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Haldið upp á sjómannadag
Sjómannadagurinn var haldinn
hátíðlegur í Snæfellsbæ að venju um
síðustu helgi. Var þetta í annað skipti
sem sjómannadagurinn er haldinn
hátíðlegur sameiginlega en í þriðja
skiptið sem sjómannahófið er
haldið sameiginlega. Hátíðarhöldin
hófust á föstudagskvöldinu með
skemmtisiglingu, farið var á þremur
bátum, þeim Guðmundi Jenssyni
SH, Sveinbirni Jakobssyni SH og
Ólafi Bjarnasyni SH. Að siglingu
lokinni var boðið í grillveislu í
sjómannagarðinum ásamt tón
listardagskrá. Kirkjukór Ólafsvíkur
flutti nokkur lög, Garðar Kristjáns
son og Jóhannes Stefánsson spil
uðu og sungu nokkur lög einnig
söng hin unga og efnilega Sara
Dögg Eysteinsdóttir nokkur lög.
Myndaðist góð stemmning í sjó
mannagarðinum þó blési dálítið
um gesti.
Hátíðarhöld laugardagsins voru
hefðbundin, um morguninn var
dorgveiðikeppni við höfnina og
fór árlegt Kvennahlaup ÍSÍ fram
þennan sama dag. Eftir hádegi
tók við dagskrá við höfnina en
keppt var í kappróðri, flekahlaupi,
trukkadrætti og fleiru. Einnig
buðu N1 og Menningarnefnd
Snæfellsbæjar upp á sýningu frá
Sirkús Íslands. Fiskmarkaður Íslands
og Fiskmarkaður Snæfellsbæjar
buðu upp á hoppukastala fyrir
börnin. Gestir á hafnarsvæðinu
gátu svo gætt sér á súpu í boði Þín
verslun Kassinn, Magnúsar SH,
Matthíasar SH, Egils SH og Álfs SH
var það mál manna að súpan hefði

heppnast sérlega vel.
Hátíðarhöldum laugardagsins
lauk svo með veglegu sjómannahófi
í Félagsheimilinu Klifi. Veislustjóri
kvöldsins var Jón Jónsson eða
Jónsi í Svörtum fötum og fór hann
á kostum, Jónsi ásamt hljómsveit
inni í Svörtum fötum sáu svo um
að halda uppi fjörinu fram á nótt.
Á sjómannahófinu voru sjómanns
konur heiðraðar og að þessu
sinni voru það þær Arnheiður
Matthíasd óttir og Svandís Jóna
Sigurðardóttir. Áhafnirnar á Bárði
SH og Esjari SH tóku áskorunum
frá síðasta sjómannahófi og komu
með frábær skemmtiatriði, Bárður
SH bauð upp á söng Karlakórsins
Heiðbjartar og áhöfnin á Esjari
hafði útbúið mjög svo skemmtilegt
myndband þar sem þeir gæddu sér á
Surströmming með tilþrifum.
Hátíðarhöldum helgarinnar
lauk svo á sjómannadeginum
sjálf
u m með athöfnum í sjó

manna
g arð
i num í Ólafsvík og
félagsheimilinu Röst Hellissandi
þar sem aldraðir sjómenn voru
heiðraðir og ræðumenn dagsins
fluttu ræður, í Ólafsvík flutti Örvar
Már Marteinsson ræðu dagsins og
var faðir hans Marteinn Gíslason
heiðraður. Á Hellissandi var Haf
steinn Júlíusson heiðraður en
hátíðarræðuna flutti Kolbrún Ívars
dóttir og sjómannakór Hellissands

og Rifs söng nokkur lög einnig söng
Alda Dís Arnardóttir.
Unga kynslóðin fjölmennti svo í
íþróttahúsið á Hellissandi þar sem
leikhópurinn Lotta sýndi sumar
leikritið sitt um Gosa. Slysavarnar
konur í Sumargjöf og Helgu Bárðar
dóttur stóðu svo að sjómannakaffi í
björgunarstöðinni Von sem vel var
sótt enda svignuðu borðin undan
kræsingunum.		 þa

