4. apríl 2012

546. tbl - 12. árg.

Árshátíð Gsnb
Í síðustu viku héldu starfs
stöðvar Grunnskóla Snæ
fells
bæjar á norðanverðu Snæfells
nesi árshátíð. Yngsta stigið, sem
er 1. til 4. bekkur, hélt árshátíð
á þriðjudag í Klifi. Að venju var
víða leitað fanga í efnisvali og
mátti sjá flott atriði, bæði
sungin og leikin, m.a. voru flutt
atriði byggð á sögunni um Línu
langsokk og einnig Karíus og
Baktus.
Á föstudag var svo komið að
árshátíð miðstigs sem er 5. til 7.
bekkur, þema árshátíðarinar var
söngleikurinn Mamma Mía.
Nemendur sýndu góða takta og
enginn vafi á að margar af leikog söngstjörnum framtíðarinnar

eru í hópi nemenda Grunn
skólans. Sólveig Eiríksdóttir tók
myndir af árshátíð miðstigsins.
Unglingastigið heldur svo
árshátíð síðasta vetrardag og
verður hún haldin á Lýsuhóli.

Pizzutilboð alla daga

jó

Þriðja sæti í
söngvakeppni

Strákarnir á Starfsbraut Fjöl
brautarskóla Snæfellinga tóku
þátt í söngvakeppni starfsbrauta
sem haldin var fimmtudaginn
29. mars sl. í Fjölbrautaskólanum
við Ármúla. Óhætt er að segja
að strákarnir hafi staðið sig
frábærlega en 12 skólar tóku
þátt í keppninni en 18 skólar
voru mættir í heildina. Fjöl
brautarskóli Snæfellinga lenti í
þriðja sæti sem verður að teljast
frábær árangur þar sem skólinn
hefur aðeins einu sinni áður
sent þátttakendur. Strákarnir
sungu slagarann “It’s my life”
sem Bon Jovi gerði frægt fyrir
nokkrum árum. Mjög stífar
æfingar voru fyrir keppnina og
smíðuðu strákarnir sameigin
lega bassa og gítar til þess að

hafa í atriðinu. Sviðsframkoma
þeirra féll vel í dómara og
áhorfendur því strákarnir fengu
frábærar viðtökur, dómnefndin
hafði einnig orð á því hversu
margir þátttakendur voru frá
skólanum en 7 af 8 nemendum
tóku þátt. Nemendur hlutu
bikar og inneign á tónlist.is að
launum. Eftir keppnina döns
uðu svo allir fram undir mið
nætti áður en haldið var heim á
leið. Nemendur brautarinnar
voru skólanum til sóma og eiga
hrós skilið fyrir frábært atriði.
Strákar þið eruð bara frábærir
!!!
Myndina tók Ólafur Ingi
Bergsteinsson.
Sigríður G Arnardóttir
Deildarstjóri starfsbrautar

aðstoðarskólastjóri
grundarfjörður

laus er staða
aðstoðarskólastjóra
við grunnskóla
grundarfjarðar
frá og með 1. ágúst 2012
Í Grunnskóla Grundarfjarðar eru nú 104
nemendur og 23 starfsmenn. Nánari
upplýsingar um skólastarfið má finna á
heimasíðu skólans, www.grundo.is. Laun
eru skv. kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Anna
Bergsdóttir, skólastjóri í símum 430 8555 og
863 1670, eða annberg@grundarfjordur.is.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Grunnskólakennararéttindi og reynsla af
kennslu í grunnskólum.
• Reynsla af stjórnun og stjórnunarstörfum í
grunnskóla æskileg.
• Lipurð í mannlegum samskiptum.
• Metnaður í starfi og áhugi á skólaþróun.
helstu verkefni
og ábyrgðarsvið
• Staðgengill skólastjóra.
• Umsjón og skipulagning á innra starfi
skólans í samráði við skólastjóra.
• Umsjón með starfsmannamálum í samráði
við skólastjóra.
• Samskipti við nemendur og foreldra.
Grundarfjörður er staðsettur á norðanverðu
Snæfellsnesi. Hér búa ríflega 900 manns. Umhverfi
bæjarins, með Kirkjufellið í öndvegi, er einstaklega
fagurt. Atvinnulífið byggir á kröftugum sjávarútvegi,
opinberri þjónustu og vaxandi ferðaþjónustu.
Þjónustustig er ágætt og félagslífið fjölbreytt fyrir
alla aldurshópa. Hér er Fjölbrautaskóli Snæfellinga,
samfélagið er gott og margir möguleikar til útivistar.

