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Sjómannadagurinn

Hátíðarhöld í tilefni sjó
mannadagsins fóru fram í blíð
skaparveðri í Snæfellsbæ um
helgina. Voru hátíðarhöldin
hefðbundin. Á laugardeginum
var keppt í kappróðri, reiptogi
og þrautabraut í Ólafsvík og
kepptu börnin í flekahlaupi. Á
Rifshöfn var keppt í kappróðri,
þrautabraut bæði fyrir börn og
fullorðna og í koddaslag. Sjó
mannamessur voru sungnar á
báðum stöðum á sunnu
deginum, í Ingjaldshólskirkju
og við minnisreitinn í Ólafsvík.
Venju samkvæmt voru haldnar
ræður í sjómannagörðunum,
veitt verðlaun fyrir keppnis
greinar laugardagsins og heið
raðir sjómenn, í Ólafsvík þeir

Magnús Magnússon, Eyjólfur
Magnússon og Stefán Pétursson
og á Hellissandi Kristinn Jón
Friðþjófsson og eiginkona hans
Þorbjörg
Alexandersdóttir.
Ræðumenn dagsins voru June
Scholtz á Hellissandi og Jónas
Gestur Jónasson í Ólafsvík.
Einnig veitti Björgunarsveitin
Lífsbjörg Emanúel Ragnarssyni
viðurkenningu fyrir fjörutíu ára
starfsafmæli.
Veglegt sjómannahóf var
haldið í Klifi á laugardagskvöld
og í Röst á sunnudagskvöld, þar
skemmtu sjómenn og annað
áhugafólk um sjómannadag sér
vel langt fram eftir nóttu.
þa

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190
Netfang: 0190@landsbankinn.is

Nýr bátur á Rif

ÓLAFSVÍKURKIRKJA
Sunnudagurinn 10. júní kl. 14.

Sameiginleg messa

Ólafsvíkur- og Ingjaldshólssafnaða.

Útgerðarfélagið Hlíðarfoss
ehf fékk nú á dögunum af

hentan nýjan Cleopatra bát frá
bátasmiðjunni Trefjum í Hafnar
firði. Að útgerðinni stendur
Friðbjörn Ásbjörnsson og verð
ur bróðir hans Gylfi Scheving
Ásbjörnsson skipstjóri á bát
num. Báturinn fékk nafnið Þor
steinn SH 145. Báturinn mælist
8,44 tonn og er í krókaafla
markskerfinu. Þorsteinn er af
gerðinni Cleopatra 31 og tekur
12 kör 380 l í lest. Hann er 9.6
metrar á lengd og 3.0 metrar á
breidd djúprista hans er 0,9
metrar, tekur 700 lítra af olíu

og 100 lítra af vatni. Báturinn er
útbúinn á handfæraveiðar og er
með fimm rúllur frá af gerðinni
DNG. Aðalvél bátsins er Cumm
ins 450hp og gekk báturinn 27
hnúta í prufusiglingu en top
hraðin er 18-28 hnútar og
vinnu hraðin er 12-18 hnútar,
er vinnugeirinn 200 sjómílur.
Báturinn er búinn tækjum af
gerð
inni Furuno og siglinga
talvan er Maxí frá Brimrúnu. Í
vistarverum er svefnpláss fyrir
tvo auk eldunaraðstöðu með
örbylgjuofn og ísskáp. Báturinn
verður gerður út frá Rifi.
þa

Séra Þorbjörn Hlynur Árnason, prófastur,
setur séra Óskar Ingi Ingason
inn í embætti sóknarprests
Ólafsvíkur- og Ingjaldshólsprestakalls.
Sóknarprestur.

Sjómannadagskaffi
Við í slysavarn ad eild
unum Sumargjöf og Helgu
Bárðardóttir, viljum þakka
öllum þeim sem mættu í
sjómannadagskaffi í Rifi. Þetta
var fyrsta skiptið sem deild
irnar héldum kaffið saman og
gekk það mjög vel að okkar
mati, Það er einlægur vilji
okkar að svo verði um ókomna
tíð. Allur ágóðinn af kaffi
sölunni rennur í Hússjóð húss
ins.
Að sjalfsögðu komu upp
nokkrir hnökrar eins og við
áttum alveg von á, en við bara
lærum af því og gerum betur
næst. Við viljum þakka ykkur
sérstaklega fyrir þolinmæðina

sem þið sýnduð okkur þegar
allt var fullt og þó nokkur
biðröð myndaðist. Á mánu
dagkvöldið var farið var yfir
málin og rætt hvað mætti betur
fara.
Við viljum einnig þakka
Sjávariðjunni, Fiskmarkaði
Íslands, Gufuskálum og
Grunnskólanum fyrir lán á
borðum.
Kærar þakkir fyrir komuna
og vonandi sjáum við ykkur að
ári.
Með kveðju