Sker er nýr veitingastaður
Sker resturant opnaði um
síðustu helgi í glæsilegu hús
næði við Ólafsbraut 19 í Ólafsvík.
Undanfarna mánuði hefur hús
næðið verið tekið í gegn og breytt
í veitingastað en áður var Smiðjan
dagþjónusta og vinnustofa fyrir
fólk með skerta starfsgetu og þar
áður hýsti húsnæðið Sparisjóð
Ólafsvíkur.
Tókust breytingar á húsnæðinu
mjög vel og er staðurinn allur
hinn glæsilegasti. Staðurinn
opnaði eins og áður segir um
síðustu helgi og komu um
400 matargestir fyrstu tvo
dagana, mest heimafólk og voru
eigendur staðarins þau Lilja
Hrund Jóhannsdóttir, Arnar
Laxdal Jóhannsson og Bryndís
Ásta Ágústsdóttir mjög ánægð
með móttökurnar og leggst
framhaldið vel í þau. Höfðu
starfsmennirnir því í nógu að
snúast þessa fyrstu tvo daga þó
allt gengi vel fyrir sig og verður

vonandi framhald á þessum
mótttökum.
Matseðill staðarins er mjög
fjölbreyttur og ættu allir að geta

fundið eitthvað við sitt hæfi
enda var lagt upp með það að
sögn Lilju Hrundar en hún er
einnig kokkur á staðnum. Má
þar finna bæði steikur, fisk,
pizzur og hamborgara ásamt
sérstökum barnamatseðli svo
dæmi séu tekin. Einnig er boðið
upp á brunch allar helgar á milli

11:30 og 16:00 á laugardögum
og sunnudögum. Vildu þau Lilja
Hrund, Arnar og Bryndís Ásta
koma á framfæri kæru þakklæti
fyrir góðar móttökur og hlakkar
þau til að halda áfram að þjónusta
heimafólk.

Helgi er
semidúx í MR

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

Helgi Sigtryggsson tvítugur
Snæfellsbæingur lauk stúdents
prófi frá Mennta
s kólanum í
Reykja
v ík fyrsta júní síðast
liðinn. Helgi lauk prófi með
hæstu einkunn nemenda eðlis
fræðideilda og var semídúx
skólans með ágætiseinkunn 9,83
en það er ein hæsta einkunn sem
gefin hefur verið við skólann.
Hlaut hann verðlaun fyrir fram
úrskarandi námsárangur í flest
um námsgreinum sem og náms
styrki.
Það sem stendur þó upp
úr eftir fjögur góð ár í MR að
sögn Helga eru engu að síður
vinirnir sem hann eignaðist þar
og gat fagnað með á þessum
tímamótum. Helgi stefnir á nám
í stærðfræði og forritun eins og
hann orðaði það „hvert sem það
þa
svo leiðir”

þa

Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Ólafsvík - Grundarfirði

Óskar að ráða sjúkraliða
Sjúkraliði óskast til starfa við heilsugæslustöðvarnar Ólafsvík og Grundarfirði um er að ræða
dagvinnu sameiginlega á báðum stöðum. Ráðið verður í stöðuna í eitt ár. Starfið felst aðalega í
heimahjúkrun og einnig störfum inn á heilsugæslustöð.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Íslenskt sjúkraliðaleyfi, góð íslenskukunnátta, hæfileiki í mannlegum samskiptum er skilyrði
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Sjúkraliðafélag
Íslands hafa gert.
Sækja skal um starfið á www.starfatorg.is eða www.hve.is
Með umsókn skal fylgja afrit af sjúkraliðaleyfi og upplýsingar um menntun og fyrri störf.
Upplýsingar um starfið gefa. Sigrún Erla Sveinsdóttir yfirhjúkrunarfræðingur Ólafsvík s 421-360
og Dagný Ósk Guðlaugsdóttir yfirhjúkrunarfræðingur Grundarfirði s 432-1355
Starfshlutfall er 60 - 80%
Umsóknarfrestur er til og með 18.06.2018
Nánari upplýsingar veitir
Rósa Marinósdóttir hjúkrunarforstjóri - rosa.marinosdottir@hve.is - 4321018

