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Fólk og fé í réttum

Réttað var í Snæfelssbæ um
síðustu helgi. Smölun hófst að
venju að morgni og hófust
réttir eftir hádegið, blaðamaður
leit við í Þæfusteinsrétt á Hellis
sandi og í Ólafsvíkurrétt. Fjöl
mennt var í réttum enda veður
hið ágætasta, í réttunum má oft

hitta brottflutta íbúa sem koma
til að ná sér í stemningu og
hitta gamla sveitunga. Sú venja
hefur skapast að réttargestum er
boðið upp á hressingu. Í Ólafs
víkurrétt bjóða þau heiðurshjón
Brynjar og Margrét, Ólafur og
Laufey og Sigurður og Súsanna

upp á kjötsúpu. Í Þæfusteinsrétt
voru það bændur sem buðu
upp á kaffi, kakó og kleinur.

Einnig var réttað í Bláfeldarrétt,
Ölkeldurétt og Grafarrétt.

Viltu læra

þa

höfuðbeina- og spjaldhryggsjöfnun?

Spennandi og þroskandi nám
Kynningarnámskeið á Snæfellsnesi
5.–7. október 2012
Skráning í síma 861 6152
Vandað námsefni á íslensku
Reyndir kennarar
Höfuðlausn – cranioskóli
Sími 861 6152 • kennsla@hofudlausn.is
www.hofudlausn.is

Leitin að Bjarna
Miðvikudaginn 19. sep
tem
ber s.l. var mikið um að vera
rétt fyrir utan tjaldstæðið á
Hellissandi en þar fóru fram
upptökur fyrir þáttaröð um
mannshvörf á Íslandi. Fram
leiðandi þáttanna er Björn
Brynjúlfur Björnsson, um

sjónar
maður er Helga Arnar
dóttir fréttamaður Stöðvar 2 og
verða þættirnir sýndir eftir
áramót á Stöð 2. Tilefnið var að
sviðsetja atburð sem átti sér
stað 25. ágúst 1974. Þegar
Bjarni M. Sigurðsson hvarf
sporlaust. En hann var með fjöl
skyldu sinni í berjamó í

Stakkabrekkum í Breiðuvíkur
landi. Bjarni var 79 ára þegar
hann hvarf og vann sem vél
smiður í smiðjunni í Ólafsvík.
Leitin að Bjarna var ein sú
umfangsmesta á þessum tíma
en hans var leitað samfleytt í 7
daga frá morgni til kvölds. Í
samtali við blaðamann sagði

Helga „Þetta eru alveg hreint
ótrúlegar viðtökur sem við
höfum fengið frá íbúum á
Snæfellsnesi (Ólafsvík, Hellis
sandi, Rifi og Grundarfirði)
vegna vinnslu þessa máls. Ég er

Ólafsvík
Ólafsbraut 52 er á tveimur hæðum og er alls
154,8 fm. Neðri hæðin 49,5 fm og skiptist í
rúmgóða og flísalagða forstofu, flísalagt wc með
sturtu, tvö herbergi með dúk á gólfi, þvottahús
með hurð út í góðan garð og einnig er geymsla
á neðri hæðinni. Efri hæðin er 81,1 fm og þar eru
tvö herbergi, stofa og eldhús og á gólfum er
parket. Í öllum herbergjum eru skápar. Þá er
einnig flísalagt baðherbergi í hólf og gólf. Af efri hæðinni er gengið út á góðan
sólpall. Bílskúrinn er 24,2 fm og fyrir framan er steypt plan. Húsið er hitað með
rafmagnsofnum. Við húsið er útigeymsla og blómahús og lóðin er vel hirt. Húsið
lítur vel út utan sem innan.
Ásett verð kr 22,2 millj.
Hellissandur
Keflavíkurgata 3 er til sölu: Húsið er á tveimur
hæðum og efri hæðin sem er 114,6 skiptist í
forstofu, hol, þrjú herbergi, baðherbergi, eldhús
og stofu. Á forstofu, holi og baði eru flísar. Á
öllum herbergjum og eldhúsi er dúkur á gólfum.
Stofan er með parketi. Úr eldhúsi er gengið
niður kjallaran sem er 56,3 fm. Hann skiptist í
geymslu, þvottahús og tvö herbergi. Gengið er
út á lóðina úr kjallaranum. Húsið sem lítur vel út er á góðum stað þ.e. á sjávarlóð og
er með skemmtilegu umhverfi. Bílskúr er á lóðinni 31,6 fm. Nýlegt járn er á húsinu.
Óskað er eftir tilboðum í eignina.