Svd Sumargjöf og
Helga Bárðardóttir

Bílskúrssala
að Ólafsbraut 19 (Bankastrætismegin) verður haldin
laugardag og sunnudag 9. og 10. júní frá kl. 13.
ATH. ekki tekið við greiðslukortum. (Sími 661 3851)

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

Línuslæða - sílisháfur - línudrekar - messasegl m/mastri
álker - 1 rúlla trefjamotta fyrir plastbáta - hekkklippur
bensínsláttuvél - sláttuorf - reiðhjól - þrekhjól - hjólbörur
ferðawc nýtt - háþrýstidæla 200bör m/sandblæstri
loftpressa - rafsuðutæki - skíði m/skóm
stálprófíll 50x50 mm. ca 70 m. - verslunarhillur - timbur 2x6"
glerhaldarar 2 stk. - gólfspónaplötur 22mm ca 40 fm
álstigi 7m. - vinnupallur hæð 2x2 m. - rekakkeri (segl)
gúmmíbjörgunarbátur ofl.

Við tökum vel
á móti þér
Starfsfólk Landsbankans á Snæfellsnesi er nú sem fyrr
til reiðu að veita þér fyrirtaks þjónustu og ráðgjöf. Við
leggjum áherslu á lausnir sem henta hverjum og einum.
Starfsfólk Landsbankans á Snæfellsnesi sér um þjónustuheimsóknir til eldri
borgara í Grundarfirði, dvalarheimilinu Fellaskjóli við Hrannarstíg 18 alla
miðvikudaga kl. 13:30 – 14:30.

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000

Lotta í
Sjómannagarðinum

Leikhópurinn Lotta sýndi
Stígvélaðaköttinn í yndislegu
veðri í Sjómannagarðinum á
Hellissandi á sjómannadaginn.
Skemmtu leikhúsgestir sér hið
besta hvort sem það voru börn
eða fullorðnir en inn í ævintýrið
um Stígvélaðaköttin var búið
að flétta tveimur öðrum ævin

týrum um Nýju fötin keisarans
og Gullbrá og birnirna þrjá.
Þessi sýning var í boði Sjávar
iðjunnar, Hraðfrystihúss Hellis
sands, KG fiskverkunar, Nes
vers, Landsbankans og Sjó
mannadagsráðs á Hellissandi.

Aflafréttir
Þrátt fyrir að Steinunn SH
hafi einungis róið til 8. maí þá
varð það nú samt svo að
báturinn varð næst aflahæstur
dragnótabátanna í maí mánuði.
Stormur SH sem var að flakka á
milli hafna, en hann landaði í
Sandgerði, Hafnarfirði, Bol
ungar
vík og Patreksfirði var
með 204 tonn í 11 róðrum.
Ólafur Bjarnarsson SH var með
168 tonn í 14 róðrum. Gunnar
bjarnarsson SH 102 tonn í 8,
Sveinbjörn Jakopsson SH 96
tonn í 7. Guðmundur Jensson
SH 72 tonn í 8. Bára SH sem
er einn minnsti dragnóta
báturinn við snæfellsnes fiskaði
ansi vel, báturinn var með 67
tonn í 11 róðrum og komst
mest í tæp 12 tonn í einum
róðri.
Mjög góð trollveiði var hjá
Hring SH sem varð aflahæstur
trollbátanna í maí og var með
380 tonn í 5 löndunum. Mest

tæp 80 tonn í túr. Helgi SH var
með 215 tonn í 4 róðrum og
Sóley SH 140 tonn í 3.
Hjá smábátunum yfir 10 BT
þá varð nú nokkuð óvænt
hvaða bátur varð efstur þar, því
Sæhamar SH varð aflahæstur
SH bátanna með 81 tonn í 21
róðri og þar á eftir kom Tryggvi
Eðvars SH með 79 tonn í 19.
Þessir tveir bátar voru þó ansi
langt frá efstu bátum því 13
smábátar náðu yfir 100 tonn í
maí. Að öðrum bátum má
nefna að Stakkhamar SH var
með 71 tonn í 18 og Ingibjörg
SH 68 tonn í 20. Síðan er
nokkuð langt í næstu báta sem
voru frá Stykkishólmi. Landey
SH sem byrjaði á línu og fór
yfir á grásleppuna var með 35
tonn í 16 og Bíldsey SH 32
tonn í 9.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

þa

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

Bryggjumót

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.

