31. maí 2012

554. tbl - 12. árg.

Fermt á hvítasunnudag

Á hvítasunnudag var fermt
bæði í Ólafsvíkurkirkju og
Ingjaldshólskirkju, það var séra
Óskar Ingi Óskarsson sem
fermdi, hann var gestaprestur
við þessar athafnir því að hann
tekur við embætti sínu sem
sóknar
prestir í Ólafsvíkur- og
Ingjaldshólsprestakalli þann 1.
júní næstkomandi. Sr. Óskar
verður settur í embætti í messu
þann 10. júní. Nóg var að gera

hjá prestinum þennan dag,
hann fermdi 4 börn í Ólafs
víkurkirkju um morguninn, það
voru þau Alma Björk Clausen,
Helgi Sigtryggsson, Nína Marín
Bjargardóttir og Þórdís Lilja
Þórðardóttir. Eftir hádegi var
svo fermt á Ingjaldshóli en þar
fermdust þau Kristófer James
Eggertsson og Lilja Sæbjörg
Jónsdóttir.

Sjávarlist

þa
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Málverk, listaverk, myndir og fleira
Sjómannadagshelgina
1.-3.júni 2012

á Jaðri

Snæfellsnes mótaröðin
Mótaröð golfklúbbanna á Snæfellsnesi
5. júní - Golfklúbburinn Jökull, Ólafsvík
12. júní - Golfklúbburinn Vestarr, Grundarfirði
19. júní - Golfklúbbur Staðarsveitar
26. júní - Golfklúbburinn Mostri, Stykkishólmi
Að loknum 4 mótum eru veitt verðlaun til þeirra
5 kylfinga sem hafa bestu útkomuna úr 3 mótum.
Verðlaun veitt 5 efstu í hverju móti,
auk þess nándarverðlaun á par 3 holum vallarins.
Ein verðlaun fyrir þann sem nær besta skori án
forgjafar á hverjum velli.

Opnunarhátíð sýningarinnar verður haldin á
föstudeginum, kl 17.00 á Jaðri
Siggi Hösk flytur tónlist. Sjávarkistan og Reykkofi Gunnu í
Rifi kynna starfsemi sína – allir fá að smakka eitthvað
Eitthvað fyrir alla – verið velkomin á Jaðar
Sýningin er unnin af Átthagastofu Snæfellsbæjar

Styrktaraðili mótaraðarinnar er
Landsbankinn á Snæfellsnesi
Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4190

Ólafsvík
Lindarholt 2 er til sölu. Húsið er á tveimur
hæðum og alls 109,8fm. Efri hæðin er 86,8fm og
skiptist hún í forstofu, baðherbergi, hol, eldhús,
stóra stofu og tvö herbergi. Á forstofu, holi og
eldhúsi eru flísar á gólfi og á baðherbergi eru
flísar með hita í gólfi. Parket er á stofu og í
herbergjum. Úr stofu er gengið út á góðan
sólpall með góðu grindverki. Í kjallara sem er 23
fm er þvottahús. Húsið er nýlega tekið í gegn
innan sem utan, m.a. lagnir, rafmagn, gólfefni og fl. Á húsinu er nýlegt þak og
þakkantur. Bílskúr sem er 60 fm er byggður úr steypu 2008. Hann er með góðri
lofthæð og hurð sem er 3,5 á breidd og 2,4 á hæð með rafmagnsopnun. Húsið allt
lítur mjög vel út utan sem innan og það er mjög góð eign á góðum stað í Ólafsvík
með góðu útsýni.
Óskað er eftir tilboði í eignina.

Útskrifuðust
saman úr FSN

Það er ekki á hverjum degi
sem mæðgur og systur útskrifast
sem stúdentar sama daginn. Sá
ánægjulegi atburður átti sér þó
stað þegar útskrifað var úr
Fjölbrautaskóla Snæfellinga
síðastliðinn föstudag en þá
útskrifuðust mæðgurnar Eygló
Kristjánsdóttir og Karen
Hjartar
dóttir af félagsfræði
braut. Þennan sama dag út
skrifaðist einnig systir Eyglóar

Alexandra Kristjánsdóttir einnig
af félagsfræðibraut. Eygló lét
lítið stoppa sig í vetur í skóla
göngunni en hún keyrði á
hverjum degi frá heimili sínu á
Stóra Kambi í Breiðuvík fyrst til
Ólafsvíkur með son sinn á leik
skólann og svo til Grundar
fjarðar í skólann. Á myndinni
má sjá þær stöllur ásamt stoltri
móður og ömmu Hafdísi Berg
Gísladóttir.

Í síðustu viku tilkynnti Lands
bankinn að loka eigi afgreiðslu
bankans í Grundarfirði í lok
þessa mánaðar, afgreiðslan í
Grundarfirði er þriðja útibúið
eða afgreiðslan sem Lands
bankinn lokar á Snæfellsnesi á
tæpum tveimur árum.
Í yfirlýsingu frá bankanum
kemur fram að lokunin sé hluti
af hagræðingaraðgerðum sem
muni skila sparnaði upp á um
400 milljónum á ári, 8 af
greiðslustöðum verður lokað
víða um land en þar af er 5 á
Vesturlandi og Vestfjörðum.
Starfsmönnum bankans mun
fækka um 50 við þessar að
gerðir, 29 starfsmönnum hefur
verið sagt upp en 15 verið
boðinn starfslokasamningur
vegna aldurs og verða tryggð
full réttindi. Aðrir sem nú hætta
höfðu áður sagt upp störfum. Á
Snæfellsnesi mun hafa verið
gerður starfslokasamningur við
einn starfsmann en tveimur var

sagt upp.
Vegna ákvörðunar Lands
bankans um að loka afgreiðslu
bankans í Grundarfirði sam
þykkti bæjarráð Grundarfjarðar
samhljóða svohljóðandi á
lykt
un:
„Lokun Landsbankans er
alvarlegt áfall fyrir viðskiptavini
hans og samfélagið allt.
Ákvörðunin er ekki tekin vegna
rekstrar útibúsins hér, heldur
vegna hagræðingaraðgerða í
heildarstarfsemi
bankans.
Lögmál útrásartímanna lifa enn
góðu lífi í bankaheiminum og
lítið virðist hafa breyst. Í banka
í eigu ríkisins, banka sem þykist
hafa markað sér stefnu um
samfélagslega ábyrgð, er krafan
um arðsemi enn öllu æðri og
ekki hikað við að kippa burt
einni af grunnstoðum sam
félaga. Bæjarráð lýsir mikilli
vanþóknun með þessa ákvörð
un Landsbanka Íslands.“

