
Sjóminjasafnið á Hellissandi 
opnaði að nýju, eftir veturinn, á 
Sjómannadaginn með opnun á 
ljósmyndasýningu Karls Jeppesens, 
eru myndirnar úr bók Karls 
“Fornar hafnir, útvegur úr aldanna 
rás”  Var sýningin sett upp í nýju 
móttökuhúsi Sjóminjasafnsins 
sem byggt var í vetur, þessi nýja 
viðbygging við Sjóminjasafnið eru 
um 70m2 og kemur til með að 
bæta aðkomu gesta að safninu, 
í viðbyggingunni verður einnig 
kaffisala þar sem boðið verður upp 
á Íslenskt bakkelsi.

Mun safnið verða opið daglega frá 
10-17  í sumar, tvær sýningar eru í 
gangi í safninu “Sjósókn undir Jökli” 
og “Náttúran við hafið”, sýningarnar 
hannaði Björn G. Björnsson. 
Sjóminjasafnið er staðsett í 
Sjómannagarðinum á Hellissandi og 
var komið upp af Sjómannadagsráði 
á Hellissandi og Rifi í gegnum 
árin. Þar er einnig endurgerð af 
síðustu þurrabúð sem búið var í 
á Hellissandi “Þorvaldarbúð 1942” 
var hún endurgerð í garðinum 
1977-1978. Eldra safnahúsið er 
svo reist í kringum 1980, yfir elsta 
fiskibát sem varðveittur er á Íslandi, 

“Bliki 1826” Annar hluti safnsins 
,bátaskýlið, var svo reist 2008 og 
Blikinn færður þar yfir ásamt öðrum 
bát sem er í eigu safnsins “Ólafur 
Skagfjörð” er sá bátur nú í viðgerð 
og ekki til sýnis. Sjóminjasafnið er 
í dag sjálfseignarstofnun og rekin 
af sjálfboðaliðum, þeim Þóru 
Olsen, Erni Hjörleifssyni og Óskari 
Skúlasyni hafa þau lagt á sig ómælda 

vinnu við uppbyggingu safnsins 
síðustu 2 árin og hafa þau, að sögn 
Þóru, fyrir löngu týnt tölunni á 
öllum þeim vinnustundum sem 
þau hafa unnið við uppbygginguna 
á safninu. Svona uppbygging kostar 
að sjálfsögðu peninga, þrátt fyrir 
mikla sjálfboðavinnu, og að sögn 
Þóru hefur safnið notið mikillar 
góðvildar frá Snæfellsbæ og 

útgerðum í Snæfellsbæ og standa 
þær þétt við bakið á safninu, án 
þeirra hefði þessi uppbygging á 
safninu ekki orðið að veruleika. 
Vildi Þóra koma á framfæri, kæru 
þakklæti  til allra þeirra sem styrktu 
þessa uppbyggingu á safninu, 
Snæfellsbæ, Samtök sveitarfélaga á 
Vesturlandi , útgerðir, fyrirtæki og 
einstaklingar.  þa

835. tbl - 18. árg. 14. júní 2018

Endurbætt sjóminjasafn opnar



Nýtt og glæsilegt kaffihús var 
opnað á Hellissandi á dögunum. 
Kaffihúsið Gilbakki sem staðsett 
er við Höskuldarbraut er rekið 
af þeim hjónum Önnu Þóru 
Böðvarsdóttur og Lúðvík Ver 
Smárasyni. Áður hefur Anna 
Þóra rekið Gamla Rif til margra 
ára en því er nú búið að breyta 
í gistihús. Húsnæði kaffihússins 
er sérstak fyrir margra hluta sakir, 
sem dæmi má nefna að húsið er 
hannað og smíðað af Lúðvík en 
faðir hans Smári Lúðvíksson 
smíðaði húsið með honum og 
var það svo flutt þangað sem það 
stendur. Andrúmsloftið á þessu 
nýja kaffihúsi er mjög notalegt 
og heimilislegt og greinilegt að 
mikill mentaður var lagður í öll 
smáatriði hvort sem var í smíðinni 
eða innanstokksmunum. Á eftir 
hæð hússins er ætlunin að hafa 
jóga í framtíðinni ásamt ýmsu 
fleiru. Á matseðlinum eru ekki 
einungis fjölbreyttir kaffidrykkir, 
gæðakaffi, kökur og brauð 
heldur verður fiskisúpan fræga 