Umsóknir berist Önnu Bergsdóttur, skólastjóra,
í netfangið annberg@grundarfjordur.is.
Umsóknarfrestur er til 12. apríl 2012.

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

metnaður – ánægja
samvinna – ábyrgð

PÁSKATÓNLEIKABALL
á Hótel Hellissandi laugardaginn 7. apríl

Pétur Örn og Einar í Buffinu
mæta ásamt Kristjáni Gísla.
Tónleikarnir byrja kl. 23:00
og standa til kl. 02:00.

Pantanir í sí

ma:

Happy Hour milli 21:00-23:00.

430 8600

Miðaverð aðeins 1.500 kr. á mann og það er 18 ára aldurstakmark.

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

Páskatipp
Nú verður fyrsti vinningur á
laugardaginn 120 millj. Með því
að tippa styrkið þið líka
yngriflokkana því þeir hafa fengið
300 þúsund á ári af sölulaununum,
það munar um minna. Hvetjum
alla Víkinga og velunnara til að
tippa á laugardaginn og muna
eftir félagsnúmerinu 355.
Áskorendaleikurinn endaði með

sigri landfyrirtækjana 14-5
þökkum öllum þeim sem tóku
þátt fyrir þátttökuna og
stuðninginn. Óskum öllum
gleðilegrar páskahátíðar. Opið á
laugardögum frá 11.00 til 13.00 í
Íþróttahúsinu. Heitt kaffi á
könnunni. Allir velkomnir. Áfram
Víkingur.
Stjáni og Tóta.

Hefst þriðjudaginn 10. apríl - 22. mai.
Kennt verður mánudaga - miðvikudaga og föstudaga kl 06:00 - 07:00
Mánudaga - þriðjudaga og fimmtudaga kl 17-18

Úrvals lambalæri
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Rauðkál 720g
frá Coop

P&Ó

Birt með fyrirvara um prentvillur.
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Dijon-sinnep 250g
frá Coop

Spergilkálsblanda 750g

Ó

299

fryst ferk frá Coop

kr/pk

góðir grannar
Helgartilboð 5.8. apríl
Helgartilboð
15.18.desember

Páskalambið
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í vorlegum kryddlegi

1 bolli ólífuolía
1/2 saxaður laukur
1 hvítlauksgeiri
2 dillgreinar
2 msk sítrónusaﬁ
2 tsk saxaður
sítrónubörkur
1/2 tsk þurrkað
oreganó

Setjið allt í blandarann og hellið leginum yﬁr lærið.
Látið marínerast í ísskáp í a.m.k. 4 klst.
Gott er að láta lærið standa í stofuhita í 1 klst fyrir eldun.
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Úrvals lambahryggur
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Hvítlauksbrauð 2 stk 350g
frá Coop
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Kartöflustrá 900g
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Grísk jógúrt-salatsósa

Ókeypis uppskriftir!
að góðum páskaréttum
í verslunum Samkaupa úrvals

400 ml, frá Coop

Opið: Skírdagur 10.00-20.00, annar í páskum: 10.00-20.00

Sorphirða
Ágætu íbúar Snæfellsbæjar.
Það er afar ánægjulegt að
segja frá því að nú í byrjun júní
verða gerðar breytingar á til
högun sorphirðu í Snæfellsbæ.
Breytingin verður sú að nú fá
íbúar endurvinnslutunnu við
hvert heimili, þannig að nú
verða þá tvær tunnur við hvert
hús í stað einnar, ein fyrir al
mennt sorp og önnur fyrir
flokkað, svokölluð „græn
tunna“.
Margvísleg fræðsla um
flokkun og endurvinnslu verð
ur í boði fram að þeim tíma er
við tökum „grænu tunnuna“ í
notkun og mun Snæfellsbær
meðal annars gefa út
kynningarbækling sem sendur
verður inn á hvert heimili þar
sem farið verður yfir helstu
atriði varðandi flokkunina. Ég
vil þó segja strax að þetta
fyrirkomulag er alls ekkert
flókið og hafa um árabil þó
nokkur heimili í Snæfellsbæ
verið að flokka og gengið mjög
vel.
Breyting verður á núverandi
fyrirkomulagi á sorphirðu og í
stað þess að sorpið sé tekið á
10 daga fresti þá verður það
gert á 14 daga fresti og „græna