Vélstjóri óskast
til afleysinga á Hamar SH 224.

þa

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.

Landsbankinn
lokar í Grundarfirði

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

Upplýsingar veita Alexander s 897 0076
og Runólfur 864 2882.
Útgerð Kristins J. Friðþjófssonar ehf. Rifi.

jó

Í SEXTÍU ÁR 1952 - 2012
Dagskrá 1. - 3. júní 2012
Föstudagur 1. júní:

Kl: 17:30 - 18:30

Dorgveiðikeppni á Norðurgarðinum fyrir öll börn í Snæfellsbæ á vegum Sjósnæ.
Sýning í Átthagastofu-bútasaumur. Opið alla helgina frá kl. 10-17.
Pakkhúsið opið-handverk íbúa Snæfellsbæjar og kaffisala. Opið alla helgina frá kl. 11-17.
Sjávarlist á Jaðri. Formleg opnun föstudaginn 1. júní kl. 17:00. Opið alla helgina.
Firmakeppni í körfubolta í Íþróttahúsi Snæfellsbæjar kl. 18-20.

Kl: 13:00

Við höfnina
Kappróður, boðhlaup, brettahlaup og reiptog.
Hoppukastalar í boði Landsbankans í Snæfellsbæ.
Unglingadeildin Dreki verður með andlitsmálun og sölu.
Opið hús í Bylgjunni kl. 14-16, sjávarréttasúpa a la Steiney fyrir gesti og gangandi.
Sjávarkistan opnar – heimamarkaður með gómsætt sjávarfang úr Breiðafirði.
Fiskasafnið í Ólafsvík opnar - lifandi fiskar og krabbar
Skráning í keppnisgreinar hjá Bjössa í s: 846-8803 og Fannari í s: 840-3708

Kl: 19.30

Félagsheimilið Klif
Sjómannahóf og dansleikur.
Húsið opnar kl. 19:30.
Evgeny Makeev spilar meðan á borðhaldi stendur.
Borðhald hefst kl. 20:00.
Maturinn er frá Galito.
Veislustjóri er Helga Braga.
Sjómannskonur heiðraðar.
Minni sjómanna.
Áskorendakeppni sjómanna.
Töframaðurinn Einar Mikael.
Hljómsveitin Goðsögn ásamt Regínu Ósk leikur fyrir dansi.
18 ára aldurstakmark og snyrtilegur klæðnaður.
Miðasala í síma 891-9217

Laugardagur 2. júní:

Sunnudagur 3. júní.

Kl: 08.00

Fánar dregnir að húni.

Kl: 13.00

Í sjómannagarðinum (fært inn í kirkju ef veður er vont)
Blómsveigur lagður að styttu sjómanna.
Ræðumaður Jónas Gestur Jónasson.
Sjómaður heiðraður.
Verðlaunaafhending.
Skólahljómsveit Tónlistarskóla Snæfellsbæjar flytur létt lög undir stjórn Evgeny Makeev.
Skrúðganga til messu.
Sjómannamessa í Ólafsvíkurkirkju.
Sjómenn sjá um ritningalestur.
Kaffisala í nýja björgunarsveitarhúsinu í Rifi á vegum slysavarnardeildanna.

Kl: 17.00

Skemmtisigling frá löndunarbryggjunni.
Egill SH, Gunnar Bjarnason SH, Ólafur Bjarnason SH, Sveinbjörn Jakobsson SH

Kl: 18.00

Grillveisla við Þorgrímspall.
Hoppukastalar fyrir börnin í boði Landsbankans í Snæfellsbæ
Áhafnirnar á Manga á Búðum, Oliver og Sveinbirni Jakobssyni.

Þökkum eftirfarandi styrktara›ilum,

Fiskmarkaður Íslands, Hafnarsjóður, Verkalýðsfélag Snæfellinga og Landsbankinn hf

Umferðaróhapp

Umferðaróhapp varð seinni
part þriðjudags þegar nýlegur
Wolkswagen Polo lenti á brúar
stólpa og hafnaði á hvolfi ofan í
læk sem rennur við Fornu
Fróðá, er rétt austan við gatna
mótin að Fróðárheiði.
Bíllinn fór af miklu afli fram
af brúnni og hafnaði fyrst á
brúarstólpan fjær áður en hann

hafnaði á hvolfi ofan í læknum.
Ökumaðurinn sem var kona á
miðjum aldri komst af sjálfs
dáðum út og þykir með ólík
indum að hún hafi sloppið
ómeidd frá þessu.
Meiðsli hennar reyndust
minniháttar og ekki er vitað um
tildrög slyssins.
sg

Í Klifi, Ólafsvík 8. júní kl. 21

Forsala í Hobbitanum

Aukastarf
Á góðri stund - 26. til 29. júli

Fengu Dúa-bíla
að gjöf

Starfsfólk óskast í risatjaldið á bar, miðasölu
og önnur verk sem til falla.
Góð aukavinna í boði fyrir duglegt fólk.
Lágmarksaldur 18 ár.
Áhugasamir hafi samband við:
baldur@grundarfjordur.is
eða í síma: 860-0734 fyrir 15. júní.
Lionsklúbbur Ólafsvíkur færði
Leikskólanum Krílakoti fimm
Dúa-bíla að gjöf. Dúa-bílarnir
eru smíðaðir af ungum smiði
úr Dýrafirði, Úlfari Má Sófussyni
en hann smíðar þá í frítíma
sínum. Dúa- bílarnir eru dýr
firsk hönnun og voru first

smíð
aðir á 9. áratug síðustu
aldar í leikfangasmiðjunni
Öldunni á Þingeyri. Bílana
keyptu lionsmenn fyrir hagnað
af árlegu leikfangahappadrætti
þeirra sem haldið er á
aðfangadagsmorgun.