Krílakot 40 ára
Leikskólinn Krílakot verður 40
ára þann 19. ágúst í haust en þann
dag árið 1978 opnaði leikskólinn
í húsnæðinu við Brúarholt.
Leikskóli hafði þó verið rekin í
Ólafsvík frá árinu 1972 en þann
7. febrúar það ár opnaði fyrsti
leikskólinn sem starfræktur
var af Kvenfélagi Ólafsvíkur.
Höfðu kvenfélagskonur unnið
að opnun hans frá árinu
1969 og var hann staðsettur í
Gamla félagsheimilinu. Fyrsta
fostöðukona hans var Gréta
Jóhannesdóttir. Haldið var upp á
afmæli leikskólans nú á dögunum
og því slegið saman við útskrift
elstu barnanna á leikskólanum
sem í haust hefja nám í 1. bekk
grunnskólans.
Við þetta tækifæri fékk leik
skólinn góðar gjafir en foreldra
félagið gaf leikskólanum kofa til
að hafa út í garði en sá gamli var
orðin alveg ónýtur enda mikið
notaður í gegnum árin ásamt því
að gefa til leikfangakaupa fyrir
hreyfileiki 280 þúsund krónur.
Lionsklúbburinn Rán gaf einnig
leikföng til hreyfileikja fyrir 150

þúsund krónur. Snæfellsbær færði
leikskólanum 100 þúsund krónur
í tilefni afmælisins. Leikskólinn
vinnur eftir efninu leikur að læra
og munu leikföngin sem keypt
hafa verið nýtast þar. Ingigerður
Stefánsdóttir leikskólastjóri veitti
gjöfunum viðtöku og þakkaði
þann hlýhug sem leikskólanum
er sýndur núna sem og hingað
til. Leikskólabörnin sungu fyrir
gesti og þegar útskriftarhópurinn

hafði tekið við höttunum,
viðurkenningu og sjálfsmynd
sem þau máluðu var gestum

boðið að skoða leikskólan
og gæða sér á veitingum sem
foreldrafélagið sá um.
þa

Vel heppnuðu Evrópumóti lokið
Evrópumótinu í sjóstöng sem
haldið var í Ólafsvík lauk á síðasta
föstudag og voru keppendur
almennt ánægðir með fyrirkomulag
mótsins. Fyrirkomulagið var þannig
að veiðitíminn var 5 klukkustundir
hverju sinni og skiptist á
morguntíma frá 07:00-12:00 og
eftirmiðdagstíma 14:00-17:00. Ekki
tókst þó að fara út á sjó alla dagana
en á þriðjudeginum var mjög mikið
hvassviðri og því ekki farið út.
Höfðu sumir veiðimannanna það
á orði, sérstaklega þeir frá SuðurEvrópu, að þeir hefðu aldrei séð
annað eins veður.
14 bátar tóku þátt í mótinu og
voru þar af þrír frá Patreksfirði,
fóru allir bátarnir í tvo róðra á
degi hverjum. Lögðu skipstjórar sig
alla fram við að reyna að finna þær
fisktegundir sem gáfu stig en mótið
var tegundamót og einungis 10
fiskar af sömu tegund gáfu stig. Sá
veiðimaður sem fékk flest aflastig
á sínum báti fékk því 100% skor en
aðrir minna reiknað í prósentum.
Þeir veiðimenn sem unnu báta sína
alla dagana fengu því 300% skor og
voru það einungis 3 keppendur.
Væru tveir eða fleiri keppendur
jafnir að stigum var reiknað eftir
heildar aflastigum og vann sá mótið