Styrktaraðili mótaraðarinnar er
Landsbankinn á Snæfellsnesi
Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4190

Sjóstangveiðifélag Snæfells
ness, Sjósnæ, hélt að venju
dorgkeppni föstudaginn fyrir
sjómannadag. Mjög góð
þátttaka var enda veður með
eindæmum gott. Veiðin var góð
aðallega veiddist koli en einnig
ufsi, marhnútur og flundra.
Hluti fiskanna endaði á
fiskasafninu og verða þeir til

sýnis þar fyrir gesti, safnið
opnaði einmitt um helgina og
verður opið í sumar. Að keppni
lokinni fengu allir þátttöku
pening og veitt voru verðlaun
fyrir stærstu fiskana. Í lokin
bauð svo Sjómannadagsráð
upp á grillaðar pylsur og svala.
þa

Nú er þetta alveg að koma!!!
Í Klifi, Ólafsvík
föstudaginn 8. júní
kl. 21
Forsala er í Hobbitanum

Snæfellsbær - Stykkishólmsbær

Laus störf í heimaþjónustu
Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga leitar eftir
starfskrafti til að annast heimilishjálp í

Snæfellsbæ og Stykkishólmsbæ
Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst
Vinnutími eftir samkomulagi.
Laun greidd skv. samningum SDS
Frekari upplýsingar veitir Berghildur Pálmadóttir, ráðgjafi
í síma 430-7800 eða í tölvupósti, berghildur@fssf.is
Umsóknir berist
Félags- og skólaþjónustu Snæfellinga
Klettsbúð 4, Hellissandi, sími 430 7800
eða á netfangið berghildur@fssf.is
Forstöðumaður

ÞAKKIR FRÁ
SJÓMANNADAGSRÁÐI ÓLAFSVÍKUR
Sjómannadagsráð Ólafsvíkur, áhafnirnar á Manga á Búðum,
Sveinbirni Jakobssyni og Oliver þakka eftirtöldum fyrirtækjum
fyrir veittan stuðning um sjómannadagshelgina.
Með ykkar stuðningi var hægt að bjóða upp á skemmtilega og
fjölbreytta dagskrá fyrir alla bæjarbúa.

Brauðgerð Ólafsvíkur
Fiskiðjan Bylgja
Fiskmarkaður Íslands
Haukur hf - Gunnar Bjarnason SH 122
Hafnarsjóður Snæfellsbæjar
Landsbanki Íslands
Litla Lón ehf - Egill SH 195
Ragnar og Ásgeir
Söluskáli ÓK
Valafell ehf - Ólafur Bjarnason SH 137
Verkalýðsfélag Snæfellinga
Verslunin Kassinn - Þín verslun

Gufuskálahópurinn á ferð
Laugardaginn 19. maí fórum
við á Gufuskálum í ferðalag.
Þetta var loka punturinn á
annars skemmtulegum vetri.
Við fengum rútu frá Hópferða
bílum til að rúnta með okkur
um Borgarfjörð. Fórum í heim
sókn í Holt þar sem rekin er
skammtímavistun líkt og hjá
okkur. Þar er líka sumardvöl og
mikið af okkar krökkum fara
þangað í skemmtilega ævintýra
viku á sumrin. Í Holti var tekið
vel á móti okkur. Við grilluðum
saman og skelltum okkur svo í
sund í Borganesi. Við nestuðum
okkur í Skallagrímsgarði og
tókum út ísinn í Hyrnunni.
Hann klikkar seint. Nú var
haldið upp að Hvanneyri þar

fórum við í fjós og fræddumst
um kýrnar. Þetta var í alla staði
góð ferð allir komu þreyttir og
glaðir heim um kvöldið.
Myndina tók Þórheiður Elín
Sigurðardóttir, ein af starfs
mönnunum á Gufuskálum. (Því
miður vantar á myndinni
Jóhann Steinn, hann var lítt
hrifinn af kúnum.)
Ég vil nota tækifærið og
þakka öllum sem lögðu okkur
lið á einn eða annan hátt í
starfseminni í vetur.
Við sjáumst hress og kát í
haust.
Fyrir hönd starfsfólksins á
Gufuskálum,
Deildarstjóri, Viktoría Kay.