þa

Við bjóðum
góða þjónustu

Okkar markmið er að gera góða þjónustu betri
Viðskiptavinir Íslandsbanka eru ánægðustu
viðskiptavinir fjármálafyrirtækja samkvæmt
Íslensku ánægjuvoginni 2011.

Við bjóðum
góða þjónustu
islandsbanki.is | Sími 440 4000

Við erum stolt af þessum árangri sem er okkur
mikil hvatning til að halda áfram á þeirri braut
að gera góða þjónustu á öllum sviðum enn betri.

Fróðlegir fyrirlestar
Framfarafélag Snæfellsbæjar
Hellisands- og Rifsdeild ásamt
Þjóðgarðinum Snæfellsjökull
stóðu fyrir fyrirlestrum um
náttúru Snæfellsness og útivist á
Hótel Hellissandi. Skúli Alex
andersson var upphafsmaður að
þessari samkomu og sagði
nokkur orð í upphafi hennar.
Cezary Dubaj flutti lagið Kór
veiðimanns á fiðlu við undirleik
Valentinu Kay. Fjórir fyrirlestrar
voru fluttir. Haraldur Sigurðsson
frá Eldfjallasafninu í Stykkis
hólmi flutti fyrirlestur um
Leyndardóma Snæfellsjökuls og
hugmyndir um jarð
vang. Í
fyrirlestri sínum fjallaði hann um
eldsumbrot. Á Íslandi eru 41
jarðskjálftamælir en enginn á
Snæfellsnesi eða Vest
fjörðum.
Mælar voru settir á Snæfellsnesi
og í Ljósufjöll og voru þeir
einungis uppi í 2 mánuði, á
þeim tíma mældust 30 skjálftar.
Voru þeir á 9 til 13 kílómetra
dýpi og þeir allra dýpstu á 28
kílómetra dýpi. Á þessu svæði er
þykkt jarðskorpunnar 20 til 30
kílómetrar. Haraldur sagði að
þörf væri á varanlegu neti
jarðskjálftamæla á Vesturlandi til
að fylgjast með Snæfellsjökli,

sérstaklega þar sem hann hefur
þynnst um 40 metra á síðustu 10
árum. Telur hann að jökullinn
verði horfinn í kringum 2100
með þessu áframhaldi.
Jón Einar Jónsson frá Háskóla
setri Snæfellsness tók því næst
við og fjallaði um rannsóknir á
æðarvarpi í Rifi. Þar kom meðal
annars fram að þeir Smári
Lúðvíksson
og
Sævar
Friðþjófsson hafa hlúð mjög vel
að æðarvarpinu og útbjuggu
þeir litla hólmann í kringum
1970 og þann stóra 1990. Eru
hreiðrin nú á milli 5 og 600.
Smári byrjaði að merkja fugla

Aðalfundur
Aðalfundur Eyrbyggju sögumiðstöðvar og
Blöðruskalla, sögufélags verður haldinn
fimmtudaginn 14. júní kl. 20.00
í Sögumiðstöðinni Grundarfirði.
Dagskrá:
Breytingar á samþykktum
Stjórnarkjör
Venjuleg aðalfundarstörf

Nánar á : www.grundarfjordur.is
Stjórnin

1993. Árið 2008 komu svo
líffræðingar til að merkja og afla
upplýsinga um æðarvarpið. Í
æðarvarpinu eru kollur sem hafa
komið í 20 ár og verpa alltaf í
sama hreiðrið en sumar fara á
milli hólma vegna vinds og vatns
en meira skjól er í stærri
hólmanum. Rannsóknir sýna að
lífslíkur unga eru 87 af 100 og
eru sum hreiðrin með 8 til 11
egg. Sagði Jón Einar að æðar
kollurnar væru veraldarvanar og
seig tegund sem léti ekkert trufla
sig.
Í þriðja fyrirlestrinum fjallaði
Róbert Stefánsson frá Náttúru
stofu Vesturlands um fuglalíf á
Snæfellsnesi og Breiðafirði. Þar
kom fram að almennt eru 77
tegundir á Íslandi, 51 tegund
sem kemur óreglulega og um
250 flækingstegundir og er þetta
gríðarlegur fjöldi fugla. Það sem
einkennir svæðið hérna er
sjófuglar og vatnafuglar. Á
Snæfellsnesi eru 57 tegundir
fugla og eru þær flestar háðar
sjó. Um jólin 2011 var
framkvæmd fuglatalning og voru
þá tæplega 29 þúsund fuglar af
39 tegundum á svæðinu og
helstu búsvæði þeirra voru

fjörur og leirur. Róbert sagði að
fuglaskoðun væri ört vaxandi
áhugamála og að árið 2008
hefðu 150 þúsund ferðamenn
komið af þessum sökum til
landsins.
Síðasti fyrirlesturinn fjallaði
um það hvort hægt væri að auka
útivist Íslendinga, Elín Sigríður
Óladóttir hjá Þjóð
garðinum
Snæfellsjökli hélt hann og
varpaði fram þessari spurningu.
Í máli hennar kom fram að 80%
þeirra sem koma til landsins
njóti útivistar. Ræddi hún um að
mikið hefði dregið úr hreyfingu í
nútíma þjóðfélagi þar sem keyrt
væri úr og í vinnu, teknir
rúllustigar eða lyftur á milli
hæða og vörur pantaðar af
netinu. Einnig að það að stunda
útivist í 30 mínútur á dag dragi
úr streitu og því mikilvægt að
auka hana sem mest. Sturla
Böðvarsson flutti svo stutt erindi
í lokin. Góð mæting var og þeir
sem mættu ánægðir með
fyrirlestrana. Tilgangur með
fyrirlestrum eins og þessum er
að koma Snæfellsnesinu á
framfæri með því að sýna hversu
fjölbreytt og áhugavert það er.
þa