sem flest aflastig fékk. Dygði sá
útreikningur ekki var næst farið í
að reikna eftir fjölda tegunda og
loks fjölda fiska.
Evrópumeistari karla þetta árið
varð Petter Skudal frá Noregi með
300% skor og 566 aflastig. Í öðru
sæti varð Scott Gibson frá Skotlandi
með 300% skor og 490 aflastig í
þriðja sæti varð svo Andrew Smith

frá Englandi einnig með 300%
skor og 471 aflastig. Keppt var
einnig í 2. og 4. manna sveitum,
í flokki kvenna, eldri veiðimanna
og ævifélaga. Auk þess kepptu
landslið þjóðanna 14 sem þátt tóku
innbyrgðis. Sveit Norðmanna vann
landsliðakeppnina. Verðlaun voru
einnig veitt fyrir lengsta fisk móstins
í hverri tegund sem voru 16 og hlutu
tveir Íslendingar verðlaun þar,
þeir Gunnar Jónsson fyrir stærstu
keiluna en hún var 71 sentimeter
og Skarphéðinn Ásbjörnsson
fyrir stærstu tindabikkjuna sem
mældist 40 sentimetrar mælt frá
börðum. Aflahæsti skipstjórinn
varð Skarphéðinn Ásbjörnsson á
bátnum Guðlaugi SH-62, en hann
var einnig keppandi, með 135,48
aflastig að meðaltali á stöngina þessa
þrjá veiðidaga. Ævar Þrastarson
á Dodda SH-222 varð í öðru sæti
með 133,17 aflastig að meðaltali á
stöngina og Einar Helgason í þriðja
sæti á Kolga BA-070 með 132,75
aflastig að meðaltali.

Eins og áður segir heppnaðist
mótið með ágætum þó að
veðrið væri aðeins að stríða
keppendum og mótshöldurum
einn daginn. Mótinu lauk svo
með verðlaunaafhendingu og
kvöldverði í Félagsheimilinu Klifi
föstudagskvöldið 1. júní. Höfðu
margir erlendu keppendanna á orði
að þeir vildu endilega koma aftur til
að veiða og keppa á Íslandsmiðum,
enda er Ísland þegar farið að afla
sér góðs orðs að ávallt megi draga
fisk úr sjó hversu reynslulítill sem
veiðimaðurinn er.
Vildi EFSA á Íslandi fá að
koma á framfæri þakklæti til allra
þeirra sem lögðu fram vinnu sína
endurgjaldslaust, styrktaraðila,
skipstjóra, aðstoðarmanna í
landi og annarra þeirra sem
aðstoðuðu og hjálpuðu til við að
gera Evrópumótið í sjóstöng að
veruleika.
þa

- Bílaviðgerðir
- Skipaþjónusta
- Almenn suðuvinna
- Smurþjónusta
- Smábátaþjónusta
- Dekkjaverkstæði
vegr@vegr.is vegr.is
S: 849-7276 Remek og 898-5463 Þórður