Aukin
endurvinnsla

Fimleikar í
Snæfellsbæ Endurvinnslutunnan

Í vetur hafa verið stundaðir
fimleikar í Íþróttahúsi Snæfells
bæjar þar sem öll börn í Snæ
fellsbæ á aldrinum 6 – 12 ára
áttu kost á að mæta til æfinga
hjá þeim Söru Sigurðardóttur
og Thelmu Rut Haukdal
Magnúsdóttur. Mikill áhugi er
fyrir hendi hjá stórum hópi
barna til fimleikaiðkunar sem
sést á því að um 70 börn æfðu í
allan vetur. Þar sem fjöldinn var
svo mikill varð að aldursskipta
hópnum þannig að einn hópur
var fyrir 6 – 7 ára, einn hópur
fyrir 8 – 9 ára og einn hópur
fyrir 10 – 12 ára. Yngri hóparnir

Ný tilhögun sorphirðu í
Snæfellsbæ gerir íbúum auð
velt að endurvinna stóran
hluta af heimilisúrgangi nú
Sett
laust
í tunnuna:
þegar
Endurvinnslutunnunni
verður
komið fyrir við hvert
Dagblöð
og tímarit.
Newspapers
heimili.& magazines.
Gazety i czasopisma.
Með notkun á tveggja hólfa
Pappír,
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ruslpóstur. er
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við og
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paper/envelopes
junk mail.
að sækja &heimilisúrgang
Papier biurowy, koperty i papiery pocztowe,
úr báðum tunnunum í sömu
czasopisma reklamowe.
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Endurvinnsluefnin fara öll
æfinga, en elsti hópurinn tvisvar lok af glerkrukkum.
til
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puste puszki, zakrętki
od słoików.
sýningar yfir veturinn, ein
til
útflutnings
og
öruggrar
jólasýning og ein vorsýning, þar Fernur, skolaðar og samanbrotnar.
endurvinnslu. Á þann hátt
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Óflokkaður
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fluttur
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Fíflholt
á
framförum margir tóku á svo Plastic emballage, bags etc.
Mýrum
og
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ákveðnu
gjaldi
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reklamówki
i folie plastikowe.
að fimleikastarfið haldi áfram pudełka
Snæfellsbæ.
Óflokkaður
heim
svo iðkendurnir nái enn lengra.
ilisúrgangurinn mun minnka
Meðfylgjandi mynd frá vor
Í sérmerktum
pokum:
eftir því sem íbúar
eru duglegri
sýningunni tók Brynja Mjöll
að íflokka
endurvinnsluefnin
Rafhlöður
sérmerktum
bláum plastpokum.
Ólafsdóttir.
in specially
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bluemun
bags.það
þa Batteries
frá öðrum
úrgangi
Baterie w specjalnie oznaczonych, niebieskich
reklamowkach.

í

leiðinni spara urðunargjöld.
Á undanförnum árum hafa
íbúar Snæfellsbæjar verið dug
legir við að koma alls konar
grófum úrgangi og endur
vinnslu
efnum í Enni sem er
móttökustöð og gámavöllur
fyrir sveitafélagið. Árangur
söfnunar þar og öll umgengni
hefur verið mjög góð og stöðin
til fyrirmyndar fyrir önnur
sveitafélög. Íbúar eru að
sjálfsögðu áfram boðnir vel
komnir þangað með ýmiss
konar úrgang þótt þjónusta við
heimilin aukist nú með til
Endurvinnslutunnan er losuð
komu
við
einuEndurvinnslutunnu
sinni í mánuði.
hvert
heimili. má finna á
Losunardaga
www.gvest.is og
www.endurvinnslutunnan.is.