sem boðið var uppá á Gamla 
Rifi auðvitað á matseðlinum. 
Aðspurð sagði Anna Þóra að 
sennilega væri helsta sérstaða 
kaffihússins sú að allt bakkelsið 
og brauð er bakað á staðnum, 
ætla hún og starfsstúlkurnar 

hennar tvær, þær Aníta Sif og 
Selma að standa vaktina með 
henni frá 9 til 18 alla daga í sumar. 
Sagði Anna Þóra að hún myndi 
nú svo breyta opnunartímanum 
í vetur og vera þá með opið 3 
daga í viku og vera sjálf í vetur og 

væri sjálfsagt að hafa samband ef 
áhugi væri á að koma með hópa 
utan opnunartíma, bara hringja 
og panta sagði hún áður en 
hún rauk í eldhúsið að huga að 
ofninum og sinna gestunum sem 
mættir voru.  þa

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og 
dreift á hvert heimili í Snæfellsbæ og 
Grundarfirði. Blaðið kemur út vikulega.

Upplag: 1.100

Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Prentun: Steinprent ehf. 

               Sandholt 22a, Ólafsvík

               355 Snæfellsbæ

Netfang: steinprent@simnet.is

Sími:      436 1617

Gilbakki opnar

Kvenfélögin á Hellissandi og 
Ólafsvík, Kvenfélagið Sigur von, 
Lionsklúbbarnir Rán og Þernan 
ásamt Soropti mista klúbb Snæ-
fells ness afhentu Heil brigðis-
stofnun Vestur lands í Snæ fells-
bæ formlega gyn skoðunar-
bekk og stól í síðustu viku. Var 
bekkurinn keyptur fyrir ágóða af 
fjár öflunar kvöldi - kvennakvöldi 

sem félögin stóðu fyrir í janúar 
en með sameiginlegu átaki 
tókst að safna fyrir bekknum og 
fleiri hlutum sem keyptir verða 
á HVE í Snæfellsbæ í sumar og 
haust. Á myndinni eru fulltrúar 
félaganna ásamt Fanný Berit 
Sveinbjörnsdóttur ljósmóður á 
HVE í Snæfellsbæ.

þa

Gjöf til HVE

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

• Almennar bílaviðgerðir
• Smurþjónusta
• Dekkjaskipti og viðgerðir

• Rúðuskipti
• Stjörnu viðgerðir á framrúðu
• Tölvulestur



Grundarfjörður

1933

Hátíðardagskrá 
17. júní 2018 

í Grundarfirði

Kl 10:30 Grundar- og Kvernárhlaup
  Hlaupið er frá Arion banka
Kl 13:15  Andlitsmálun á víkingasvæði
Kl 13:45  Skrúðganga frá víkingasvæði að hátíðarsvæði
Kl 14:00 Hátíðardagskrá við íþróttavöll
  Hátíðarræða
  Fjallkona
  Söngatriði
  Verðlaunaa�ending
  Karnival í lok dagskrár með froðurennibraut 
  slökkviliðsins, stultur, kastþrautir o.�.

Kl 15:30  Sundlaugarpartý
  Frítt í laugina
  Signý María sér um tónlistina
Kl 17:00 Skotkeppni Skotgrundar í 
  Hrafnkelsstaðabotni – 
  nánari upplýsingar á vef félagsins, 
  www.skotgrund.123.is

Hátíðarmatseðill á Bjargarsteini 15.-17. júní 
 -Grillaður humar og hörpuskeljamousse
 -Rauðvínsmarineraður skötuselur með 
    parmaskinku 
 -Late harvest Sorbet 
 -Nautalund Strinberg og pommes Anna 
 -Súkkulaðiþrenna kr. 8.900,-



Þórshöfn í Færeyjum er 
kannski ekki fyrsti staðurinn 
sem manni dytti í hug að fara 
til að hlaupa maraþon en þau 
Rán Kristinsdóttir, Fannar 
Baldursson, Ari Bjarnason og 
Fanný Berit Sveinbjörnsdóttir 
skelltu sér þangað í hlaupa og 
skemmtiferð fyrstu helgina í júní. 