Föstudagurinn 1. júní
Kl. 19:30

Unglingadeildin Drekinn gengur í hús og selur barmmerki
og sjómannablaðið 2012

Laugardagurinn 2. júní
Kl. 13:00

Skemmtidagskrá við Rifshöfn
Róðrakeppni karla- og kvennalið, koddaslagur, þrautakeppni áhafna
og fyrir yngri kynslóðina, reiptog.
Skráning hjá Halldóri í síma 893-3392.
Unglingadeildin verður með blöðrur og nammi til sölu og bíður upp
á fría andlitsmálningu fyrir börnin.
Fiskisúpa í boði útgerða Kristins Jóns Friðþjófssonar.
Skemmtisigling ef veður leyfir að dagskrá lokinni.

Sunnudagurinn 3. júní
Kl. 10:00

Sjómannamessa

Kl. 13:00

Hátíðardagskrá í sjómannagarði Hellissands
hátíðarræða, heiðraður aldraður sjómaður og verðlaunaafhending.

Kl. 14:00

Leikhópurinn Lotta verður með leiksýningu fyrir alla fjölskylduna.

Kl. 14:30

Sameiginleg kaffisala slysavarnadeildarinnar Helgu Bárðar og Sumargjafar
í björgunarsveitahúsi Lífsbjargar.

Kl. 19:30

Sjómannaball í Röstinni
Húsið opnar 19:30 og borðhald hefst stundvíslega kl 20:00.
Hótel Hellissandur sér um matinn, Felix Bergsson verður veislustjóri og
Buff sér um að halda uppi fjörinu fram á rauða nótt.

Miðasala í síma 897 5117 (Atli) og 899 7816 (Friðrik)

Útskrift Fjölbrautaskóli Snæfellinga
Föstudaginn 25. maí braut
skráðust 26 nemendur frá Fjöl
brautaskóla Snæfellinga.
Útskriftarathöfnin hófst á leik
Stórsveitar Snæfellsness. Skóla
meistari Fjölbrautaskóla Snæ
fellinga, Jón Eggert Bragason,
brautskráði síðan nemendur og
flutti ávarp. Í ávarpinu þakkaði
skólameistari Pétri Inga að
stoðar
skólameistara vel unnin
störf og færði honum veglegan
blómvönd, en Pétur Ingi hefur
gegnt stöðu aðstoðar
skóla
meistara frá stofnun skólans.
Hann ætlar nú að snúa sér að
almennri kennslu við skólann
og í hans stað hefur Hrafnhildur
Hallvarðsdóttir verið ráðin
aðstoðarskólameistari frá og
með 1. ágúst.
Pétur Ingi Guðmundsson
aðstoðarskólameistari afhenti
síðan nemendum verðlaun fyrir
góðan námsárangur. Hæstu
einkunn á stúdentsprófi eða
9,7 í meðaleinkunn hlaut
Berglind Gunnarsdóttir. Berg
lind hlut einnig verðlaun fyrir
góðan árangur í efnafræði,
raungreinum og dönsku. Hug
rún Ýr Sigurðardóttir hlaut
verðlaun fyrir góðan árangur í
raungreinum, þýsku og íþrótt
um. Alma Rún Kristmannsdóttir
hlaut einnig verðlaun í raun
greinum og þýsku. Jónína

Riedel hlaut verðlaun fyrir
góðan árangur í félagsgreinum,
þýsku, ensku og íslensku. Eygló
Kristjánsdóttir hlaut síðan
verðlaun fyrir góða árangur í
spænsku.
Næst tók við tónlistaratriði
en Berglind Gunnarsdóttir og
Páll Grétarsson nýstúdentar
léku fjórhent á píanó af mikilli
snilld lagið „Pottréttur“ .
Una Ýr Jörundsdóttir flutti
kveðjuræðu fyrir hönd kennara
og starfsfólks og strax á eftir
henni talaði Sigríður Guðbjörg

Berglind Gunnarsdóttir dúx skólans, Jónína Riedel, Hugrún Ýr Sigurðardóttir,
Alma Rún Kristmannsdóttir og Eygló Kristjánsdóttir.

Arnardóttir deildarstjóri starfs
brautar en skólinn útskrifaði í
fyrsta sinn nemendur eftir 4
ára samfellt nám á brautinni.
Við athöfnina sem var sú
stærsta í sögu skólans afhenti
Guðmundur Sæmundsson fyrir
hönd velunnara og skyldmenna
Ólafs Elímundarsonar frá
Hellissandi bókasafn Ólafs.
Þá hélt Karítas Eiðsdóttir
ræðu fyrir hönd 5 ára stúdenta.
Stórsveit Snæfellsness sem
skipuð er nemendum skólans
og hefur æft af krafti í vetur

steig síðan aftur á stokk og flutti
lagið Living in America e.
James Brown.
Jónína Riedel og Silja Rán
Arnarsdóttir fluttu að lokum
kveðjuræðu fyrir hönd ný
stúdenta þar sem þær þökkuðu
fyrir hönd nýstúdenta sam
starfið, góð kynni af skólanum
og starfsfólki hans.
Að lokinni athöfn var gestum
boðið upp á veitingar í boði
Fjölbrautaskóla Snæfellinga.
hlh

Sundmót Lions

PÚKAPÚL!!!!