Grunnskólinn útskrifar
Grunnskóla Snæfellsbæjar
var slitið í áttunda skiptið
síðastliðinn föstudag 1. júní í
Félagsheimilinu Klifi. Útskrift
10. bekkjar fór fram í
Ólafsvíkurkirkju kvöldið áður
við hátíðlega athöfn. Skólaslitin
voru hefðbundinn og í ræðu
sinni fór Magnús Þór Jónsson
skólastjóri yfir starf vetrarins, að
venju veittu hin ýmsu félög og
klúbbar í sveitarfélaginu viður
kenningar og gjafir fyrir náms
árangur. Athöfninni lauk svo að
venju með því að kennarar
afhentu nemendum sínum
vitnis
burð vetrarins. Þess má
geta að Telma Kristinsdóttir
náði þeim einstaka árangri að
útskrifast úr 10. bekk með
meðaleinkunina 9,75 sem er
hæsta meðaleinkunn síðan
Grunnskóli Snæfellsbæjar tók

til starfa. Á myndunum má sjá
útskriftarárgang skólans og þá
nemendur
sem
hlutu
viðukenningar.
þa

Sjávarkistan
opnar

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

Sjávarkistan - smásölumark
aður með sjávarfang var
opnaður aftur laugardaginn 2.
júní en þetta verkefni hófst
síðasta sumar og fékk mjög
góðar undirtektir. Á mark
aðnum verður boðið upp á
fiskmeti og sjávarfang af
Snæfellsnesi og gert ráð fyrir
að til sölu veðri bæði matvæli
sem eru pökkuð áður en þau
koma á sölustað en einnig
verður selt ferskt fiskmeti sem
afgreitt er eftir vigt beint til
viðskiptavina og pakkað á
staðnum. Opið verður alla
daga frá 14:00 til 20:00 en
markmiðið með stofnun

markaðarins er að hægt sé að
bjóða fólki vörur til sölu sem
endurspegla veiðar og vinnslu
á svæðinu. Er búið að vera mik
ið að gera fyrstu opnunardag
ana, sérstaklega voru ferða
menn hrifnir af því að geta
keypt grillpinna skellt þeim á
grillið og borðað á staðnum.
þa

Heilsíða í lit
Hálfsíða í lit
1/4 í lit
1/8 í lit
1/16 í lit

44.100
29.500
20.600
13.100
8.500

Verðin eru með 25,5% vsk

Ungmennafélag Staðarsveitar 100 ára
Ungmennafélag Staðarsveitar
fagnar 100 ára afmæli sínu á
þessu ári en það var stofnað 12.
janúar 1912 og er því meðal
elstu ungmennafélaga á Íslandi.
Félagið ber aldurinn vel og
hefur alltaf haldið úti starfsemi
þó svo að virknin hafi verið
mismikil gegnum árin og hefur
félagið átt sín blómaskeið en
rýrari tímabil á milli.
Aðalfundur félagsins var
haldinn 29. maí síðastliðinn og
var mæting með ágætum. Þar
var lagt á ráðin um hvernig
fagna skyldi þessum áfanga í
sögu ungmennafélagsins og
komu fram ýmsar hugmyndir,
sumar framkvæmanlegar en
aðr
ar ekki eins og oft gerist
þegar Staðsveitungar skipu
leggja hátíðarhöld og tíminn er

naumur. En niðurstaðan varð
sú að blása til fagnaðar
laugardaginn 11. ágúst n.k.
með dagskrá á íþróttavellinum
á Lýsuhóli og í félagsheimilinu.
Dagskráin er að mótast en
öruggt er að þar mun verða
keppt í frjálsum íþróttum, fót
bolta og jafnvel fleiri greinum
og er líða tekur á daginn er
hætt við að gestir og heimamenn
bresti í dans, söng og át. Við
sem að undirbúningi afmælisins
stöndum, vonumst til að sem
flestir velunnarar, burtfluttir
félagar sem og allir þeir sem
tengst hafa Staðarsveitinni
síðastliðin 100 ár, geti komið og
glaðst með okkur heimafólki
þennan dag.
Á aðalfundinum var kosin ný
stjórn UMF Staðarsveitar og