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

öllum innilega þakklát fyrir
hjálpina og greinilega má sjá að
hvarf Bjarna hafði mikil áhrif á
samfélagið á vestanverðu Snæ
fellsnesinu árið 1974 og enginn
virðist hafa gleymt því enn
þann dag í dag.“ Um það bil 20

sjálfboðaliðar frá Rifi, Hellis
sandi. Ólafsvík og Grundarfirði
aðstoðuðu við sviðsetninguna í
gömlum
björgunars veitar
búningum frá 8 áratugnum.
þa

Fatapakkar frá
Snæfellsbæjardeild
RKÍ
Eitt af verkefnum Rauða
kross Íslands til nokkurra ára
er „Föt sem framlag”. Þá eru
útbúnir staðlaðir fatapakkar
með fatnaði fyrir annars vegar
ungabörn, 0-2 ára og hins
vegar fyrir eldri börn, 2-12 ára.
Þessir pakkar eru síðan sendir
til þróunar- og neyðaraðstoðar
erlendis. Okkar deild hefur
tekið þátt í þessu starfi
undanfarin ár og mun halda
því áfram. Í vetur verður þessu
starfi haldið áfram í Átthaga
stofunni á þriðjudögum frá
kl. 13.00 til kl. 15.00 frá og

með 2. október. Þar ætlum við
að eiga ánægjulega samveru
stund ásamt því að taka á móti
notuðum barnafötum, hand
klæðum, teppum, garni og
efnum sem ekki nýtast eig
endum sínum lengur. Eftir
þörfum verður einnig sniðið,
saumað og prjónað. Lovísa
Sævarsdóttir mun stýra starfinu
eins og undanfarin ár.
Vonumst við til að sem flestir
sjái sér fært að leggja okkur lið
á einn eða annan hátt.
Stjórnin

Breyting á tímasetningu
þjónustuheimsókna í Grundarfirði
Starfsfólk Landsbankans á Snæfellsnesi kemur í þjónustuheimsóknir
til eldri borgara í Grundarfirði í dvalarheimilinu Fellaskjóli við Hrannarstíg 18 alla fimmtudaga kl. 13:30 – 14:30.

Villibráðarhlaðborð
Helgarnar 2.-3. og 9.-10. nóvember.
Endilega bókið tímanlega í hlaðborðin hjá okkur á Hótel Hellissandi.
Spennandi og freistandi kræsingar sem má ekki missa af.
Eyfi mætir á svæðið og spilar fyrir gesti.
• Villibráðarhlaðborð 7.900 kr. á mann.
• Hlaðborð með gistingu og morgunverðarhlaðborði
er aðeins 14.900 kr. á mann og miðast við tvo í herbergi.
Gisting í einstaklingsherbergi er á 19.900 kr.

Pantanir í sí

ma

430 8600

Meðal rétta á villibráðarhlaðborði:
Okkar vinsæla íslenska hreindýr, íslensk gæs
kengúra og margt fl.

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

Eyfi tekur lögin

Lokaleikur
sumarsins

Síðastliðinn laugardag fór
fram síðasti leikur í 1. deild og
sumarsins hér heima. Að ári
mun Víkingur leika í efstu deild
í fótbolta eins og áður hefur
komið fram. VíkingurR kom í
heimsókn og boðið var upp á
allr rósir fótboltans, þ.e. mörg
mörk, víti, varið víti, gul og
rauð spjöld og umfram allt
fjörugan og skemmtilegann
leik. Leikurinn fór mjög fjörlega
af stað og strax á 4. mín.
skoruðu gestirnir eftir að
vörnin hjá heimamönnum var
illa á verði. Gestirnir bættu um
betur og það liðu ekki nema ca.
2 mín. og boltinn aftur í netinu
hjá heimamönnum. Um 600
áhorfendur trúðu vart sínum
eigin augum, hvað var að
gerast! Dramatíkin hélt áfram,
þegar dæmt var víti á heima
menn, en Einar tók sig til og
varði vítið. Einhver nefndi að
þetta væri eina vítið sem
VíkingurÓ hefði fengið á sig í
sumar! Aftur að leiknum, því
fjörið hélt áfram, því í næstu
sókn heimaliðsins eftir vítið
skoraði Guðmundur Magg.
flott mark og kom sjálfstraustinu
í heimamenn og á 17. mín.
jafnaði Guðmundur Steinn
með góðu marki. Á 19 mín. var
svo Guðmundi Magg. vísað af
velli eftir gróft brot og heima
menn einum færri. Staðan í
hálfleik 2-2. Fjörið hélt áfram í