Útiæfingar fyrir 10-13 ára

Púkapúl byrjar 4. júní og er í 4 vikur, mánudaga til fimmtudaga kl 11:00 til 12:00 og eru blandaðar æfingar sérsniðnar
fyrir krakka og verða á brautinni okkar góðu hjá Sólarsport fyrir
aftan N1.
Árlegt sundmót Lionsklúbbs
Ólafsvíkur og Lionsklúbbsins
Ránar var haldið fimmtudaginn
24. maí í sundlauginni í
Ólafsvík. Alls tóku 31 kepp
endur á aldrinum 6 til 16 ára
þátt. Keppt var í bringusundi,
baksundi og skriðsundi og voru

keppendur ákaft hvattir áfram
af góðum hópi áhorfenda og
myndaðist skemmtileg stemm
ing. Allir sem tóku þátt fengu
verðlaunapening og hamborg
araúttekt hjá Söluskála O.K.

þa

Æfingarnar samanstanda af dekkjalyftum, drumbalyftum,
hlaupum, hoppum, upphífingum, armbeygjum, dýfum og
margt margt fleira skemmtilegt og að sjálfsögðu verður farið
með öllu að gát þar sem þetta eru ungir kroppar. Krakkarnir
okkar eru upprennandi orkuboltar og það er því ekki slæmt að
setja þeim einhver markmið og æfingarnar fylgja þeim svo
vonandi í skólann að hausti og hvetja þau áfram í íþróttum.
Skráning er hafin í síma 899-3308 og
í sms í sama númer t.d Púkapúl/nafn og skráningin er komin.
Fatnaður við hæfi þar sem við verðum úti.
Hlakka til að sjá ykkur
Kveðja, Harpa Finnsdóttir Einkaþjálfari.

Útskrift
á Krílakoti
Gamla Rif opnar
Krían er komin á þá förum
við stöllurnar í Gamla Rifi kaffistofu að setja okkur í
sumargírinn. Við erum búnar
að fara á flott kaffinámskeið
þar sem réttu tökin voru rifjuð
upp og einnig lærðum nokkra
nýja drykki sem verður
sepnandi að bera fram.
Við erum svo heppnar að
hann Trausti Magg opnar með
sýningu á verkum sínum á
föstudaginn og eru allir vel
komnir, það leynist margur
listamaðurinn.
Á laugardaginn verðum við
með vöffluhlaðborð eins og
venjulega og er tilvalið að kíkja
í Gamla Rif eftir fiskisúpuna

hjá Sjávariðjunni. Á Sunnu
daginn verður lokað en við
beinum öllum í kaffi hjá slysa
varnarkonum.
Síðastliðið sumar var mikið
ferða
sumar hér í Snæfellsbæ
og getum við meðal annars
þakkað það nýju og rómuðu
tjaldstæði við Hellissand.
Einnig hafa ferðaþjónustu
aðilar á svæðinu gott samráð
og þannig virkar þetta best,
„sameinaðir stöndum vér”
En við stöllurnar erum sem
sagt tilbúnar og hlökkum til að
sjá ykkur í sumar.
Gleðilega sjómannahelgi
aþb og smv.

Það var stór dagur hjá
börnunum á leikskólanum
Krílakoti á síðasta fimmtudag
en þá útskrifuðust elstu börnin
frá leikskólanum. Alls út
skrif
uðust sjö börn, fengu þau í
ramma sjálfsmynd sem þau
máluðu sjálf, viðurkenningar
skjal og að sjálfsögðu útskriftar

hatt. Foreldrafélagið sá svo um
að grilla pylsur og boðið var
upp á skúffukökur í sitthvorum
litnum. Vöru börnin glöð og
ánægð enda stórum áfanga náð
og í haust tekur svo við grunn
skóla
ganga hjá þessum leik
skólastúdentum.
þa

Sjómanndagsblaðið
Bikarkeppni KSÍ
komið út

Bikarkeppni KSÍ er komin í
gang og léku Víkingar í fyrstu
umferðinni við lið Ægis frá
Þorlákshöfn og unnu 4-1 sigur.
Í næstu umferð, 32 liða úr
slitum, fengu Víkingar heima
leik við Pepsídeildarliðið ÍBV
sem leikur undir stjórn hins
reynda ólsara Magga Gylfa.
Brynjar Gauti, fyrrum Víkingur
leikur með þeim og verður því
gaman að taka á móti þeim
félögum. Leikurinn verður 6.

júní n.k. og er hér með skorað
á bæjarbúa að fjölmenna á
leikinn og styðja strákana.
Merkið við daginn á dagatalinu,
sem frátekinn í áríðandi verk
efni! Eflaust muna margir eftir
stemmningunni sem mynd
aðist á leiknum við Stjörnuna
2010 og nú er í hættu að gera
enn betur, því ÍBV liðinu hefur
ekki gengið of vel í deildar
keppninni.
óhs