Skólaslit Gsnb
Grunnskóla Snæfellsbæjar
var slitið í 14 sinn við hátíðlega
athöfn í Íþróttahúsi Snæfellsbæjar
á síðasta föstudag. Kvöldið áður
hafði 10. bekkur verið útskrifaður
formlega frá Ólafsvíkurkirkju.
244 nemendur stunduðu nám við
Grunnskóla Snæfellsbæjar síðasta
skólaár, þar af voru 18 nemendur
í 1. til 10. bekk í Lýsuhólsskóla
og 9 í leikskóladeildinni þar,
87 nemendur í 1. til 4. bekk á
Hellissandi og 130 í 5. til 10. bekk
í Ólafsvík. Skólastarf er langt frá því
að vera eingöngu að læra í bókum
og tók skólinn þátt í margvíslegum
keppnum og verkefnum á skólaárinu
svo sem stærðfræðikeppnum,
Skólahreysti, Erasmusverkefni svo
fátt eitt sé nefnt. Skólinn tekur þátt
í vinaliðaverkefninu sem gengur
út á að hvetja nemendur til meiri
þátttöku í leikjum í frímínútum,
skapa, betri skólabrag og vinna
gegn einelti. Þar sjá nemendur
sem skólafélagar þeirra hafa valið
um leiki í frímínútum með aðstoð
starfsfólks hefur þetta mælst vel
fyrir. Einnig starfar nemendaráð við
skólann og sér það um hina ýmsu
viðburði í skólanum svo sem böllum
og fleiru fyrir alla nemendur skólans,
skíðaferð og jólaútvarpi í desember.
Í nemendaráð er kosið hverju sinni
og fær það einnig aðstoð starfsfólks
við sín störf. Gott er til þess að vita
að félagslífið er fjölbreytt og öflugt
og leggja þeir sem að því standa
mikinn metnað í það.
Veittar voru viðurkenningar fyrir
góðan námsárangur á skólaslitunum
að venju, eru það að mestu
félagasamtök í bæjarfélaginu sem
koma að þeim í samstarfi við skólann.
Engin undantekning var á því að
þessu sinni og voru viðurkenningar
í 10. bekk afhentar við úskrift
þeirra í kirkjunni. Kristinn Jökull
Kristinsson fékk viðurkenningu fyrir
góðan námsárangur í stærðfræði frá
Lionsklúbb Ólafsvíkur og í Íslensku
frá Kvenfélagi Hellissands. Kristín
Kristinsdóttir fékk viðurkenningu
frá Lionsklúbbnum Þernunni
fyrir besta námsárangur í ensku.
Danska menntamálaráðuneytið
veitti viðurkenningu fyrir bestan
námsárangur í dönsku, að þessu
sinni fengu tveir nemendur hana
en það voru þær Birgitta Sól
Vilbergsdóttir og Sóldís Fannberg
Þórsdóttir. Lovísa Lín Traustadóttir
fékk viðurkenningu fyrir bestan
námsárangur í samfélagsfræði
í 10. bekk frá Snæfellsbæ.Vör
sjávarrannsóknarsetur veitti viður
kenningu fyrir bestan námárangur
í áttúgræðigreinum og var það

Birgitta Sveinsdóttir sem hlaut
hana. Lionsklúbbur Nesþinga
veitti viðurkenningar fyrir bestan
námsárangur í list- og verkgreinum
meðal nemenda í 10. bekk og að
þessu sinni voru það þau Bjartur
Bjarmi Barkarson fyrir íþróttir,
Sæbjörg Jóhannesdóttir fyrir
myndmennt, Emil Steinn Clausen
fyrir heimilsfræði, Natalia Wasiewicz
fyrir hönnun og smíði og Birgitta
Sveinsdóttir fyrir textílmennt. Til
hamingju nemendur 10. bekkjar.
Á skólaslitunum voru einnig
veittar viðurkenningar. Grunnskóli
Snæfellsbæjar veitti viðurkenningar
fyrir mestar framfarir í lestri í 3.
til 7. bekk og hlutu þau Birgitta
Ósk Snorradóttir í 3. bekk, Kári
Steinn Kristinsson í 4. bekk,
Sandra Blanka Migas í 5. bekk,
Matthías Daði Gunnarsson í 6.
bekk og Íris Lilja Kapszukiewicz í
7. bekk þær. Kvenfélag Ólafsvíkur
veitti viðurkenningu fyrir bestu
frammistöðu í list- og verkgreinum
í 5. til 7. bekk að þau hlaut Anja
Huld Jóhannsdóttir að þessu sinni
nemandi í 7. bekk. Lionsklúbburinn
Rán veitti viðurkenningu fyrir hæstu
einkunn í íslensku í 9. bekk, hana
hlaut Aníta Ólafsdóttir og fyrir
hæstu einkunn í stærðfræði í 8.
bekk veitti Lionsklúbbur Ólafsvíkur
viðurkenningu, hana hlaut Sædís
Rún Heiðarsdóttir. Skólinn hefur
síðustu tvö ár boðið nemendum
sínum af pólskum uppruna kennslu
í móðurmáli sínu, Agnieszka
Imgront hefur annast kennsluna af
miklum metnaði. Pólska sendiráðið
veitti þeim nemendum sem þetta
þáðu síðasta skólaár en það voru
þau: Oliwia Romanczuk, Amelia
Płocharczyk, Natalia Wasiewicz,