Höfðu þau Rán, Fannar og Ari 
ákveðið snemma í vor að skrá 
sig í hálft maraþon þar sem þau 
höfðu heyrt svo vel af þessu 
hlaupi látið. Hlaupið í Þórshöfn 
er götuhlaup og því töluvert af 
brekkum í því og hlaupið bæði 
upp og niður. Að sögn þeirra 
var hlaupið mjög skemmtilegt 

og mæla þau klárlega með því 
að taka þátt enda mjög auðvelt 
að fljúga en það tekur rétt rúman 
klukkutíma að fljúga til Færeyja 
frá Reykjavík Á hlaupaleiðinni 
var fólk að hvetja, kindur á vappi 
og stemmningin var því mjög 
skemmtileg að þeirra sögn. Voru 
þau einnig einstaklega heppin 
með veður þó sérstaklega á 
hlaupadaginn en þau hlupu 
í sól og blíðu. Rúmlega 700 
manns voru skráðir í hlaupið að 
þessu sinni og voru þátttakendur 
frá 25 þjóðum, 12 íslendingar 
hlupu þetta árið. Fannst þeim vel 

staðið að hlaupinu og voru alsæl 
með frændur okkar enda eru 
Færeyingar léttir og skemmtilegir 
og lausir við allt stress. Sagði Rán 
að einn færeyingurinn hefði 
orðað það þannig að þeir væru 
nú ekkert að kippa sér upp við 
það að mæta 30 mínútum of 
seint. Nú er bara að finna næsta 
hlaup og setja sér ný markmið 
sagði Rán að lokum en þess 
má geta að þau Rán og Fannar 
hafa undanfarin ár staðið fyrir 
Snæfellsjökulshlaupinu en það 
fer fram í áttunda skipti þann 30. 
júní næstkomandi.  þa

Maraþon í Færeyjum

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

vegr@vegr.is   vegr.is
S: 849-7276  Remek og 898-5463 Þórður

Efni og auglýsingum í Jökul þarf að 
skila fyrir kl. 16, þriðjudag fyrir útgáfu.

Það er í lagi að skila fyrr.

Upplýsingar um auglýsingaverð 
á www.steinprent.is



Í síðasta tölublaði Jökuls var 
ranglega farið með nafn Hafsteins 
Þórarins Björnssonar en hann 
var heiðraður í hátíðardagskrá á 
Hellissandi. Beðist er velvirðingar 
á þessu.

Meðfylgjandi mynd var tekin 
þegar Hafsteinn var heiðraður en 
þá mynd ásamt öðrum sem hér 
birtast tók Hlynur Hafsteinsson.

Leiðrétting 
og fleiri myndir

17. JÚNÍ

KÆRI NÁGRANNI!
Hótel Búðir bjóða þér og þínum í hið árlega 

þjóðhátíðarka�. Rjúkandi ka�, heitt súkkulaði, gos og 
ilmandi vö�ur á milli kl. 13 og 16 sunnudaginn 17. júní.

Höldum daginn hátíðlegan saman kæru Snæfellingar.
Við tökum vel á móti þér og svo er bara að muna 
góða skapið. Kær kveðja, starfsfólk Hótel Búða

1948
2018



Hátíðardagskrá  17. júní 2018 í Snæfellsbæ

Verum þjóðleg - Allir hvattir til að mæta í þjóðbúningi í tilefni dagsins. 

Nýstúdentar eru hvattir til að mæta með hvíta kollinn

Ef ekki viðrar til útihátíðarhalda verður öll dagskráin flutt inn í íþróttahúsið.

Íbúar Snæfellsbæjar!   Gleðilega hátíð

Kl. 08:00 
Íslenski fáninn dreginn að húni.

Kl.10:30 
Landsbankahlaup við Landsbankann í Ólafsvík

5 ára og yngri hlaupa 500m
6 - 8 ára hlaupa 1,3 km
9 - 11 ára hlaupa 2,5 km
12 - 16 ára hlaupa 3,5 km

Öllum velkomið að taka þátt, 
höfum bara gaman saman.