Frumsýning
á Trúðleik
Leikritið Trúðleikur eftir
Hall
grím H. Helgason verður
frumsýnt í Frystiklefanum í Rifi
þann 1. júní næstkomandi.
Leikritið fjallar um trúðana tvo
Skúla og Spæla sem hafa starfað
saman langalengi. Skúli er
ævinlega kátur og bjartsýnn,
finnst yndislegt að sprella og
getur ekki ímyndað sér neinn
annan starfa, enda streyma
hugmyndirnar og skemmtileg
dellan upp úr honum eins og
gosbrunni. Spæli er hins vegar
krumpuð og tortryggin týpa.
Fljótlega í leikritinu kemur
babb í bátinn. Spæli kveður
upp úr með að þeir félagar hafi
greinilega enn einu sinni lent á
vitlausum áhorfendum sem
hlæi á kolröngum stöðum.
Trúðleikur er sprellfjörugur
og hjartnæmur gamanleikur
fyrir alla í fjölskyldunni. Leik
ritið er nú sett upp í fyrsta sinn
síðan það sló rækilega í gegn í
Iðnó um aldamótin síðustu.
Trúðleikur er þriðja uppfærsla
Frystiklefans í Rifi og fylgir á
eftir einleiknum “HETJU” og
karókísplatternum
„Góðir
Hálsar” sem báðar hlutu
frábæra dóma bæði gagn

Sjómannadagsblað Snæfells
bæjar 2012 kemur út samkvæmt
venju fyrir sjómannadaginn.
Það er fjölbreytt að efni eins og
áður. Það byrjar á hugvekju
nýráðins prests í Snæfellsbæ sr
Óskar Inga Ingasonar. Þá kemur
ávarp frá landbúnaðar og
sjávarútegsráðherra Steingrími
J. Sigfússyni. Viðtöl og greinar
eru við útgerðarmenn og
sjómenn á Snæfellsnesi. Ma.
Jón Snorrason í Grundarfirði,
Viðar Björnsson í Stykkishólmi
og þá Stein Hansson og Gunnar
Gunnarsson í Ólafsvík. Jón var
á Krossnesinu frá Grundarfirði
sem sökk á Halamiðum 1992
og segir hann þá sögu. Viðar er

rýnenda og áhorfenda á sínum
tíma.
Leikstjóri verksins er Halldór
Gylfason og leikarar þeir
Benedikt Karl Gröndal og Kári
Viðarsson. Hulda Skúladóttir
hannaði búninga, Friðþjófur
Þorsteinsson sá um ljósa
hönnun og hönnun leikmyndar
var í höndum hópsins. Leik
hússtjóri Frystiklefans er Kári
Viðarsson.
Almennt miðaverð er 2.500
kr. og miðasala er á frysti
klefinn@gmail.com, í símum
865-9432, 862-6362 og á Miði.
is.
glp

innfæddur Hólmari og skip
stjóri í áratugi og þekkir ma.
sögu skelveiða í Stykkishólmi.
Steinn er fæddur 1930 og hann
hefur frá mörgu að segja.
Gunnar Gunnarsson var ma á
Hvalfellinu ma á þeim tíma sem
Nýfundnalandsveðrið gekk yfir
1959 en mörgum skipum
hlekktist á í því veðri. Einnig
eru viðtöl við Kristinn Jón
Friðþjófsson um reknetaveiðar
á Breiðafirði á sl. ári og líka er
viðtal við Sigtrygg Þráins
son
stýrimann í Ólafsvík. Þá skrifa
Hilmir
Jóhannes
s on
og
Sigurgeir Brynjar Kristgeirsson
skemmtilegar greinar frá
vertíðum í Ólafsvík fyrri ára en
Hilmir var í Ólafsvík 1953 og
Sigurgeir 1976.
Þá eru greinar frá sjómanna
dögum 2011 í þéttbýlisstöðum
á Snæfellsnesi og fjöldi mynda
og annað efni er í blaðinu sem
er 100 síður að þessu sinni. Það
er brotið um og prentað í
Prentsmiðjunni Steinprent í
Ólafs
vík. Ritstjóri er Pétur
Steinar Jóhannsson. Á Reykja
víkursvæðinu verður það til á
Grandakaffi.
psj

Á góðri stund
í Grundarfirði
2012
Nú verður hátíðin okkar
allra haldin helgina 27 til 29
júlí og verður hún í umsjón
Hátíðarfélags Grundarfjarðar.
Undirritaður var ráðinn á
vordögum sem framkvæmda
stjóri hátíðarinnar. Ég tók strax
til starfa og er langt kominn
með skipulag dagskrár. Eins og
í fyrra verður skemmtileg
fjölskyldudagskrá, einnig mun
rísa risatjald á bryggjunni þar
sem það vakti mikla lukku á
síðasta ári. Á laugardeginum

verður markaður í tjaldinu og
kaffihús. Þeir sem hafa áhuga á
að panta pláss á markaði,
endilega hafi samband fyrir 15
júní. Ef einhverjar uppástungur
eru varðandi dagskrá eða
skipulag, ekki hika við að hafa
samband :)
Baldur Orri
baldur@grundarfjordur.is
Sími: 860-0734

Vinnuskóli Snæfellsbæjar sumarið 2012
Starfstími og vinnutímabil:
Nemendur úr 8. bekk mega vinna frá 8-12 virkadaga í 4 vikur.
Nemendur úr 9. bekk mega vinna frá 8-17 virkadaga í 6 vikur.
Nemendur úr 10. bekk mega vinna frá 8-17 virkadaga í 6 vikur.
Unnið er til kl. 16:00 á föstudögum
Laun:
Nemendur úr 8. bekk fá kr. 465 kr. á tímann.
Nemendur úr 9. bekk fá kr. 550 kr. á tímann.
Nemendur úr 10. bekk fá kr. 846 kr. á tímann.
Nemendur úr 10. bekk bera ábyrgð á því að skila inn skattkorti þegar þeir hefja
störf vilji þeir ekki greiða skatt af launum sínum.
Skila þarf skattkorti annað hvort í Ráðhús Snæfellsbæjar eða í Áhaldahúsið.
Vinna hefst mánudaginn 4. júní og er mæting í Áhaldahúsið Ólafsvík