Hreyfing til
fyrirmyndar 16. júní
í Ólafsvík
Slagorð kvennahlaupsins í ár
er „Hreyfing til fyrirmyndar“ .
Íþrótta- og Ólympíusamband
Íslands fagnar 100 ára afmæli
sínu á þessu ári. Á síðustu
hundrað árum hefur íþrótta
hreyfingin á Íslandi verið
leiðandi afl í íslensku samfélagi.
ÍSÍ er í dag stærsta fjölda
hreyfingin á landinu með
tæplega 86 þúsund iðkendur.
Af þeim eru 47.000 konur á
öllum aldri sem stunda yfir 40
íþróttagreinar í 409 íþrótta
félögum. Konur á öllum aldri
eru hvattar til þess að hreyfa
sig reglulega og vera hluti af
íþróttahreyfingunni sem iðk
endur, leiðtogar, sjálfboðaliðar
eða foreldrar.
Íþrótta- og Ólympíusamband
Íslands, Rauði kross Íslands og
Sjóvá standa fyrir söfnun á
brjóstahöldum og öðrum

undir
fötum í tengslum við
Sjóvá Kvennahlaup ÍSÍ. Með
átakinu vilja aðstandendur
hvetja konur sem taka þátt í
kvennahlaupinu að láta gott af
sér leiða, en reynsla Rauða
krossins er sú að fatnaður af
þessu tagi skilar sér síður í
hefðbundnum fatasöfnunum
en annar fatnaður. Söfnunin
mun standa út júní en hægt
verður að koma með fatnaðinn
á söfnunarstöðvar Rauða
krossins og í Sorpu en einnig
munu sjálfboðaliðar frá
Rauðakrossinum taka við
brjóstahöldunum við rásmörk
Kvennahlaupsins um allt land
á hlaupadaginn. Kvenna
hlaupið í Ólafsvík hefst kl.
11:00 í Sjómannagarðinum og
er skráning í hlaupið í Sund
laug Ólafsvíkur.

hana skipa Ragnhildur Sig
urðardóttir formaður, Þórður
Svavarsson gjaldkeri, Lilja
Kristjáns
dóttir ritari og með

stjórnendur eru Símon Kristinn
Þorkelsson og Iðunn Hauks
dóttir.

kþ

Sumarnámskeið 2012

Skemmtileg og skapandi námskeið fyrir börn
Árgangar 2001-2006
11.-29. júní
Listasmiðja:
8:30-11:30: árg.2004-2005
12:30-15:30: árg.2001-2003
Verð: 6500 kr.
2.-6. júlí
Ævintýranámskeið:
8:30-11:30: árg.2004-2006
12:30-15:30: árg.2001-2003
Verð: 2500 kr.
9.-27. júlí
Listasmiðja:
8:30-11:30: árg.2004-2006
12:30-15:30: árg.2001-2003
Verð: 6500 kr.
30. júlí-3. ágúst
Ævintýranámskeið:
8:30-11:30: árg.2004-2006
12:30-15:30: árg.2001-2003
Verð: 2500 kr.
7.-17. ágúst
Haustsmiðja; Gagn og gaman:
8:00-11:30: árg.2003-2006
Verð: 4500 kr.
7.-17. ágúst
Ævintýranámskeið:
12:30-16:00: árg.2001-2006
Verð: 4500 kr.

Listasmiðja:
Leyfum sköpunargleðinni að njóta sín og lærum leiðir til að
tjá okkur í gegnum mismunandi listform. Kynnumst ýmsum
leiðum í listsköpun, hefðbundnum aðferðum í bland við
nýjar. Vinnan verður brotin upp með útiveru og leikjum
sem stuðla að sjálfsstyrkingu og skerpa bæði athygli og
einbeitingu. Afrakstur smiðjunnar verður sýndur á bæjarhátíðinni Á góðri stund.
Ævintýranámskeið:
Fjölbreytt námskeið fyrir hressa krakka. Leikir, sjálfsstyrking, hópefli, söngleikir, hreyfing, vísindadagur, skordýradagur, landbúnaðardagur, vettvangsferðir, útileikir og
fleira.
Haustsmiðja; Gagn og gaman:
Námskeið fyrir elstu nemendur leikskólans og nemendur í
1.-3.bekk (börn fædd 2003-2006). Lærum í gegnum leiki,
förum í vettvangsferðir, þrautagleði, málun og mótun og
margt fleira.

Umsjón:
Ólöf Rut Halldórsdóttir.
Skráning:
Með tölvupósti á: sumarnamskeid.grf@gmail.com
Ólöf Rut, sími: 847-8750.