Aflafréttir

seinni hálfleik en ekki eins
viðburðaríkur og sá fyrri, en
skemmtilegur þó, sóknir á báða
bóga og markmenn beggja liða
höfðu nóg að gera. Á 57 mín
misstu gestirnir leikmann af
velli eftir gróft brot og því aftur
jafnt í liðum. Á 83. mín bættu
gestirnir við marki, staðan 2-3
og skammt eftir af leiknum en
heimamenn gáfust ekki upp og
jöfnuðu með marki frá Torfa
Karli á 90 mín. en hann hafði
komið inná skömmu áður.
Lokastaðan 3-3, sem voru
sanngjörn úrslit í skemmtilegum
leik, sem fór fram við fínar
aðstæður hægur vindur og
hékk rigningin yfir en skilaði
sér ekki niður. Völlurinn
nokkuð blautur og bauð því
upp á að boltinn skoppaði og
erfitt að fóta sig í bleytunni.
Frábær endir á góðu sumri
42 stig og annað sæti í deildinni
og upp í efstu deild. Hugsið
ykkur FH, KR, Valur, Stjarnan
og öll þessi stóru nöfn leika hér
næsta sumar. Aðrir leikdagar og
ýmsar breytingar sem kalla á
samstöðu bæjarbúa til að gera
Ólafsvíkurvöll að algjörri gryfju
sem skilar sigrum í heima
leikjum. Áhorfendur gerðu
gæfumuninn á Akureyri á móti
KA að sögn KA-manna og er
gott að hafa það í huga fyrir
næsta sumar.
óhs

Núna liggja allar tölur fyrir
um afla og aflaverðmæti báta og
skipa fyrir árið 2011 og mun því
þessi pistill eingöngu fjalla um
SH bátanna fyrir árið 2011 og
hvað þeir fiskuðu sem og
aflaverðmæti.
Af þeim bátum sem gera út
undir SH merkjum þá varð
Tjaldur SH hæstur með 3358
tonn og 734 milljón kr
aflaverðmæti. Sóley SH kom þar
á eftir með 1539 tonn og 504
milljónir. Hringur SH 2808 tonn
og 460 milljónir. Örvar SH 2119
tonn og 423 milljónir. Saxhamar
SH 1433 tonn og 410 milljónir.
Rifsnes SH 1971 tonn og 403
milljónir.
Stormur SH var með mesta
aflaverðmæti dragnótabáta á
landinu og var með 1589 tonn
og 403 milljonir. Magnús SH var
hæstur allra netabáta á landinu
og var með 1150 tonn og 401
milljón. Steinunn SH var með
1228 tonn og 380 milljón.
Grundfirðingur SH var með
1812 tonn og 350 milljón.
Netabáturinn Bárður SH var
með 958 tonn og 336 milljónir.
Þórsnes II SH var með 1394
tonn og 322 milljónir. Farsæll
SH 1381 tonn og 321 milljón.
Tryggvi Eðvars SH var hæstur
krókaaflamarksbátanna sem
gera út frá Snæfellsnesinu og var
með 990 tonn og 291 milljón.
Rækjubáturinn Sigurborg SH var
með 1224 tonn og 288 milljón.
Kristinn II SH sem er
krókaaflamarksbátur var með
852 tonn og 246 milljónir.
Guðmundur Jensson SH var
með 779 tonn og 239 milljónir.
Ólafur Bjarnarsson SH var með
906 tonn og 232 milljónir.
Gullhólmi SH 967 tonn og 216
milljónir. Rifsari SH var með

705 tonn og 212 milljónir.
Hamar SH 807 tonn og 203
milljónir. Smábáturinn Bíldsey
SH var með 729 tn og 203
milljónir. Særif SH 661 tonn og
200 milljónir.
Svein
björn
Jakopsson SH 649 tonn og 196
milljónir.
Gunnar Bjarnarsson SH var
með 651 tonn og 195 milljónir.
Esjar SH 640 tonn og 174
milljónir. Egill SH var með 660
tonn og 169 milljónir, Matthías
SH var með 576 tonn og 164
milljónir. Brynja SH var með
511 tonn og 142 milljónir, Arnar
SH var með 404 tonn og 141
milljón, Guðbjartur SH var með
489 tonn og 136 milljónir.
Netabáturnn Katrín SH var með
296 tonn og 128 milljónir.
Stakkhamar SH var með 420
tonn og 106 milljónir.
Glaður SH var með mesta
aflaverðmætið allra smábáta
undir 10 BT á landinu eða 105
milljónir fyrir 360 tonna afla.
Landey SH var með 386 tonn og
99 milljónir, Lilja SH 331 tonn
og 97 milljónir, Sæhamar SH
var með 378 tonn og 89
milljónir, Kvika SH 275 tonn og
89 milljónir. Bára SH var með
260 tn og 78 milljónir, Sverrir
SH sem er smábátur undir 10
BT var með 252 tonn og 77
milljónir, Kóni II SH var með
244 tonn og 73 milljónir og að
lokum Kári SH sem er smábátur
undir 10 BT var með 255 tonn
og 67 milljónir
Eins og sést á þessu yfirliti þá
gekk SH bátunum ansi vel því
þeir áttu dragnótabát, netabát,
línubát og smábát undir 10 BT
sem allir voru með mesta
aflaverðmæti í sínum flokki.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