Rútuferðir
Kl. 07:45

Hellissandur – Rif – Ólafsvík

Kl. 08:00

Ólafsvík – Rif – Hellissandur

Kl. 11:45

Hellissandur – Rif - Ólafsvík

Kl. 12:00

Ólafsvík – Rif – Hellissandur

Kl. 12:45

Hellissandur – Rif – Ólafsvík

Kl. 13:00

Ólafsvík – Rif – Hellissandur

Kl. 16:45

Hellissandur – Rif - Ólafsvík

Kl. 17:00

Ólafsvík – Rif – Hellissandur

Opið lengur
í Arion banka
Við vekjum athygli á breyttum afgreiðslutíma í Grundarfirði.
Opið verður frá kl. 9.00 – 16.00 alla virka daga.
Góð kveðja, starfsfólk Arion banka Grundarfirði.

arionbanki.is – 444 7000

Samfélagsleg ábyrgð Landsbankans

Stefnu Landsbankans er að
finna í einkunnarorðunum
„hlustum, lærum og þjónum“.
Lands
bankinn segist vera
þjónustu
fyrirtæki með það
megin
markmið að þjóna við
skipta
vinum. Gamla slagorðið
„banki allra landsmanna“ finnst
reyndar ekki lengur í stefnu
hans. Það eru orð að sönnu.
Landsbankinn á sér langa og
farsæla sögu í Grundarfirði allt
frá því Samvinnubankinn
opnaði útibú 1964 sem síðar
varð útibú Landsbankans við
sameiningu bankanna. Eftir 48
ára sögu ákveða yfirmenn

bankans fyrirvaralaust að nú sé
nóg komið, gróðinn er ekki
nógu mikill og kostnaðar
hlutfallið óhagstætt. Þetta eru
þekktar forsendur sem okkur
landsbyggðarfólki eru boðnar.
Helstu rök sem okkur hefur
verið boðið upp á er að nú eigi
að efla útibúin á landsbyggðinni,
t.d. í greiðslumati einstaklinga,
sem áður þurftu að bíða í 2-3
vikur eftir því að starfsmaður í
Reykjavík sinnti því. Nú mun
það taka 10-15 mínútur að
sögn. Þetta er stórkostleg fram
för og vandséð að þessu hefði
verið náð nema með lokun úti
búsins.
Í stefnu bankans segir að
hann ætli sér að skipta um
hugarfar. Ákvörðunin um lokun
útibúsins í Grundarfirði ber
vott um hugarfar bankans gagn
vart viðskiptavinum sínum á
landsbyggðinni. Samfélagsleg
ábyrgð í verki.
Landsbankinn er ríkisbanki
og hann starfar í umboði
eigenda sinna. Þrátt fyrir fögur
fyrirheit eru það stofnanir og

Sjómannadagshelgin
á Kaffi 59

fyrirtæki ríkisins sem ganga
fram fyrir skjöldu í skerðingu á
þjónustu við landsbyggðina.
Stór hluti af störfum sveitar
stjórnarfólks fer í varnarbaráttu
við ríkið, hvort sem það er
vegna löggæslu, heilbrigðismála,
fræðslumála eða nú ríkisbanka
sem þykist hafa markað sér
stefnu um samfélagslega

ábyrgð.
Lokun Landsbankans í
Grundar
firði mun ekki skipta
sköpum fyrir samfélagið en
þetta er enn ein árásin á
grunnþjónustu þess.
Björn Steinar Pálmason
bæjarstjóri í Grundarfirði

Sandara og
Rifsaragleði
Nú eru íbúar á Hellissandi
og Rifi farnir að hlakka til
Sandara- og Rifsaragleðinnar
13. - 15. júlí í sumar!. Mjög
margir farnir að hugsa um
þema fyrir sína götu. Æfingar
fyrir góða veðrið -sem verður !
-eru þegar hafnar og allt stefnir
þetta í frábæra Gleði-helgi eins
og alltaf. Grunn-undirbúningur
er þegar hafin og eins og alltaf
eru þeir sem vilja koma til að
taka þátt í undirbúningi og

skipulagi eru velkomir á fund á
Hótel Hellissandi þriðjudaginn
5. júní kl. 18, ALLIR VELKOM
NIR.
Fésbókarsíðan okkar er
undir nafni Sandaragleðinnar,
svo er netfangið: drifa@n1.is
ef þið viljið komast á netfanga
listann. Allar góðar ábendingar
og hugmyndir er eins og alltaf
vel þegnar.
Undirbúningsnefndin

Tröllapúl

Föstudagskvöldið

verður stórdansleikur
með hljómsveitinni Bítlabandið.
2000 kall inn
Tilboð á barnum.
18 ára aldurstakmark.

Laugardagskvöldið
verður dúndur ball
með hljómsveitinni Mars.
2000 kall inn
18 ára aldurstakmark.
Tilboð á barnum.

Það var góður hópur fyrir
aftan N1 í Ólafsvík á dögunum
við útiæfingar. Það er Harpa
Finnsdóttir einkaþjálfari sem
stendur fyrir þeim. Kallar hún
þetta Tröllapúl en alltaf er æft
úti og er verið að nýta ýmsilegt
úr umhverfinu í æfingunum.
Tröllapúlið gengur út á
blandaðar æfingar, aflraunir,
lyfta stöngum berja með
sleggju, draga sandpoka, velta
dekkjum og margt fleira. Hver

og einn gerir æfingarnar á
sínum forsendum. Sagðist
Harpa hafa fengið hugmyndina
í haust, ákveðið að prófa núna
og finnst henni móttökurnar
góðar en 27 eru skráðir, bæði
konur og karlar á öllum aldri. Á
þessari fyrstu æfingu var mikill
hlátur og gleði enda segir
Harpa að númer 1, 2 og 3 sé að
hafa gaman af æfingunum.
þa

Baráttusigur

Snæfellsjökulshlaupið
2012
Hlaupið verður laugardaginn 30. júní.
Nánar á hlaup.is og Facebook