Allir þátttakendur fá óvæntan glaðning

Kl. 12:45 
Unglingadeildin Drekinn sér um að mála krakka og 
undirbúa þau fyrir skrúðgöngu í íþróttahúsinu. 
(Seldar verða blöðrur og �.) 

Kl. 13:00 
HM keppni, fyrir alla krakka, skráning á staðnum á 
nýja knattspyrnuvellinum.

Kl. 14:15 
Skrúðganga frá íþróttahúsi Snæfellsbæjar

Kl. 14:30
Á Þorgrímspalli:
Kynnir hátíðarinnar: Sólveig Bláfeld Agnarsdóttir

Hátíðin sett: Auður Kjartansdóttir

Ávarp Fjallkonu

Helgistund: Sr Óskar Ingi Ingason ásamt 
kirkjukórum í Snæfellsbæ.

Eyjapæjur sýna dans

Ræða nýstúdenta: Guðbjörg Helga Halldórsdóttir

Tónlistaratriði: Alda Dís Arnardóttir

Snæfellsbæingur ársins tilnefndur

Hestaeigendafélagið Hringur    
kemur ríðandi inn í bæinn.

Á Sáinu:
Sjoppa, hoppukastalar og kassaklifur í umsjón 
Unglingadeildarinnar Drekans. 

Við Sjávarsafnið á Norðurtanga:
Hesteigendafélagið Hringur ley�r börnum að 
fara á hestbak.

Froðuveisla 
í boði Slökkviliðsins í Snæfellsbæ ef veður ley�r.
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Gerum tryggingar betri

Okkur finnst  
að  þeir sem eru  
tjónlausir eigi að 
njóta  betri kjara.
Þess vegna fá tjónlausir 
viðskiptavinir okkar  
í Stofni  endurgreiðslu.

440 2000sjova.is
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Snæfellsbæjardeild Rauða 
krossins fékk afhenta góða gjöf 
á sjómannadaginn. Fékk deildin 
afhenta neyðar varnar kerru 
sem þó þarf vonandi aldrei að 
nota, neyðar varna kerrur skipta 
sköpum þegar um slys eða 
náttúru hamfarir er að ræða og 
nýtast við fyrstu hjálp. Kerran 
sem fjár mögnuð er af Isavia er 
færan leg fjöldahjálparstöð, búin 
30 beddum, 60 teppum, rafstöð, 
hreinlætisvörum, böngsum fyrir 
börn, skráningarblöðum og öllu 

sem tilheyrir og nota þarf við 
opnun fjöldahjálparstöðvar. 
Það var Guðrún Kristinsdóttir, 
formaður Snæfellsbæjardeildar 
Rauða krossins sem veitti 
kerrunni viðtöku frá Jóni 
Brynjari Birgissyni starfsmaður 
Rauða krossins en hún verður 
staðsett í Björgunarstöðinni 
Von á Rifi en Björgunarsveitin 
Lífsbjörg tók að sér að geyma 
kerruna.

þa

Neyðarvarnakerra
Nú eru margir af stærri bátunum 

komnir í sumarfrí en að sama skapi 
hefur handfærabátum fjölgað þó 
færri bátar stundi nú strandveiði 
en í fyrra. Fiskerí hefur verið frekar 
tregt en alls var landað 302 tonnum 
í 196 löndunum dagana 4. til 10. 
júní. Þar af komu 161 tonn á land 
í Ólafsvíkurhöfn í 80 löndunum, 88 
tonnum í 62 löndunum í Rifshöfn og 
53 tonn í 54 löndunum á Arnarstapa. 

Fjórir dragnótabátar lönduðu 
þessa daga,  Guðmundur Jensson 
SH 44 tonnum í 3, Ólafur Bjarnason 
SH 37 tonnum í 3, Saxhamar SH 37 
tonnum í 3 og Egill SH 27 tonnum í 
2 löndunum. 

Hjá litli línubátunum landaði 

Guð bjartur SH 8 tonnum í 2, Brynja 
SH 8 tonnum í 3, Ingibjörg SH 3 
tonnum í 2 og Sverrir SH 1 tonni 
í 1 löndun. 