Helgiganga með keltneskum brag
Sunnudaginn 30. sept. n.k.
verður efnt til helgigöngu frá
Gufuskálum sem lýkur með
messu í Ingjaldshólskirkju.
Helgistundir með keltnesku
trúarívafi verða haldnar á Gufu
skálum, við Írskrabrunn og við
steinhleðslur í flæðarmálinu.  
Þetta er í annað sinn sem slík
helgiganga er farin, en helgi
gangan fyrir tveimur árum vakti
athygli og ánægju.
Lagt verður af stað frá
kirkjunni kl. 12 á hádegi og
ekið í rútu að ,,fiskbyrgjum” við
Gufuskála. Þaðan verður gengið
með keltneskan sólkross að
einu byrgjanna og þar haldin
stutt helgistund. Ýmsir telja, að
þessi byrgi séu eldri en talið
hefur verið og geti jafnvel verið

leifar af íverustöðum keltneskra
einsetumanna. Þeir dvöldust í
slíkum býkúpulaga stein
byrgjum á afskekktum stöðum á
Írlandi og Skotlandi en höfðu
jafnframt samfélag sín á milli.
Frá byrgjunum verður ekið
að Írskrabrunni og gengið að
brunninum með krossinn og
haldin þar helgistund. Þaðan
verður gengið að sérstæðri
steinhleðslu niður við flæðar
mál. Lögun hleðslunnar gæti
bent til fornrar kirkju þótt þar
kunni áður fyrr að hafa verið
verbúð. Þar fer einnig fram stutt
helgistund. Síðan verður ekið
aftur að Ingjaldshólskirkju, þar
sem messa hefst kl. 14.
Leiðsögu- og sagnamenn í
göngunni verða þeir Skúli

Alexandersson og Sæmundur
Kristjánsson. Sr. Óskar Ingi
Ingason, sóknarprestur, og sr.
Gunnþór Þ. Ingason, prestur á
Biskupsstofu á sviði helgihalds
og þjóðmenningar, leiða helgi
stundir göngunnar og messuna
í kirkjunni. Göngufólk og
heimamenn lesa ritningarorð
og fornsögutexta. Kay Wiggs
leikur á orgel og stjórnar Kór
Ingjaldshólskirkju, sem leiðir
safnaðarsöng.
Eftir messu verður boðið upp

á kaffi og djús í safnaðarheimili
kirkjunnar.
Sóknarnefnd Ingjaldshóls
kirkju, Átthagastofa Snæfells
bæjar, Þjóðgarðurinn Snæfells
jökull, lista og menningarnefnd
Snæfellsbæjar og Starfshópur
þjóðkirkjunnar um helgistaði á
föruleiðum, standa að þessu
sérstæða helgihaldi, er tengir
saman þjóðmenningu, trú og
land, sögu og samtíð. Dagskráin
er fjölskylduvæn og allir
hjartanlega velkomnir.

Óskum Víkingi til hamingju með frábæran áran

Gangi ykkur vel í Pepsideild sumarið 2013!!

HAFNIR
SNÆFELLSBÆJAR

ÚTGERÐARFÉLAGIÐ DVERGUR HF.
Sveinbjörn Jakobsson SH-10

www.postur.is

ngur í 1. deild sumarið 2012.
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GUÐMUNDUR JENSSON SH-717