Dawid Zuk og Bartosz Zamrowski.
Tveir nemendur tónlistarskólans þau
Hanna Imgront og Ari Gunnarsson
fluttu tónlistaratriði á skólaslitunum
ásamt því að nemendur 1. bekkjar
kvöddu nemendur 10. bekkjar
með rauðri rós fyrir hönd skólans.

Nemendum voru svo afhentar
einkunnir af umsjónarkennurum
sínum og teknar myndir af hverjum
hóp áður en Hilmar Már Arason sleit
skólanum formlega.
þa

Skilaboð
frá 6. GJS

Útskriftarferð
Rauðu deildar

Á góðviðrisdegi um miðjan
maí fórum við í ferðalag með
útskriftarhópinn okkar á Kríla
koti. Við byrjuðum á því að fara
í selafjöruna í Ytri- Tungu, þar
sem við sáum seli og gleymdum
okkur síðan alveg í að leika
okkur í sandinum með skóflur
og fötur. Að því loknu fórum
við í heimsókn í sveitina á Neðra
Hóli til Þórunnar Hilmu og
Snæbjarnar. Þangað var gaman
að koma, að skoða lömbin og
halda á þeim, skoða kýrnar og
nýfædda kálfa og svo voru það
nautin sem margir voru nú
ekki beint hrifin af. Eftir þessa

skemmtilegu heimsókn í sveitina
fórum við til baka í reiðhöllina í
Ólafsvík þar sem félagar í Hesta
eigendafélginu Hring tóku á
móti okkur og teymdu undir.
Þar skemmtu allir sér konung
lega. Við enduðum svo ferðin á
að fara á Hraunið þar sem pizzu
veisla beið okkar. Það voru þreytt
og ánægð börn sem töltu upp
á leikskóla í lok ferðar. Okkar
langar að nota tækifærið og
þakka öllum þeim sem tóku á
móti okkur kærlega fyrir góðar
móttökur.

Við erum nemendur í 6. GJS
í Grunnskóla Snæfellsbæjar. Við
höfum verið að vinna verkefni
sem heitir Hreint haf og fengið
fræðslu frá Margréti Hugadóttur
hjá Landvernd.
Við lærðum að plast getur haft
mengandi áhrif á dýr og fugla og
að rusl í náttúrunni getur haft
skaðleg áhrif.
Ef við tökum ekki plastið úr
náttúrunni, verður mögulega
meira af plasti en fiskar í sjónum
árið 2050 en þá verðum við 44
ára.
Plast var fundið upp á milli
1950 og 1960 og eyðist ekki
heldur brotnar niður í litla búta.
Okkur finnst skrítið að bleyjurnar
sem við notuðum eru mögulega
ennþá til, grafnar í jörðina.
Plast er mjög snjöll uppfinning
en við þurfum að passa að jörðin

okkar fyllist ekki af plasti.
Hægt er að sleppa einnota
plasti, til dæmis plastpokar
utan um ávexti, innkaupapokar,
nota margnota umbúðir, sleppa
plaströrum og plastlokum.
Við skorum á bæjarbúa
Snæfellsbæjar að:
• Henda ekki rusli í náttúruna
• Endurvinna meira
• Taka upp ruslið sem er
sjáanlegt, t.d. á götum, í
fjörum og á útivistarsvæðum,
ám og vötnum
• Nota minna plast
• Bæta við ruslatunnum og
endurvinnslutunnum hjá
útivistarsvæðum
• Setja upp sameiginlega
tunnu fyrir flöskur og dósir
fyrir góð málefni