Fyrst á toppinn

Víkingur Ó - Þróttur R.
Laugardagur 9. júní
Um hvítasunnuhelgina fékk
Björgunarsveitin
Lífsbjörg
heimsókn frá björgunarsveitum
úr Borgarnesi og öllum Borgar
firðinum, alls var þetta um
fimmtíu manna hópur.
Hópurinn kom og kynnti sér
nýtt húsnæði Lífsbjargar og
ekki var annað að heyra en að
fólkinu litist vel á bygginguna.
Eftir húskynninguna var haldið
með hópinn í stutta siglingu á
Björginni, þegar að siglingunni
lauk var komið að jeppaferð
upp á Snæfellsjökul.
Það var töluvert stór hópur
sem lagði á jökulinn. Jepparnir
töldu vel á annan tuginn, einnig
voru á annan tug vélsleða og
svo nokkur fjórhjól, nokkrir
einkabílar voru líka með í hóp
num.
Ferðin gekk nokkuð vel þrátt
fyrir erfitt færi, vandamál fylgdu
auðvitað með eins og venja er í
svona ferðum. Einhverjar bil
anir og affelganir voru venju
bundin fylgifiskur svona ferðar.
Átta manna hópur frá
Lífsbjörg slóst með í þessa ferð,
farið var á Fordinum og á
sleðum sveitarinnar. Gekk allt
að óskum fyrir utan að sleðarnir
eru orðnir gamlir og ekki með
góð belti, var því hætt við að
fara á þeim alla leið á toppinn
en fimm manna hópur hélt
áfram á Fordinum og freistaði

þess að komast á toppinn.
Einn af öðrum týndust jepp
arnir úr hópnum á leiðinni upp
á topp, svo fór á endanum að
fyrstur upp á topp var Ford
bifreið okkar Lífsbjargar manna
og brutust út mikil fagnaðarlæti
okkar fólks þegar að þessi
árangur náðist, en þetta er í
fyrsta skipti sem farið var á
jökulinn á Fordinum.
Lengi vel leit út fyrir að að
Fordinn væri sá eini sem myndi
ná toppnum en meðlimir
Björgunarsveitarinnar Elliða
voru á Land Cruiser jeppa
sýnum um hundrað metrum
neðar. Þegar þeir sáu Fordinn
komast á toppinn ákváðu þeir
að reyna eina lokatilraun til
þess að komast á toppinn, svo
fór að þeir náðu líka á toppinn
og voru því tveir jeppar sem
náðu toppnum.
Ferðin var frábær í alla staði
og gaman að fá að taka þátt í
þessari árlegu ferð sem Björg
unar
sveitir úr Borgafirðinum
fara.
Meðlimir Björgunarsveitar
innar Lífsbjargar þakka kærlega
fyrir heimsóknina og þessa
frábæru ferð
Skoða má fleiri myndir úr
ferðinni á heimasíðu Lífsbjargar
bjorgunarsveit.123.is
gþ

kl. 14.00
Bikarleik frestað til 12. júní
Miðaverð kr. 1.000,Frítt fyrir yngri en 16 ára

Grillveisla
Kæru sjálfstæðismenn
og aðrir góðir Grundfirðingar.
Í tilefni sumars býður D listinn til sinnar
árlegu grillveislu á laugardaginn 9. júní
fyrir utan húsnæði Djúpakletts kl. 16.00
Verið hjartanlega velkomin,
bæjarfulltrúar flokksins verða á staðnum
og við hlökkum til að hitta ykkur.

Landsbankinn styrkir barna- og unglingastarf
Landsbankinn á Snæfellsnesi
hefur gert samstarfssamning
um stuðning bankans við
barna- og unglingastarf á vegum
Víkings í Ólafsvík og Reynis á
Hellissandi. Félögin standa
saman að öllu barna- og
unglingastarfi í Snæfellsbæ
undir merkjum Ungmenna
félagsins Víkings/Reynis. Sam
ningurinn gildir til fimm ára.
Samstarfssamningurinn gerir
Ungmennafélaginu kleift að
bæta aðbúnað til íþróttaiðkunar
barna og unglinga á athafna
svæði félagsins. Samningurinn
gildir til fimm ára og tryggir
barna- og unglingastarfi
mikilvægar tekjur til næstu ára.