Einn netabátur landaði á 
tímabilinu Bárður SH landaði 19 
tonnum í 5 löndunum. 

Bátar á handfærum eru fjöl-
menn astir þessa dagana og strand-
veiðar í fullum gangi. Alls réru 61 
bátur á handfæri og lönduðu þeir 
116 tonnum í 172 löndunum. Þar 
af lönduðu 26 bátar 44 tonnum í 68 
löndunum í Ólafsvík, 20 bátar 38 
tonnum í 55 löndunum í Rifshöfn og 
15 bátar 34 tonnum í 49 löndunum 
á Arnarstapa.  þa

Aflabrögð



Rúna K. Tetzschner hefur 
opnað sýningu í Fjöruhúsinu 
á Hellnum. Myndir Rúnu túlka 
umbreytingarorku náttúrunnar á 
mörkum fantasíu sem má kenna 
við töfraraunsæi. Þær fela einnig 
í sér jákvæð skilaboð og má nota 
þær til íhugunar og skapandi 
ímyndunar. 

Á sýningunni eru olíumálverk 
og litlar myndir unnar á pappír 
með vatnstússlitum og sérstakri 
aðferð Rúnu þar sem hún bræðir 
glitrandi duftliti á pappírinn með 
hitatæki.

Sýningin stendur út júní.
Rúna er í stjórn Grósku, sam-

tökum myndlistarmanna í Garða-
bæ, og starfar jafnhliða við listir 
og fræði. Hún á að baki sjö ára 
nám í Myndlistaskólanum í 
Reykjavík en er auk þess með 
B.A.-próf í íslensku og M.A.-nám í 
norrænni trú frá Háskóla Íslands. 

Þetta er í fjórða skipti sem 
Rúna sýnir í Fjöruhúsinu enda 
hefur hún mikið dálæti bæði á 
því og Snæfellsnesi. Hún hefur 
haldið sýningar víða hér heima 

en þó meira erlendis og þá 
einkum í Danmörku. Hún er 
auk þess rithöfundur sem hefur 
sent frá sér ljóðabækur, barna-

bækur og fræðibækur. Innan 
fræðageirans hefur Rúna unnið 
á ýmsum söfnum og var lengst 
af á Þjóðminjasafni Íslands og 

Þjóðskjalasafni Íslands. Nú er 
hún safnvörður í Króki í Garða-
hverfi í Garðabæ og skrif stofu-
stjóri Sögufélags. 

Ljós og orka 
Sýning Rúnu K. Tetzschner í Fjöruhúsinu á Hellnum

 
 

 
 

Laust starf 
  
 

Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir eftir  
starfsmanni í félagslega heimaþjónustu í Snæfellsbæ. 

 
• Um er að ræða þjónustu við heimili í Snæfellsbæ 
• Laun skv. kjarasamningi sveitarfélaganna og SDS 
• Starfsmaður þarf að geta hafið störf í júlí 2018  

 
 

Umsóknir er tilgreina menntun og fyrri störf ásamt sakavottorði  
og upplýsingum um umsagnaraðila berist skrifstofu FSS,  
Klettsbúð 4, 360 Snæfellsbæ eða á netfangið ester@fssf.is  

 
Upplýsingar veitir starfsfólk Félags- og skólaþjónustunnar á 

skrifstofutíma, í síma 430 7800. 
  

 
Umsóknarfrestur er til 25. júní 2018 

 
 

Forstöðumaður  
 

Bílstjóri óskast

Gámaþjónustan hf. óskar eftir því að 
ráða bílstjóra með meirapróf til starfa 

hjá fyrirtækinu.

Æskilegt er að viðkomandi ha� reynslu 
af akstri stórra bíla og eftirvagna.

Mikil og �ölbreytt vinna í boði.

Leitað er að heilsuhraustum einstaklingum. 
 

Upplýsingar gefur Magnús í síma 660-2896



Hollvinasamtök Þórðar Hall-
dórs sonar frá Dagverðará og 
Svæðis garðurinn Snæfellsnes, 
óska eftir sjálfboðaliðum til að 
taka að sér sýningar- og vitavörslu 
í Malarrifsvita undir Jökli. 