Auður og Þórey

• Almennar bílaviðgerðir

• Rúðuskipti

• Dekkjaskipti og viðgerðir

• Tölvulestur

• Smurþjónusta

• Stjörnu viðgerðir á framrúðu

S: 438-6933 - kbbilav@simnet.is - Sólvellir 5 - Grundarfjörður
Opnunartími 8-12 og 13-17 - Verið velkomin

„Jöklarar“ í brons
Slysavarnadeildin Helga Bárðar
dóttir ætlar að láta steypa styttuna
„ Jöklarar“ í brons, sem staðsett er
í sjómannagarðinum á Hellissandi.
Þetta er kostnaðarsamt verkefni og
er því verið að leita eftir fjárstyrk
til að láta steypa verkið í endanlegt
efni sem er brons en það var upp
haflega gert í epoxý sem ekki hefur
staðist þær væntingar sem gerðar
voru til efnisins um endingu. Nú
er svo komið að verkið liggur
undir skemmdum og því er það
bráðnauðsynlegt að steypa það í
endanlegt efni.
Styttan var vígð árið 1974 og
var gefin af slysavarnadeildinni.
Skúlptúr
v erkið er eftir Ragnar
Kjartansson (1923-1988). Verkið
hefur sett sterkan svip á Sjómanna
garðinn og er minnisvarði um
sjómenn frá Hellissandi og Rifi sem
farist hefur í sjósókn fyrr og síðar.
Í Sjómannagarðinum á Hellis
sandi er sjóminjasafn þar sem finna
má margar merkar menningarminjar
Vesturlands m.a. má nefna Blika
elsta fiskveiðibát sem varðveittur
er á Íslandi. Sjómannagarðurinn
hefur verið einn af mikilvægustu
áfangastöðum á Snæfellsnesi fyrir
ferðamenn jafnt erlenda sem
innlendra í meira en 40 ár og telst
hann með elstu söfnum/sýningum
sýslunar.
Listaverkið er eitt af helstu
verkum Ragnars Kjartanssonar og

samkvæmt blaðagrein segir hann
það vera eitt hugstæðasta verk
hans þar sem hann var fæddur og
alinn upp á Snæfellsnesi og ólst
upp við sjósókn (blaðagrein Mbl,.
23.12.´74, bls.14).
Listaverkið hefur hlotið meðal
annars þá viðurkenningu að vera
á sýningu í gegnum Vefmyndavél
en sýningin hét „Unterwegs nach
Hellissandur“ eða á leiðinni til
Hellissands, þar sem íslensk
myndlist var sýnd í Listamiðstöðinni
„ Ausstellungraum Klingental“ í
Basel í Sviss 16.-22.10. 2015 og tóku
margir af helstu myndlistarmönnum
landsins þátt í henni. Á sýningunni
var einnig sýnd módel á verkinu
(http//ausstellungsraum.ch/indes.
php/archiv.html)
Inga S. Ragnarsdóttur mynd
höggvari hefur sent okkur tilboð í
verkið og útbúið kostnaðaráætlun.
Flytja þarf styttuna til Þýskalands
vegna þess að tæki og tól til koma
styttunni í brons eru ekki til á
landinu. Heildarkostnaður er um
6.400.000 kr. með flutningi. Deildin
hefur haldið úti minningarsjóði sem
var stofnaður vegna styttunnar til að
standa undir kostnaði á viðhaldi,
sem er því miður er ekki nægur til
að standa undir öllum kostnaðnum.
Við í nefnd SVD Helgu Bárðardóttir
teljum það ábyrgðarhlutur að
varðveita styttuna og forða því
að hún skemmist sem gerist

óhjákvæmilega innan fárra ára ef
ekkert er að gert. Von nefndarinnar
er að afla nægs fjármagns til að hægt
sé að senda verkið út til Þýskalands
núna í haust.
Verkefnastjóri með verkinu
er Inga S. Ragnarsdóttir sem er
myndhöggvari og var aðstoðar
maður Ragnars Kjartans
s onar.
Hún getur tekið á móti styttunni