GUNNAR BJARNASON SH-122

Lokahóf Víkings
Lokahóf yngri flokka og m.fl.
Víkings fór fram sl. laugardag.
Dagurinn byrjaði á því að yngri
flokkar Víkings/Reynis héldu
sína uppskeruhátíð í íþróttahúsi
Snæfellsbæjar. Krakkarnir í
yngri flokkunum hafa lagt mikið
á sig undanfarin ár og verið
dugleg að æfa enda sást það á
árangri sumarsins sem var
góður í öllum flokkum. Veitt
voru einstaklingsverðlaun fyrir
þá sem þóttu hafa skarað
framúr og í lokin var slegið upp
allsherjargrillveislu.
Um kvöldið fór fram lokahóf
knattspyrnudeildar
m.fl.
Víkings sem haldið var í
samstarfi við Snæfellsbæ.
Veislugestir voru mjög ánægðir
með hófið sem skipulagt var af
þeim Sigrúnu Ólafsdóttur og
Vigfúsi Erni Gíslasyni en um
250 manns sóttu hófið og enn
fleiri mættu á ballið á eftir en
Klakabandið lék fyrir dansi en
þess má geta að meðlimir
Klakabandsins gáfu allir sína
vinnu. Margar ræður voru
fluttar þar sem leikmönnum,
þjálfurum, stjórn, stuðnings
mönnum og styrkaraðilum var
þakkað fyrir frábæran árangur í
sumar. Í miðju borðhaldi voru
allir gestir beðnir að koma út
en þá var haldin glæsileg
flugeldasýning sem björgunar
sveitin Lífsbjörg sá um í boði
Snæfellsbæjar.
Helgi Kristjánsson fékk af

hent gullmerki Víkings númer
tvö en Gylfi Scheving var fyrstur
til að hljóta þann heiður. Helgi
er vel að þessari viðurkenningu
kominn, sinnt öllum störfum
sem viðkemur félaginu og alltaf
boðinn og búinn til að aðstoða
félagið. Hann heldur einnig út
síðunni helgik.bloggar.is og þar
er hægt að finna margan
fróðleikinn um félagið. Sjálfur
lék Helgi 142 leiki á sínum ferli
með félaginu og skoraði tíu
mörk. Góðar gjafir bárust
félaginu s.s. frá Snæfellsbæ,
eldri leikmönnum Víkings,

Ólafur Rögnvaldsson, Gylfi Scheving, Jónas Gestsson, Sigurður Rúnar Elíasson, Jónas Kristófersson, Magnús Stefánsson, Atli Alexandersson, Bárður Tryggvason, Jóhannes Kristjánsson og Helgi Kristjánsson.

Versluninni Kassanum og
Landsbankanum.
Einnig var flutt nýtt
stuðningslag, erlent lag við
texta eftir Viðar Inga Pétursson
stuðningsmann. Hlaut Viðar
Ingi jafnframt aukaverðalaun
fyrir bestu tveggja fóta tæklingu
sumarsins, en hann rann á
rassinn í fagnaðarlátunum eftir
leik KA og Víkings og tæklaði
leikmann
Víkings.
Nýja
stuðnings
lagið fluttu þeir
Magnús Stefánsson og Sigurður
Dagbjartsson en þeir gáfu
fé
laginu alla vinnu við
stuðnings
lagið. Hótel Ólafsvík
sá um matinn sem rann ljúft
ofan í veislugesti. Gunnar Örn
Arnarson var öflugur veislustjóri
og Sigurður Scheving klikkar
ekki í skemmtiatriðunum.
Í lok hófsins voru veittar
viðurkenningar fyrir leikmenn
félagsins, en markahæsti leik
maðurinn var Guðmundur
Steinn Hafsteinsson með 10
mörk en hann var jafnframt
markahæsti leikmaður deildar
innar, Alfreð Már Hjaltalín var
valinn efnilegasti leikmaðurinn
en hann spilaði jafnframt sína
fyrstu landsleiki í ár en besti
leikmaðurinn var kjörinn Eldar
Masic.

Stjórn félagsins vill þakka
öllum
stuðningsmönnum/
styrktaraðilum Víkings fyrir
stuðninginn í ár en án ykkar
væri ekki hægt að byggja upp
svona öflugt félag sem Víkingur
er. Síðasta verk sumarsins er að
ganga frá spjöldum, mörkum,
markatöflu og fleira á Ólafs

víkurvelli og þeir sem geta að
stoðað við það eru beðnir um
að mæta á Ólafsvíkurvöll
klukkan 10:00 næsta laugardag.
Þeir sem eiga borvélar endilega
takið þær með. Áfram Víkingur.
Jónas Gestur Jónsson
form. Knd. Víkings Ó

Eldri borgarar Snæfellsnesi

Nesball í
Stykkishólmi
06. 10. 2012
Nú er komið að hinu árlega Nesballi.
Matur og ball 7.500,Örvar Kristjánsson spilar.
Rúta fer frá: N1 á Hellissandi kl: 17:15
ÓK í Ólafsvík kl: 17:30
Samkaupum Grundarfirði kl: 18:00

Vinsamlegast pantið far í síðasta lagi
3. október hjá undirrituðum:
Jensína 436-6712 og 899-6712
Kristófer 436-1215 og 893-4138
Sæmundur 436-6767 og 893-9797