Sjávarkistan
opnar
Á sunnudaginn léku Vík
ingurÓ og Höttur, leik sem átti
að vera á laugardaginn, en
vegna veðurs var honum frestað
fram á sunnudag. Elstu menn á
vellinum, létu hafa eftir sér að
þeir mundu ekki eftir því að
leik hafi verið frestað hér vegna
veðurs og fannst það merki um
minnkandi hörku leikmanna,
að geta ekki spilað í roki og
rigningu! Mikil barátta var í
leiknum enda mikið í húfi því
það liðið sem sigraði myndi
komast á topp deildarinnar. Á
tíundu mínútu skoraði Guð
mundur Magg. snilldarmark
eftir glæsilega fyrirgjöf frá Helga
Hafsteinss. 1-0. Guðmundur
átti síðan tilþrif leiksins nokkru
síðar þegar hann tók á móti
boltanum með skrokknum og
spyrnti síðan viðstöðulaust á

markið, en markmaðurinn varð
fyrir skotinu. Fátt annað gladdi
augað í þessum leik, en eins og
áður segir var barátta og
pirringur í fyrirrúmi hjá leik
mönnum, kýlingar fram ef
boltinn barst að vítateig og lítið
spil á milli manna. Hattarmenn
voru sterkir og hávaxnir og
virtust eiga auðvelt með að
stoppa sóknartilburði Víkings.
Leiksins verður sem sagt
eingöngu minnst fyrir stigin
þrjú sem skiluðu sér í hús og er
Víkingur nú í öðru sæti með sjö
stig eins og Haukar, en með
lakara markahlutfall. Næsti leik
ur er á Akureyri við Þór á
laugardaginn og er ljóst að
Víkingarnir verða að spila mikið
betur en í þessum leik til að ná
í stig þar.

Um sjómannadagshelgina,
laugardaginn 1. júní nk. opnar
Sjávarkistan aftur í húsnæði
Sjávar
safnsins. Nýir rekstrar
aðilar sjá um Sjávarkistuna í
sumar, í samstarfi við Átthaga
stofu Snæfellsbæjar og sjávar
útvegsfyrirtæki á Snæfellsnesi,
en það eru framreiðslu
mennirnir Einar Magnús
Gunn
laugsson, kenndur við
Hobbitann og Sigurður Ingi
Guðmarsson.
Ýmiskonar fiskréttir verða á
boðstólnum í sumar, t.d. grill
pinnar, marineraðar sjávar
afurðir, fiskirúllur o.m.fl. Allt
ferskt og flott!
Einar Magnús stundaði nám
sitt á veitingastaðnum Lækjar
brekku, þar sem hann varð

veitingastjóri stuttu eftir að
námi lauk. Hefur hann unnið
m.a. sem yfirþjónn á Kaffi Iðnó
í Keflavík og hefur rekið
Hobbitan frá nóvember 2006.
Sigurður Ingi lærði í Grillinu
á Hótel Sögu. Eftir að námi
hans lauk hefur hann unnið
m.a. á La vita é Bella á Akureri,
þar sem hann var yfirþjónn, á
Hótel Loftleiðum, Lækjar
brekku og síðast á La Primavera.
Fyrir utan að hafa unnið
saman á Lækjarbrekku, tóku
þeir að sér veislur að ýmsu tagi
og eru því ansi vanir að starfa
saman.
Sjávarkistan verður opin alla
daga frá kl. 14-20 frá júní –
ágúst.

óhs

Sumarfrí
Stofan verður lokuð
frá 23. júlí - 20. ágúst.

INGJALDSHÓLSKIRKJA
Sjómannadagurinn 3. júní
Hátíðarguðsþjónusta kl. 10.

Sjómenn lesa ritningarlestra og lagður verður
blómsveigur að minnisvarða um sjómenn sem hvíla fjarri.

ÓLAFSVÍKURKIRKJA
Sjómannadagurinn 3. júní
Hátíðarguðsþjónusta kl. 14:30
(eftir athöfn í sjómannagarðinum).
Sjómenn lesa ritningarlestra.

Sóknarprestur.

Óska ykkur gleðilegs sumars.
Með sumarkveðju.

HÚN ER AÐ KOMA!!
Endurvinnslutunnunni verður dreift
til íbúa vikuna 4. - 8. júní.
Þá verða tvær tunnur við hvert hús í stað einnar, ein fyrir almennt sorp
og önnur fyrir flokkað, hreint endurvinnsluefni, svokölluð „græn tunna“.
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 á 4 vikna fresti.

góðir grannar
Sparnaðartilboð helgarinnar 31. maí - 3. júní

samkaupurval.is

%r
0
á
l
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a

verð áður 1.998 kr

1.598

kr
kg

Úrvals grísaﬁlé með ﬁtu
úr kjötborði eða pökkuð fersk

%r
0
á
l
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a

verð áður 1.298 kr

verð áður 427 kr

299

kr
pk

Ítalskar grillpylsur 230g
frá Goða

Grill
svínabógsneiðar
frá Kjötseli

ð
Gkóaup!

kr/kg

Jarðarber
með frönskum rjóma
...sjá uppskrift
á samkaupurval.is

verð áður 2.389 kr

1.983

799

kr
kg

Grill lambalærissneiðar
með salti og pipar, frá Kjötseli

t
ýr
d
Ó
verð áður 438 kr

verð áður 259 kr

199

kr
pk

Smákökur frá Coop 150g

Jarðarber 250g

með súkkulaði, hnetum eða smarties

219
2
19

kr/pk

rt

ý
Ód

verð áður 399 kr

299

kr
pk

verð áður 1.598 kr

Maísstubbar 6 stk 830g
frá Morning Fresh

Svínahnakki

1.199

úr kjötborði eða pakkaður ferskur

kr/kg