í september á þessu ári.
Þeir sem hafa áhuga á að veita
okkur fjárstyrk er bent á að hægt
er leggja inná reikning 0190-15380046, kt. 661090-2009. Margt
smátt gerir eitt stórt!
Með fyrirfram þakklæti!
SVD Helga Bárðardóttir

Hlupu kvennahlaup

Hæfileikar á
Hellissandsvelli

Hæfileikamótun N1 og KSÍ
var á Hellissandi föstudaginn
1. júní síðastliðinn. Þá voru
æfingar fyrir Vesturland og
Vestfirði hjá stelpum og strákum.
Á æfingarnar voru mættir 17
strákar og 18 stelpur en það
var Þorlákur Árnason yfirmaður
hæfileikamótunar sem stýrði

æfingunum. Jakob Skúlason
stjórnarmaður heilsaði einnig
upp á krakkana á æfingunum.
Krakkarnir stóðu sig að vonum
mjög vel á æfingunum og líklegt
verður að teljast að þarna leynist
landsliðsstúlkur og drengir
framtíðarinnar.
þa

Sjóvá kvennahlaup ÍSÍ fór
fram í tuttugasta og níunda sinn
laugardaginn 2. júní. Auðvitað
var hlaupið í Snæfellsbæ líka en
þar var hlaupið í tuttugasta og
áttunda sinn og hefur Elfa Eydal
Ármannsdóttir haldið utan um
hlaupið í Ólafsvík allan þann
tíma með aðstoð frá Sigríði
Þórarinsdóttur. Hlaupið er fyrir
löngu orðinn ómissandi hjá
konum á öllum aldri um allt land
þó þátttaka hafi oft verið betri
í Snæfellsbæ en þar hlupu 32
konur að þessu sinni, gæti veðrið
hafa haft þar áhrif en frekar kalt
og vindasamt var, einnig voru
margar konur uppteknari við

önnur verkefni þennan dag en
sjómannahelgin var á sama tíma.
Boðið var upp á tvær vegalengdir
2,5 kílómetra og 5 kílómetra.
Að hlaupi loknu fengu allir
þátttakendur verðlaunapening,
kristal og fleiri gjafir, í Snæfellsbæ
hefur undanfarin ár verið
happadrætti þar sem konur
draga miða og dregnar eru út
gjafir sem og konum er boðið
upp á að gæða sér á ávöxtum að
hlaupi loknu. Elsta konan sem
tekur þátt í hlaupinu hverju sinni
fær veglega gjöf og skapast alltaf
mikil gleði á meðan dregið er.
þa

heimili
FASTEIGNASALA

Sími
530 6500
heimili@heimili.is

www.heimili.is

Þarft þú að selja fasteign?
Óskum eftir fasteignum til sölu í Snæfellsbæ og nágrenni. Bæði íbúðar og atvinnuhúsnæði.
Skráðu eign þína hjá okkur. Við bjóðum áralanga góða þjónustu á traustum grunni.

Bogi og Ragnar, heimalningar frá Ólafsvík og Rifi,
þekkja vel til á svæðinu, veita faglega þjónustu og
starfa samkv. lögum nr. 70/2015 um sölu fasteigna og skipa.

Bogi Molby Pétursson
s. 699-3444

Ragnar Þorgeirsson
s. 774-7373

Sumarbústaðir
í Svignaskarði og Húsafelli
Verkalýðsfélagið hefur verið að láta smíða tvo nýja sumarbústaði,
annan í Húsafelli og hinn í Svignaskarði, nú eru þeir tilbúnir til úleigu.
Umsóknareyðublöð er hægt að nálgast á skrifstofum félagsins í Stykkishólmi,
Grundarfirði og Ólafsvík og einnig á heimasíðu félagsins verks.is