Kórsöngur í París
Dagana 13. til 17. september
síðastliðinn skelltu félagar í
Kirkjukór Ólafsvíkur og makar
sér til Parísar. Þetta var ekki
eiginlegt söngferðalag heldur
meira skemmti og slökunarferð
ætluð til að hrista þennan góða
hóp betur saman. Flogið var frá
Keflavík
snemma
á
fimmtudagsmorgni og lent í
París um hádegisbil. Þar tók við
hópnum Laufey Helgadóttir
fararstjóri og fylgdi honum
heim á hótel. Fór restin af
deginum í að skoða mannlífið
og átta sig á umhverfinu. Á
föstudagsmorgni var farið í
rútuferð um borgina þar sem
Laufey sagði frá því helsta sem
fyrir augu bar og benti á
áhugaverða staði. Í lok ferðar
innar söng kórinn á torginu
fyrir framan Notre Dame
kirkjuna við mikinn fögnuð
viðstaddra. Áfram hélt hópurinn
að skoða mannlífið og njóta
lífsins. Um kvöldið borðaði
allur hópurinn saman kvöldverð
á veitingastaðnum Hippo
potumus stutt frá hótelinu. Þar
var að sjálfsögðu sungið líka. Á
laugardeginum skoðaði hver
það sem hann vildi. Til dæmis
var farið í Effelturninn, upp að
Hvítu kirkjunni, Rauða Myllan
skoðuð ásamt fleiri stöðum.
Hluti hópsins endaði kvöldið á
siglingu um ána Signu þar sem
að sjálfsögðu var sungið við
góðar undirtektir og á eftir
kórnum komu 5 ungmenni frá
Lýbíu og sungu fyrir okkur til
að þakka fyrir sönginn okkar. Á
sunnudeginum var haldið

áfram að skoða París bæði
verslanir og hið iðandi og
fjölbreytilega mannlíf borgar
innar. Dagurinn endaði svo á
veitingastaðnum vinsæla Bláu
Lestinni en hann er á gamalli
lestarstöð sem reist var um
1900. Þar var meðal annars
sungið fyrir afmælisbörn ferðar
innar sem voru 4 og skálað í
Pepsí fyrir Víkingi sem þennan
dag komst upp í Pepsídeildina.
Að sjálfsögðu söng kórinn og
sló í gegn. Höfðu gestir á orði
að það hlyti að vera mjög
gaman í messum með þessum
kór því hann syngi svo vel. Á
mánudagsmorgni var svo
komið að heimferð. Allir voru
mættir í anddyri hótelsins rétt
fyrir 11:00 til að fara með
rútunni út á flugvöll. Það voru
glaðir og ánægðir ferðalangar
sem lentu á Keflavíkurflugvelli
um hálf fimm þennan dag.

Smáauglýsingar
Til Leigu

Til leigu er 120 m2 íbúð að Hjarðartúni 12 efri hæð, Ólafsvík. fjögur
svefnherbergi. Laus strax. Upplýsingar í síma 8963867 Kristján.

Píanóstillingar

Verð við píanóstillingar í næstu viku 1-5 okt. á snæfellssnesi.
Pantanir í síma 896-0222
Stefán Birkisson Píanóstillari.

ADHD

Spjallfundur ADHD félags Snæfellsbæjar
verður haldinn mánudaginn 1. október n.k. kl. 18:00
í Grunnskólanum í Ólafsvík. Allir velkomnir

Kirkjan okkar

þa

Ingjaldshólskirkja.

Sunnudagurinn 30. september kl. 14.
Sunnudagaskóli- helgiganga- messa

1x2 hlutabréf
Nú er byrjað að fjárafla fyrir
næstu leiktíð, til að ná betri
árangri í getraunastarfinu þá
viljum við hvetja fyrirtæki og
starfsmannahópa og ein
stak
linga að taka þátt í þessum
hlutabréfaleik, með ykkar
þáttöku gæti salan aukist um
1500 raðir eða meira eftir því
hvað undirtektir eru góðar.

Þessi leikur er hugsaður fyrir
áskorendaleikinn sem hefur
verið í gangi síðustu ár nú er
það ykkar að taka við ykkur.
Opið á laugardögum í
Íþróttahúsinu frá 11.00 til
13.00. Heitt kaffi á könnunni.
Munið félagsnúmerið 355. Allir
velkomnir. Áfram Víkingur.
Stjáni Tótu.

