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Fermt á Ingjaldshóli
Fermt var í Ingjaldshólskirkju
á skírdag. Fermdir voru fimm
drengir þeir Elís Orri Rúnars
son, Jóhann Steinn Gunnarsson,
Jón Hilmir Karlsson, Konráð
Ragnarsson og Leó Örn Þrastar
son af séra Aðalsteini Þorvarlds
syni sóknarpresti í Grundarfirði.
Í Ingjaldshólskirkju er fermt í
þrennu lagi, fyrsta fermingin
var 25. mars, á skírdag voru
eins og áður segir fermdir fimm
drengir og á hvítasunnudag
verða tvö börn fermd. Ferm
ingar í dreifbýli Snæfellsbæjar
dreifast á nokkrar helgar en í
Ólafsvíkurkirkju verður hins
vegar bara fermt á hvítasunnu
dag.
Misjafnt er eftir sóknum
hversu mikið fermingar dreifast
og mjög skiptar skoðanir meðal
sóknarbarna hvort betra sé að
ferma öll börn í sókninni í einu
eða dreifa því yfir nokkrar
helgar, hefðin hefur þó mikið
að segja í þessum efnum. Flestir

geta þó verið sammála um að
mestu skipti að upplifun barn
anna sé notanleg og góð.
þa

„ég, safnarinn“

Sýningin
óskar eftir þátttöku úr samfélaginu. Ert þú að safna
eitthverju, af einhverri ákveðinni ástæðu og ert þú til
í að sýna okkur brot úr einkasafninu þínu í næstu
sýningu sem verður haldin frá 17. maí til 28. maí í
Átthagastofu Snæfellsbæjar?
Við viljum heyra af hverju fólk byrjaði að safna
einmitt því sem það safnar og hvað það hefur verið
að safna í langan tíma.
Ekki hika við að hafa samband sem fyrst við Barböru
í síma 8622998 eða barbara@snb.is og taka þátt í
skemmtilegri sýningu.

Símanúmer
fyrr og nú

Mikið líf var í pakkhúsinu um
páskana og margt að sjá og
skoða þar. Var þar til sýnis
símaskrá frá árinu 1959 sem
mikið var skoðuð, sköpuðust
miklar og skemmtilegar um

ræður um hana. Á þessum tíma
voru fáir með síma og hafa sum
númerin haldið sér til dagsins í
dag þó með þeim viðbótum
sem hafa orðið Brauðgerðin
var með númerið 19 og er í dag
með 436-1119. Vigfússon
vélaviðgerðir var með númerið
1 og hrepp
stjórinn með nú

merið 2. Einnig var höfð til
sýnis ný símaskrá og fannst

erlendum gestum merkilegast
við hana að nöfnunum í henni
er raðað eftir fornafni en ekki
eftirnafni. Gaman er líka að
segja frá því að hafðar voru
gamalar uppskriftabækur til
sýnis þar sem hægt var að
glugga í og finna góðar og
gamlar íslenskar uppskriftir. Í
pakkhúsinu er alltaf reynt að
hafa eitthvað áhugavert og
skemmtilegt til sýnis meðfram
handverkinu á fyrstu hæð
hússins og svo er auðvitað
byggðasafnið á efrihæðunum
sem alltaf stendur fyrir sínu.
þa

Jökull kemur næst út
miðvikudaginn 18. apríl.
Auglýsingum í lit

þarf að skila fyrir kl. 9.30 á mánudagsmorgun.

Auglýsingum og efni
þarf að skila fyrir kl. 18 á mánudag.

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

Smáauglýsing
Húsnæði óskast

5 manna fjölskylda óskar eftir húsnæði til leigu í Grundarfirði.
Erum reyklaus og reglusöm. Getum útvegað meðmæli.
dagný ágústsdóttir s: 899-0050

dagny1@simnet.is

Afinn með Sigurði Sigurjónssyni í Klifi
Sumardaginn fyrsta, 19. apríl kl. 20
Hluti aðgangseyris rennur til Víkings og Reynis.
Fjölmennum á Afann og styrkjum þannig
barna- og unglingastarf Ungmenafélaganna

Páskar í
Pakkhúsinu

Þökkum innilega ættingjum og vinum
aðsýnda samúð og hlýhug við andlát og útför
okkar ástkæra sonar, bróður og frænda

Theodórs Árna Emanúelssonar
Sérstakar þakkir til eigenda og starfsfólks Sjávariðjunnar, áhafnarinnar
á Hamri SH 224, sr. Ragnheiðar, Sigurgeirs læknis, slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna og vinkvenna okkar sem sáu um veitingar í Klifi.
Vinátta ykkar er okkur mikill styrkur.
Emanúel Ragnarsson
Magnús Emanúelsson
Hallveig Lárusdóttir
Unnur Emanúelsdóttir
og fjölskyldur
Þeir sem færa sólskin inn í líf annara geta ekki haldið því frá sjálfum sér.