tunnan“ verður tæmd einu
sinni í mánuði. Gefið verður út
nýtt sorphirðudagatal þar sem
þessar breytingar koma fram.
Snæfellsbær hefur unnið að
þessum breytingum í góðu
samstarfi við Gámaþjónustu
Vesturlands og mun fyrirtækið
taka þátt í því með Snæfellsbæ
að innleiða þessa breytingu.
Þessi breyting á sorphirðu
málum í Snæfellsbæ er hluti af
þeirri umhverfisstefnu sem
sveitarfélagið vill standa fyrir.
Það að flokka og endurnýta
hlýtur að vera keppikefli fyrir
okkur öll því með því umgöng
umst við umhverfið og náttúru
okkar með þeirri virðingu sem
vera ber.
Frekari upplýsingar munu
birtast um innleiðingu „grænu
tunnurnar“ í næstu blöðum
Jökuls.
Kristinn Jónasson, bæjarstjóri.

Guðsþjónustur um páska
5. apríl. Skírdagur
Messa í Grundarfjarðarkirkju kl. 20.00
Sameiginleg messa safnaðanna í Snæfellsbæ og Grundarfirði
6. apríl. Föstudagurinn langi
Ingjaldshólskirkja. Krossljósastund kl. 19.00
Ólafsvíkurkirkja. Krossljósastund kl. 21.00
8. apríl. Páskadagur
Ólafsvíkurkirkja. Hátíðarmessa kl. 11.00
Ingjaldshólskirkja. Hátíðarmessa kl. 10.00 og morgunkaffi.
Dvalarheimilið Jaðar. Hátíðarmessa kl. 14.00

Aðalfundur Reynis
Mánudaginn 26. mars var
haldinn aðal
fundur u.m.f.
Reynis í Röst Hellis
sandi.
Fyrir utan stjórn
ina voru
mættir nokkrir bæjarbúar,
var stjórnin mjög ánægð
með að sjá þá.
Reikningar voru lagð
ir
fram til skoðunar. Stjórnin sagði
frá hugmynd frá Ara Bent
Ómarssyni um hlaup á Sandara
gleði um nýja göngustíginn. Er sú
hugmynd í ákveðnum farveg. Næst
var rætt um Íþróttavöllinn á
Hellissandi. Eins og kannski flestir
vita hefur u.m.f. Reynir fjárfest í 2
gámahúsum til að bæta aðstöðuna
við Reynisvöll. Í vor ætlar Snæfells
bær að koma fyrir húsunum,
tengja rafmagn og vatn. Með því er
kominn sú aðstaða sem flestir hafa
beðið eftir. Ætlunin er að þegar
húsin eru komin á sinn stað,
munum við þurfa aðstoð við að
klára húsin að innan og utan.

Óskum við eftir því að þeir
sem hafa áhuga á að aðstoða
okkur með vinnuframlagi
eða kaupum á tækjum og
tólum hafi samband við
okkur. Það væri gaman ef
við gætum byggt upp
að
stöðu sem við gætum
verið stolt af.
Farið var út í umræðu um
stofnun nýs ungmennafélag (sem
nafn er komið á og logó) Var það
skoðun fundargesta að óskandi
væri að ungmennafélögin hefðu
þann styrk til að taka það skref
sem þarf til að stofna eitt stórt og
öflugt ungmennafélag í þágu
barna, unglinga og alls bæjar
félagsins.
Þar sem umræðu var ekki lokið
þegar sumir þurftu að fara af fundi
var fundi ekki slitið heldur frestað
til apríl og verður annar fundur
auglýstur síðar.
Stjórnin

INGJALDSHÓLSKIRKJA
5. apríl Skírdagur

Fermingarmessa í Ingjaldshólskirkju kl. 14.00
Fermdir verða.
Elís Orri Rúnarsson
Jóhann Steinar Gunnarsson
Jón Hilmir Karlsson
Konráð Ragnarsson
Leó Örn Þrastarson