Kl. 11 er sunnudagaskóli, en hannn verður í kirkjunni alla sunnudaga að
jólum.
Kl. 12 er lagt af stað í keltneska helgigöngu með rútu frá kirkjunni.
Helgistundir verða á fiskibyrgjunum á Gufuskálum, við Írskrabrunn og við
steinhleðslu við flæðarmálið. Helgigöngunni lýkur með messu safnaðarins
í kirkjunni. Ekið er með rútu frá Gufuskálum að Írskrabrunn og svo frá
steinhleðslu að Ingjaldshólskirkju
Kl. 14 er messa.
Kaffi og djús á eftir.

Annað starf.

TTT verður í Ólafsvíkurkirkju á hverjum miðvikudegi kl. 14:15.
Foreldramorgnar verða á fimmtudögum kl. 10-12 í Ólafsvíkurkirkju.
Sóknarprestur.

Uppskeruhátíð yngri flokka

Yngri flokkar Víkings/Reynis
héldu sína uppskeruhátíð í
Íþróttah úsi
Snæfellsbæjar
laugardaginn 22. september.
Þar mættu börn sem stundað
hafa fótbolta síðasta vetur og í
sumar. Þau mættu í búning
unum sínum og spiluðu fót

bolta sín á milli. Að því loknu
voru afhent verðlaun fyrir
sumarið.
Allir í 6. 7. og 8. flokki fengu
viðurkenningarpening fyrir
sumarið. í 5. flokki voru veittar
viðurkenningar fyrir mestu
framfarir og besta leikmanninn

bæði í A og B liði karla og
kvenna. Í 4. flokki karla voru
veittar viðurkenningar fyrir
mestu framfarir og besta leik
mann.
Í 3. flokki voru svo veittar
viðurkenningar fyrir besta
leikmann, efnilegasta leikmann

og markahæsta leikmann bæði
hjá körlum og konum.
Í lokin voru svo grillaður
pylsur og fiskur ásamt því að
allir fengu klaka og muffins í
Víkings litunum.
þa

Ásbyrgi/dagþjónusta
Nú um síðustu mánaðarmót
tók til starfa í Stykkishólmi ný
starfsemi en það er dagþjónusta
fyrir fatlaða einstaklinga. Þessi
starfsemi er til húsa í gamla
skólastjórabústaðnum sem
heitir Ásbyrgi. Starfsemin er
rekin af Félags og skólaþjónustu
Snæfellinga. Markmið þessarar
dagþjónustu er að aðstoða
fullorðið fatlað fólk til að
komast í vinnu á almennum
vinnumarkaði með eða án
stuðnings, hluta úr degi eða
hluta úr viku. Síðan fyllir það
daginn eða vikuna í þessari
starfsstöð. Þar erum við með
vinnutengd verkefni.
Við ætlum að hafa endur
nýtingu í hávegum t.d endur
vinna kerti, bómullarfatnað,
Stykkishólmspóstinn og fl.
Við settum niður kartöflur í
vor og vonum að uppskeran
verði góð. Höfum líka verið að
sanka að okkur rabbabara og
ætlum að vinna úr honum.
Við vorum svo heppin að
einn úr okkar hóp fékk
afleysingastarf hjá Póstinum.
Starfsfólk Póstsins hefur reynst
okkur vel bæði í vinnunni og
með að útvega okkur verkefni
upp í Ásbyrgi. Kærar þakkir
fyrir það.
Við tökum á móti notuðum
gleraugum og komum þeim í
endurnýtingu. Gleraugun eru
þrifin og síðan send til Afríku.
Þannig leggjum við góðu
málefni lið.
Við söfnum líka umslögum
með frímerkjum á, þau sem við
notum ekki komum við til
Kristniboðssambands Íslands.
Kristniboðssambandið hefur

um langt skeið tekið við
frímerkjum frá fólki og komið í
verð öðrum til gagns. Best er
að fá frímerkin á umslögunum.
Nú er sláturstíðin að detta
inn og þess vegna erum við á
fullu í að gera slátursnælur. Við
seljum gæða nælur á vægu
verði með rosa góða endingu.
Við erum í vinnu frá kl. 8-16
en erum ekki alltaf í Ásbyrgi þar
sem við erum víða að leita
fanga.
En endilega ef þið eigið
eitthvað af því sem við gætum
nýtt okkur og hefur lokið sínu
hlutverki hjá ykkur þá þiggjum
við allt slíkt með þökkum.
Mætti þar nefna garnafganga,
liti, bómullarfatnað, umslög
með frímerkjum á, gleraugu,
kerta afganga, sulltu krukkur,
bylgjupappa eða eldhúsdót. Þá
hefur starfsfólk Átthagastofu
tekið að sér að safna og geyma
fyrir okkur dót sem nýtist
starfseminni.
Svo ef þið lumið á vinnu fyrir
okkur, bæði út í fyrirtækjum, þá
gerum við örorkuvinnu
samn
inga, eða verkefni sem við
getum unnið í Ásbyrgi þá
endilega hafið samband. Okkur
er svo sannarlega margt til lista
lagt.
Að lokum skal það tekið fram
að allir eru velkomnir í heim
sókn til okkar að skoða að

stöðuna, við erum rétt að byrja
en þetta verður flott.
Stefnt er að sambærileg dag
þjónusta í Snæfellsbæ að ári.
Með kveðju,
Hanna Jónsdóttir þroskaþjálfi hjá
Félags og skólaþjónustu Snæfellinga.