Gaman var að hafa opið í
Pakkhúsinu í 10 daga í kringum
Páskana og að geta tekið vel á
móti bæði heimamönnum og
gestum. Fólk var á ferðinni
þessa daga og var sérstaklega
þakklátt fyrir að finna stað þar
sem var opið og þar sem hægt
var að ná sér í upplýsingar, kaffi
og fróðleik. Pakkhúsið var í
sínu fínasta pússi og safnið var
glæsilegt með nýjar merkingar
og fróðleik hér og þar og búið
var að setja upp ýmsar stöðvar
þar sem gestir gátu til dæmis
horft á dvd, tekið þátt í að
prjóna lengsta safntrefil í heimi
eða skilað inn uppskrift og
fengið aðra í staðinn. Galleríið
kynnti sig með nokkrum vörum
í bland við safnmuni sem var
smekklega stillt upp af Elsu
Bergmundsdóttur og tóku
gestirnir vel eftir þessum
breytingum. Einnig var kaffi og
eitthvað gott meðlæti daglega í
boði og það var sérstaklega vel
þegið á þeim dögum þegar flest
í kring var lokað vegna
páskafrídaganna. Páskar eru
auðvitað ekki sambærilegur
árstími við sumarið en þrátt
fyrir að útkoman hafi ekki verið
mikil í krónum og aurum, þá
var þetta yndislegur tími í
Pakkhúsinu og ómetanleg
fjárfesting í orðspori - því ég er
viss um að gestirnir munu tala
vel um okkur og anda hússins.
Þeir fengu mikla þjónustu og
umhyggju í heimsókn sinni og

fannst þeir vera mjög velkomnir
í Pakkhúsið. Gestirnir voru frá
ýmsum löndum, Finnlandi, Sví
þjóð, Danmörku, Englandi,
Bandaríkjunum, Kanada, Frakk
landi, Belgíu, Þýskalandi, Ísrael
og Ítalíu og það var gaman að
spjalla við þá og forvitnast um
það hvað það var sem dró þá til
Snæfellsbæjar og hvað þeir
helst vilja sjá hjá okkur upplýsingar sem við í Átthaga
stofunni getum nýtt okkur vel
þegar við kynnum Snæfellsbæ
fyrir ferða
mönn
unum í fram
tíðinni. Einnig komu Íslend
ingar sem dvöldust í sumar
bústöðum á svæðinu um Pásk
ana og svo auðvitað líka heima
menn. Hægt var að sinna
hverjum og einum vel því traff
íkin dreifðist vel yfir tímann.
Alltaf var eitthvað að gerast en
aldrei mikið. Mig langar að
enda skýrsluna um páska
opnunina með setningu úr
gestabókinni þar sem hjón
skrifuðu: ,,takk fyrir að hafa
opið fyrir okkur og fyrir þessar
hlýju og fróðlegu móttökur“.
Innilegar þakkir öllum þeim
sem komu að undirbúningi
Páskapakkhússins og kærar
þakkir öllum gestum fyrir
komuna.
Fyrir hönd Pakkhússins
Barbara Fleckinger
Verkefnastjóri Átthagastofu
Snæfellsbæjar

Skemmtum okkur á
sumardaginn fyrsta
Nú erum við svo heppin að
fá hingað frábæran einleik,
AFINN, með Sigurði Sigur
jónssyni sem verður haldinn í
Klifi, 19. apríl 2012, kl. 20.00.
Við viljum hvetja íbúa
Snæfellsness til að nýta sér
þetta tækifæri til að koma
saman og hlæja hressilega.
Ungmennafélögin fá hlut af
aðgangseyrinum og hafa

stjórnirnar ákveðið að ágóð
inn sem við fáum af sölu
miðanna, muni fara í að kaupa
fimleikadýnu fyrir Íþróttahús
Snæfellsbæjar.
Miðarnir eru til sölu á midi.is
eða fólk getur haft samband
við okkur til að panta eða
kaupa miða: Fríða 8933442,
Helen 8463389 og Sjöfn Anna
8681975.

Pizzutilboð alla daga

Meira salt

Saltskipið Frida kom í
Ólafsvíkurhöfn að kvöldi
föstudagsins langa. Landað var
500 tonnum af salti úr henna á
laugardeginum. Er þetta í
annað skiptið á þessu ári sem
Frida kemur til Ólafsvíkur.