Í sumar mun listakonan 
Jónína Guðnadóttir bjóða upp á 
listasýningu í Malarrifsvita. 

Sýningin í sumar verður 
opnuð 29. júní n.k. kl. 16 og 
verður opin daglega kl. 12.00 til 
16.30 til og með 2. september. 
Allir eru velkomnir og aðgangur 
ókeypis.

Á þessum tíma þarf einhver að 
vera til staðar í vitanum, taka á 
móti gestum og gæta vitans. 

Skráningu vitavarða annast 
Ragn hildur Sigurðardóttir 
- ragnhildur@snaefellsnes.is og 
Ragn heiður Víglundsdóttir 
- ragvig@simnet.is.

Styrktar- og samstarfsaðilar 
verkefnisins eru Upp byggingar-
sjóður Vestur lands, Snæfellsbær 
og Þjóð garðurinn Snæfellsjökull

Óskað er eftir vitavörðum á Malarrifi

Bílstjóri í sumarafleysingar
Pósturinn leitar að kraftmiklum og ábyrgðarfullum 
einstaklingi í sumarafleysingu sem bílstjóri.
 
Um er að ræða útkeyrslu frá Stykkishólmi á sendingum til 
einstaklinga og fyrirtækja á Snæfellsnesinu.
 
Stundvísi, áreiðanleiki og samviskusemi eru skilyrði.
 
Hæfniskröfur:
- Bílpróf
- Góð íslensku- og enskukunnátta
- Rík þjónustulund og góð samskiptafærni

Umsóknarfrestur er opinn. Mikilvægt er að einstaklingur 
geti unnið fullt starf á tímabilinu 23. júlí til 17. ágúst.

Tekið er á móti umsóknum í gegnum auglýst starf á 
umsóknarvef Póstsins á www.postur.is.

Nánari upplýsingar um störf veitir: Símon Hjaltalín
í síma 517- 2046 eða í netfangi simonh@postur.is.

Lokað verður 17. júní en annars er sundlaugin 
opin í sumar sem hér segir: 

 Virkir dagar 7:30 - 21:00
 Helgar    10:00 - 17:00

Börnum yngi en tíu ára er óheimilt að fara í sund nema í fylgd með 
syndum einstaklingi sem er �mmtán ára eða eldri. Ábyrgðarmaður 
tekur fulla ábyrgð á barni og fylgir því alltaf hvort sem er í lauginni 
eða í pottunum.
            
ATH.: hætt er að hleypa ofan í laugina 30 mínútum fyrir lokun. 

Sundlaugin í Ólafsvík

Lokað 17. júní
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KOMDU VIÐ HJÁ OKKUR OG UPPLIFÐU GÆÐIN

SONY 55''  SJÓNVARP 

Tilboðsverð: 119.990 kr. 
Listaverð: 149.990 kr.

SONY 65''  SJÓNVARP 

Tilboðsverð: 179.990 kr. 
Listaverð: 249.990 kr.

SONY 75''  SJÓNVARP SONY 85''  SJÓNVARP 

HM - VEISLA
Í OLÍS

Tilboð í tilefni af HM 
í Rússlandi

Glæsilegt Smart sjónvarp frá Sony 
4K HDR - upplifðu öll smáatriðin
Fullkominn stuðningur við Netflix og Youtube
5 ára ábyrgð

Glæsilegt Smart sjónvarp frá Sony 
4K HDR - upplifðu öll smáatriðin
Fullkominn stuðningur við Netflix og Youtube
5 ára ábyrgð

Glæsilegt Android sjónvarp frá Sony 
4K HDR - upplifðu öll smáatriðin
Fullkominn stuðningur við Netflix og Youtube
5 ára ábyrgð

Glæsilegt Android sjónvarp frá Sony 
4K HDR - upplifðu öll smáatriðin
Fullkominn stuðningur við Netflix og Youtube
5 ára ábyrgð

Tilboðsverð: 299.900 kr. 
Listaverð: 399.900 kr.

Tilboðsverð: 699.900 kr. 
Listaverð: 719.990 kr.


