voru framfarir fyrst um sinn
mjög hægar, enda ekki um
annað að ræða en að læra af
internetinu tökin. Það má
hverjum vera ljóst að sú aðferð
býður ekki upp á kennslu um
leið og iðkun og óhætt er að

fullyrða að fjarað hefði undan
þessum tilraunum ef ekki hefði
verið fyrir þrjósku, þvermóðsku
og almenna blindni á óþægi
legar staðreyndir.
Aðstæður eru eins og best
verður á kosið fyrir þetta
skemmti
lega áhugamál. Í
Staðar
sveit eru ótal vötn og
tveir hlýir ósar (Búðarós og
Vatnsflói) og eitthvað er til af
vindi.
Seglbrettaklúbbur Staðar
sveitar á sér andlit á fésbókinni
en þar er samnefndur hópur
sem er öllum opinn. Þar má sjá
myndir af siglingum nokkurra
félaga sem og erlend myndbönd
af fólki sem kann svoldið á
svona bretti. Snæfellinga sem
langar að vera með, gefa góð
ráð eða jafnvel búnað til
iðkunar eru velkomnir í
sveitina. Látum seglin rísa og
höfum vindin í bakið.
þorri

Móses

Fæðingar

Árið 2011 fæddust 4.496
börn með lögheimili á Íslandi,
2.327 drengir og 2.169 stúlkur.
Því fæddust 1.073 drengir á
móti hverjum 1.000 stúlkum
árið 2011. Þetta er nokkur
fækkun frá árinu 2010 þegar
4.907 börn fæddust. Þrátt fyrir
fækkunina var fjöldi fæðinga í
fyrra svipaður og meðaltal
undanfarinna áratuga. Árgang
urinn 2011 er sá 26. stærsti frá
1951, þessar upplýsingar og
fleiri um fæðingar er hægt að
nálgast á heimasíðu Hagstofu
Íslands.
Fæðingum í Snæfellsbæ
fækkaði nokkuð á milli ára,
þær voru 34 árið 2010 en 29 á
síðasta ári sem er mjög nálægt
meðaltali áranna 2001 - 2011
en það er 29,38. Í Grundarfirði

voru fæðingar einnig mjög
nálægt meðaltali en á síðasta
ári fæddust þar 15 börn en
meðaltalið er 14,24, árið áður
voru fæðingar þar ekki nema
7.
Á heimasíðu Hagstofunnar
kemur einnig fram að
fæðingartíðni á Íslandi, þ.e.
fjöldi fæðinga á hverjar 100
konur á aldrinum 20–44 ára,
var 6,8 árið 2011, en 7,37 árið
á undan. Í Snæfellsbæ var
fæðingartíðnin hinsvegar 9,89
á síðasta ári og í Grundarfirði
var tíðnin 10,66. Því má segja
að rúmlega 10% kvenna í
Grundarfirði á aldrinum 20 44 ára hafi eignast barn á
síðasta ári.
jó

Gerum gott betra
Íbúafundur í Klifi 29. mars 2012
Þann 16. febrúar var haldinn íbúafundur í Klifi þar sem íbúum var gefinn kostur á að koma með tillögur um
það sem betur mætti gera í Snæfellsbæ. Að neðan eru punktar frá því sem kom fram í þeim umræðum.
Bæjarstjórn Snæfellsbæjar hefur ákveðið að boða til annars íbúafundar fimmtudaginn 29. mars í Klifi kl. 20.00
þar sem íbúum verður gefin kostur að ræða þessar tillögur og aðrar þær sem koma fram á fundinum.

Hvernig stöndum við best að málefnum fatlaðra?

Hvernig stöndum við best að menningarmálum?

- betri aðstaða í dagvistun fatlaðra
- efla iðjuþjálfun og tómstundir
- búsetuúrræði fatlaðra
- skipa karlmenn og kvenmenn í starfsnefnd fatlaðra
- sérútbúin bifreið fyrir fatlaða, eru sveitafélög skyldug til
að eiga slíka bifreið?