Ungmennafélögin eru mjög
þakklát fyrir stuðninginn því
það er mjög dýrt að reka
ungmennafélög og þetta komi í
góðar þarfir til að kaupa tæki og
annan búnað fyrir félögin.
Vonast þau eftir góðu samstarfi
við bankann næstu árin.
„Við teljum mikilvægt að
stuðningur bankans nýtist til að
efla barna- og unglingastarf í
sveitarfélaginu„ segir Eysteinn
Jónsson, útibússtjóri Lands
bankans á Snæfellsnesi. „Sam
starfssamningurinn við Ung
mennafélagið er lykilþáttur í
okkar í samfélagsstuðningi
útibúsins á svæðinu.“
þa

Snæfellsjökulshlaupið
30. júní

Stofnfundur	
  Hollvinasamtaka	
  	
  
þjóðgarðsins	
  Snæfellsjökuls	
  
Veitingahúsinu	
  Gilinu	
  í	
  Ólafsvík	
  þriðjudaginn	
  12.	
  júní	
  kl.	
  20:30	
  
Fundarstjóri	
  verður	
  Kristinn	
  Jónasson	
  bæjarstjóri	
  

Laugardaginn 30. júní
verður Snæfellsjökulshlaupið
haldið í annað sinn hér í
Snæfellsbæ. Hlaupið heppn
aðis svo vel í fyrra að það er
ekki annað hægt en að halda
þessu skemmtilega verkefni
áfram.
Erum við búin að fá margar
fyrirspurnir um hlaupið í ár
sem gerir þetta en meira
spennandi. Undibúningur er í
fullum gangi þessa dagana. Nú
er er bara að krossleggja
fingurnar og vona að veður
guðirnir verði í stuði og færi
okkur frábært hlaupaveður á
hlaupadegi. Skráning er hafinn
á hlaup.is og þar er hægt að fá
allar upplýsingar um hlaupið.
Einnig á facebooksíðunni Snæ
fellsjökulshlaupið.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  

	
  

Dagskrá:	
  
	
  
• Tónlistaratriði	
  
	
  

	
  

•

Kristín	
  Linda	
  Árnadóttir	
  forstjóri	
  Umhverfisstofnunar	
  ávarpar	
  fundinn	
  
	
  

•

Þórður	
  Ólafsson	
  framkvæmdastjóri	
  Vatnajökulsþjóðgarðs	
  segir	
  frá	
  reynslu	
  
Vatnajökulsþjóðgarðs	
  af	
  hollvinasamtökum	
  

•

Drög	
  að	
  lögum	
  um	
  Hollvinasamtök	
  þjóðgarðsins	
  Snæfellsjökuls	
  lögð	
  fram.	
  	
  
Sturla	
  Böðvarsson	
  frá	
  undirbúningsstjórn	
  um	
  stofnun	
  samtakanna	
  

•

Hollvinasamtökin	
  stofnuð	
  

•

Tillaga	
  um	
  fyrstu	
  stjórn	
  samtakanna	
  

•

Sæmundur	
  Kristjánsson	
  í	
  Rifi	
  segir	
  frá	
  hinstu	
  ferð	
  Jóhannesar	
  Helgasonar	
  
tréskurðarmeistara	
  frá	
  Hellnum	
  	
  

	
  

	
  	
  

	
  

	
  

	
  

Hollvinasamtökin eru opin öllum þeim sem áhuga hafa á að vinna að verkefnum
sem styrkja þjóðgarðinn og sem stuðla að samspili hans og samfélagsins

Allir	
  velkomnir!	
  

Fyrirkomulag
hlaupsins
verður með svipuðum hætti.
Boðið verður upp á rútuferð
kl.11:00 frá Ólafsvík til Arnar
stapa fyrir þá sem vilja. Ræst
verður frá Arnarstapa kl.12:00.
Fjórar drykkjarstöðvar verða á
leiðinni sem unglingasveitin
Drekinn og Björgunarsveitin
Lífsbjörg munu aftur sjá um.
Keppendur munu koma í mark
við Pakkhúsið í Ólafsvíkur.
Fiskisúpan góða verður á
sínum stað og léttar veitingar
verða í boði að hlaupinu loknu
fyrir hlaupara. Ef það eru
eitthverjir sem vilja hjálpa til
þá endilega verið í sambandi
við okkur.
Gleðilegt sumar
Rán og Fannar
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Íbúar Snæfellsbæjar
til hamingju með nýju tunnuna
Í þessari viku verður endurvinnslutunnunni
dreift til íbúa.
Íbúum er bent á að kynna sér leiðbeiningar
í bæklingi sem dreift er með tunnunni
ásamt upplýsingum á www.snb.is.

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.