Þegar svona stór skip koma til
hafnar sér Björgunarbáturinn
Björg um að koma lóðs um
borð og aðstoða skipin í
höfninni. Hefur Björgin reynst
vel til þessara verka.
þa

Aflafréttir
Á meðan að margir smábáta
sjómenn hafa hangið heima
bæði vegna leiðindaveðurs og
hjá sumum lítils kvóta. Þá hefur
Pétur á Bárði SH heldur betur
róið stíft í mars. Báturinn
landaði alls 31 sinni og nokk
rum sinnum tvisvar á dag.
Veiðin hjá þessum 30 bt
plastbáti var 305 tonn sem er
mesti afli sem smábátur hefur
fengið á einum mánuði. Þessi
mikli afli bátsins skipar honum
með efstu bátum á netum í
marsmánuði og vekur það ekki
síðri athygli því bátarnir í
kringum Bárð SH eru allir mun
stærri eða allt að tíu sinnum
stærri enn Bárður SH.

Þórsnes II SH var með 324
tonn í mars og var mestum
hluta af aflanum landað í
Sandgerði. Ólafur Bjarnarsson
SH var með 147 tonn í 13
róðrum og Magnús SH 174
tonn í 17 róðrum. Síðasti
róður Magnúsar SH var ansi
góður eða 37 tonn. Saxhamar
SH er í netarallinu og hefur
mokveitt, fékk 219 tonn í 5
róðrum. Tveimur róðrum var
landað í lok mars og hinum í
byrjun apríl.
Veiðar smábátanna á línu
voru mjög litlar enda veiði
mjög léleg. Helst voru það
Tryggvi Eðvarðs SH og Særif SH
sem fengu einhvern afla enda
voru þeir í Grindavík að róa.
Tryggvi Eðvarðs SH var með 85
tonn í 15 róðrum og Særif SH
70 tonn í 12 róðrum, næstur á
eftir þeim kom svo Brynja SH
sem var með 24 tonn í 9
róðrum.
Fínn afli var hjá trollbátnum,
Hringur SH sem hefur verið á
karfaveiðum var með 221 tonn
í 3 löndunum. Helgi SH var
með 218 tonn í 4 löndunum og
Sóley SH 173 tonn í 4, Farsæll
SH 136 tonn í 4.
Tjaldur SH var hæstur SH
bátanna á linuna og var með
368 tonn í 6 róðrum. Rifsnes
SH 207 tonn í 6, Gullhólmi SH
var með 150 tonní 4, Örvar SH
137 tonn í 3, Grundfirðingur
SH 127 tonní 3. Hamar SH var
á balalínu frá Grindavík og var
ásamt Kópi BA einu balabátarnir
sem náðu yfir 100 tonnin, var
Hamar SH með 102 tn í 14
róðrum, Kristinn SH var með
52 tn í 9 róðrum.
Steinunn SH fór í páskafrí 22.
mars en þrátt fyrir það þá varð
báturinn hæstur SH bátanna á
dragnót með 223 tonn í 16
róðrum. Matthías SH var með
199 tn í 14, Stormur SH 153 tn
í 14, Esjar SH 136 tn í 12. Egill
SH var með 114 tn í 14,
Sveinbjörn Jakopsson SH 112
tn í 12, Guðmundur Jensson
SH 89 tn í 11, Gunnar Bjarnason
SH 86 tn í 11 og Rifsari SH 83
tn í 8.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

Sægarpur ehf. óskar eftir starfsmanni

Tröllið
Snæfellsnes

18 ára eða eldri til starfa sem fyrst
í vinnslu fyrirtækisins,
almennur vinnutími er 8-16.
Upplýsingar í síma 852 3782
eftir kl 16:00 - Aðalsteinn

Um páskana sýndu Ásta
Guðrún Pálsdóttir og Elsa
Fanney Grétarsdóttir boli sem
þær hönnuðu saman. Hug
myndin á bak við bolina var að
búa til eitthvað sem tilheyrir
öllu Snæfellsnesinu og útkom
an varð þetta tröll, nefið á
tröllinu er Snæfellsnesið og
bólan Snæfellsjökull. Eru þessir

bolir fyrsta skrefið hjá þeim
stöllum, langar þeim að bæta
við á þá texta á fleiri en einu
tungumáli og þróa bolina
frekar ef þeir fá góðar móttökur.
Eins og er fást þeir í Pakkhúsinu
í Ólafsvík, Markaðnum í Grund
arfirði og vonandi á fleiri stöð
um fljótlega.
þa

góðir grannar
Sparnaðartilboð helgarinnar 12.- 15. apríl
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Alifuglabollur með kúrbít og kókosi
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Hvítlauksbrauð 2 stk 350g
fryst
ferk,
Coop
Goða
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fráfrá
Goða
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Alifuglahakk 600g
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Safarík hollusta
hlaðin
C- og K vítamíni
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Spergilkálsblanda
230g frá Goða 750g
fryst fersk, frá Coop

...sjá ﬂeiri tilboð á samkaupurval.is
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