- sameina lista- og menningarmálanefnd og pakkhúsnefnd. Þannig
nýtist Pakkhúsið betur í þágu lista og menningarmála.
- efla tengslin við vinabæ okkar Vestmanna þ.e. með heimsóknum
grunnskólanemenda og íþróttahópa.
- almenn ánægja með gott menningarlíf þ.e. klúbbastarf í bæjarfélaginu. Væri jákvætt að reyna að fá fleiri nýja félaga.
- koma á fót kynningu á menningarlífi, þ.e. á félögum og klúbbum en
einnig mætti kynna atvinnuvegi (starfsemi) í bæjarfélaginu.
- vera með árlega kynningu á menningu í heimalandi íbúa Snæfellsbæjar sem eru af erlendu bergi brotnir.
- efla menningartengda ferðaþjónustu hér í bænum, þ.e. segja sögu
Snæfellsbæjar og einstakra bæjarhluta.
- setja upp vegg í miðbænum til að setja upp myndir af atvinnulífinu
og fólkinu.
- setja upp klukku og hitamæli á sökkulinn við Landsbankann.

... fyrir þá sem þiggja þjónustuna, fyrir þá sem veita þjónustuna,
fjölskyldur og samfélagið

Hvernig stöndum við best að skólamálum?

... fyrir þá sem þiggja þjónustuna, fyrir þá sem veita þjónustuna,
fjölskyldur og samfélagið
- huga vel að almennu viðhaldi húsnæðis (grunnskóla) þar sem ástand
húsnæðis getur haft áhrif á skólabraginn, gott ástand getur leitt af
sér jákvæðari skólabrag þar sem nemendur og starfsfólk verða stoltir
af húsakynnum sínum.
- auka möguleika nemenda í 9. og 10 bekk til að sækja áfanga í FSN.
- bæta öryggi barna með afmörkun lóða (girðing), setja upp brunavarnakerfi í grunnskólahúsnæði í Ólafsvík, bæta lýsingar við skólana
(fækka dimmum krókum þar sem einelti getur átt sér stað)

Hvernig stöndum við best að málefnum aldraðra?

... fyrir þá sem þiggja þjónustuna, fyrir þá sem veita þjónustuna,
fjölskyldur og samfélagið
- byggja starf aldraðra upp í aðstöðu Jaðars
- hvetja alla heldri borgara til að taka þátt í starfi sem í boði er
- félagi eða ekki félagi, skiptir ekki máli fyrir þátttöku

Hvernig stöndum við best að íþrótta- og æskulýðsmálum?

... fyrir þá sem þiggja þjónustuna, fyrir þá sem veita þjónustuna,
fjölskyldur og samfélagið

Hvernig stöndum við best að skipulags- og umhverfismálum?
... fyrir þá sem þiggja þjónustuna, fyrir þá sem veita þjónustuna,
fjölskyldur og samfélagið

- takmarka stöðuleyfi gáma
- vanda sig við skipulagsvinnu
- endurbyggja eða rífa gömul og ónotuð hús (til sveita)
- skipuleggja svæði við Ólafsbraut – Sáið sem fjölbreytt útivistarsvæði
(mini-golf, fótbolti)
- Dalsvæðið:
- brúa tvífossalækinn
- byggja nýtt þjónustuhús á tjaldsvæðinu
- ofan við Bug – skipuleggja útivistarsvæði

... fyrir þá sem þiggja þjónustuna, fyrir þá sem veita þjónustuna,
fjölskyldur og samfélagið

- efla samstarf íþróttafélaga innan alls sveitarfélagsins
- efla heimamenn í knattspyrnu
- ræða hvort íþróttastarf sé fyrir fólkið (íbúa samfélagsins) eða ímynd
bæjarfélagsins.
- fjölbreyttara íþróttastarf – t.d. efla dans, fimleika hópfimleika þ.e.
reyna að bjóða upp á fjölbreytt starf.

Allir hvattir til
að mæta og taka þátt.

góðir grannar
Sparnaðartilboð helgarinnar 22. - 25. mars
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Spergilkálsblanda
230g frá Goða 750g
fryst fersk, frá Coop

...sjá ﬂeiri tilboð á samkaupurval.is
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