Jóga með Önnu Þóru
Jóganámskeið hefst að nýju þriðjudaginn 2. október.
Kennt verður í húsnæði Fiskmarkaðs Íslands á/í Rifi
Þriðjudaga og fimmtudaga kl. 17:15
Styrkjandi og liðkandi æfingar
fyrir alla, konur og karla.
Skráning í síma 8646771
Sjáumst með sól í hjarta.

Sálfræðiþjónusta
Sálfræðingurinn Emil Einars
son, sem er búsettur í Stykkis
hólmi, hefur hafið stofurekstur
á Snæfellsnesi. Stofan verður
staðsett á heilsugæslunni í
Stykkishólmi.
Emil mun einkum bjóða
upp á sálfræðilega meðferð við
kvíða og þunglyndi fullorðinna
en einnig meðferð við öðrum
algengum geðrænum vanda,
bæði einstaklings- og hóp
meðferð.
Emil ætlar einnig að bjóða
upp á námskeið í hóp fyrir
kvíða og depurð sem byggir á
aðferðum hugrænnar atferlis
meðferðar. Þar verða kennd

grunnatriði í HAM og mark
miðið er að hjálpa fólki að hafa
áhrif á sína eigin líðan með
hagnýtum aðferðum HAM.
Námskeiðið er hugsað sem
góður grunnur fyrir þá sem
eru að glíma við tilfinningalega
vanlíðan og er það hugsað sem
kennsla með meðferðarlegu
ívafi og fer fram í litlum
hópum.
Emil hyggst hafa viðtöl eftir
samkomulagi, en upplýsingar,
tíma
pantanir og skráning á
námskeið er hægt að nálgast í
síma 8917803 eða emilsalfr@
gmail.com.

Opin æfing á Kaffi Sif
Föstudaginn	
  28.	
  sept.	
  keppir	
  Snæfellsbær	
  við	
  
Kópavog	
  í	
  Útsvarinu	
  og	
  á	
  fimmtudag	
  27.	
  
sept.	
  verður	
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  Snæfellsbæjar	
  með	
  
opna	
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  á	
  Kaffi	
  Sif	
  kl.	
  18.	
  
	
  
	
  

Krakkar	
  á	
  öllum	
  aldri	
  sérstaklega	
  velkomnir!	
  
	
  

Mexíkósk	
  súpa,	
  vöfflur	
  	
  
og	
  heitt	
  súkkulaði	
  á	
  tilboðsverði.	
  
	
  
	
  
Opnunartímar	
  á	
  Kaffi	
  Sif:	
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laugardaga	
  13-‐01	
  og	
  sunnudaga	
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Kaffi	
  Sif,	
  Klettsbúð	
  3,	
  360	
  Hellissandi	
  
S.	
  577	
  3430	
  /	
  820	
  3430	
  
kaffisif@kaffisif.is,	
  www.kaffisif.is	
  

Þakkir
Uppskeruhátíð yngri flokka
Víkings/Reynis var haldin sl.
laugardag, margir komu að
framkvæmd og undirbúningi
hátíðarinnar, Brauðgerð Ólafs
víkur gaf pylsubrauð, Söluskáli
ÓK gaf svala og nokkrir for

eldrar voru fengnir til að baka
muffins handa krökkunum,
þessum aðilum og öllum þeim
sem að á einn eða annan hátt
aðstoðuðu eru færðar bestu
þakkir.
Umf. Víkingur/Reynir

góðir grannar
Helgartilboð 27. - 30. september

samkaupurval.is

Spennandi kryddlegir
...sjá uppskriftir á
samkaupurval.is
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Snöggsteiktar
gulrætur með
appelsínugljáa
...sjá uppskrift
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Mexíkó-kjúklingaleggir
frá Ísfugli
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Spergilkálsblanda 750g
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frá Coop
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Birt með fyrirvara um prentvillur.
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Nýbökuð gróf rúnstykki
frá Myllunni

verð áður 989 kr

Ekta heilsu
fiskibollur
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kr/kg

