
Réttað var á þremur stöðum 
í Snæfellsbæ um síðustu helgi 
en þá var réttað í Ólafsvíkurrétt, 
Þæfusteinsrétt og Hellnarétt í 
Breiðuvík. Mikið líf og fjör var að 
venju í réttunum enda lék veðrið 
bæði við menn og dýr. Sú hefð 
hefur skapast í Ólafsvíkurrétt og 
Þæfusteinsrétt að gestum sem 
og gangnafólki er boðið upp á 
veitingar. Hefur þetta mælst vel 
fyrir og gerir réttadaginn enn 
skemmtilegri, er þetta frábært 
framtak hjá þeim sem að þessu 
standa. 

Smölun gekk vel og voru menn 
og fé komnir niður af fjalli um 
hádegisbilið. Nú um næstu helgi 
verður svo réttað í Ölkeldurétt, 
Bláfeldarrétt og Grafarrétt og 
verður veður vonandi gott til 
smölunar þá sem og um sðustu 
helgi.  

Hilmar Snorrason tók myndina 
í Þæfusteinsrétt.

þa

845. tbl - 18. árg. 20. september 2018

Líf og fjör í réttum

Smíðavinna
Tökum að okkur þakskipti, klæðningar og aðra smíðavinnu,  

eigum lausan tíma í september. 

Kynnið ykkur málið í síma 840-6100

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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



Kirkjukór Ingjaldshólssóknar 
á 65 ára afmæli í ár, en hann 
var formlega stofnaður á 50 ára 
afmæli kirkjunnar.

Kórsöngur hefur þó verið mun 
lengur við kirkjuna.

Í tilefni afmælisins bauð 
kórinn íbúum sóknarinnar til 
veglegs kórkvölds sunnudaginn 
16. september. Þorbjörg Alex
anders dóttir, formaður kórsins, 
bauð gesti velkomna og kórinn 
söng nokkur lög, með fjór
rödduðum söng, kvenna
röddum, karlaröddum, með 
öllum viðstöddum og einsöng. 
Eitthvað fyrir alla.

Kórinn söng undir styrkri 
stjórn kórstjórans, Eleenu 
Makevvu og var henni afhent 
blóm frá kórnum. Kay Wiggs, 

sem var stjórnandi kórsins frá 
19802014 fékk einnig blóm sem 
þakklætisvott, en Ómar Lúð víks
son flutti skemmtilegt ávarp um 
Kay og um hennar þátt í sögu 
kórsins.

Auður Alexandersdóttir flutti 
áhuga vert ávarp um sögu kórsins. 
Við stöddum var svo boðið í veg
legt kaffihlaðborð.

Kórinn æfir á miðviku dags
kvöldum klukkan 8 og er nýir 
félagar velkomnir, en fjórir nýir 
félagar hafa þegar bæst við í 
kórinn í haust.

Haldið verður upp á 115 ára 
afmæli kirkjunnar og 65 ára 
afmæli kórsins í guðsþjónustu 
á Ingjaldshóli 30. september 
klukkan 2.

óii

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

Afmæli kirkjukórsins

Þriðjudaginn, 11. september 
fengum við í Smiðjunni 
skemmtilega heimsókn frá vini 
okkar, Vivva. Hann kom færandi 
hendi og gaf okku útskurðar sög. 
Í henni getum við búið til ýmsa 
skemmtilega og fjölbreytta hluti. 
Smiðjan sendir kærlegskveðjur 
til Vivva og þakklæti. 

Ef bæjarbúar eiga plötubúta 
og sandpappir þá væri það vel 
þegið í Smiðjunna okkar.

Fyrir hönd starfsmanna og skjól-
stæðinga Smiðjunnar
Brynja Úlfarsdóttir

Gjöf í Smiðjuna

Grundarbraut 44, Ólafsvík 
Glæsilegt 140 fm einbýlishús á einni 
hæð. Hæðin skiptist í forstofu með 
góðum skápum, samliggjandi hol og 
stofu, eldhús,  þvottahús og herbergis-
gang. Einnig eru í húsinu �mm herbergi 
þar af eitt forstofuherbergi og rúmgott 
�ísalagt baðherbergi með hita í gól�.  Þá 
eru líka �ísar á eldhúsinu og forstofunni. 

Hiti er í öllum gólfum nema í herbergjum en þar eru rafmagnsofnar. Húsið hefur verið 
endurnýjað mjög mikið utan sem innan á sl árum s.s. �estallir gluggar, hurðir og 
veggir. Þá eru þakjárn og kantur nýlega endurnýjað og húsið lítur allt mjög vel út. 
Gott geymsluloft er í húsinu. Góður sólpallur er við suðurhlið hússins sem gengið er 
út á úr stofu. Með húsinu fylgir heitur pottur sem þarfnast viðgerðar. Húsið er vel 
staðsett og úr því er mjög gott útsýni y�r Ólafsvíkina og bakvið húsið er einnig 
skemmtilegt umhver�. 

Verð kr. 32 millj.

Upplýsingar gefur Ingólfur Gissurarsson löggilltur fasteignasali á Valhöll sími 588 4477. 
Sýningu annast Pétur Steinar Jóhannsson gsm 893 4718 og rafpóstur psj@simnet.is

Valhöll fasteignasala kynnir:



Grunnskóli Snæfellsbæjar 
ásamt Bókasafni Snæfellsbæjar 
stóðu fyrir sumarlestri í þriðja 
skiptið í sumar. Í sumarlestrinum 
voru nemendur hvattir til að lesa 
yfir sumarið en það er gríðarlega 
mikilvægt að nemendur lesi í 
fríum eins og jóla, páska og 
sumarfríum. Þátttakan í sumar 
var svipuð og síðasta sumar en 
rúmir 30 nemendur tóku þátt. Til 
að taka þátt þurftu nemendur að 

skrá í lestrarpésa stutta umsögn 
um bækur sem þeir lásu og skila 
inn í lok ágúst. Tveir nemendur 
voru dregnir út hópi þeirra sem 
skiluðu inn lestrarpésum. Úr 1. 
til 5. bekk var það Arnar Valur 
Matthíasson sem var dreginn 
út og hjá 6. til 10. bekk var 
það Sesselja Lára Hannesdóttir. 
Fengu þau IPada í verðlaun.

þa

Sumarlestur

ÍBÚAFUNDUR

Opinn íbúafundur verður haldinn í 
Félagsheimilinu á Kli� í aðdraganda 
�árhagsáætlunargerðar ársins 2019.  

Fundurinn verður
�mmtudaginn 4. október 2018 

og hefst hann kl. 20:00.  

ÍBÚAR SNÆFELLSBÆJAR ERU HVATTIR 
TIL AÐ FJÖLMENNA Á FUNDINN

Bæjarstjórinn í Snæfellsbæ

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



Lionsklúbbur Ólafsvíkur færði 
Sundlaug Snæfellsbæjar veg lega 
gjöf á dögunum. Færðu Lions
menn sundalauginni sund fata
vindu að gjöf sem búið er að setja 
upp í karlaklefa sundlaugarinnar 
nú þegar. Er hún mikið notuð 
en með komu vindunnar er mun 
auðveldara fyrir alla, sérstaklega 
börn að vinda sundfötin sín vel 
áður en þau eru sett aftur ofan 
í tösku að sundferð lokinni. 

Vildi Sigrún Ólafsdóttir þakka 
þessum herramönnum kærlega 
fyrir höfðinglega gjöf og mun 
hún nýtast gestum laugarinnar 
mjög vel. 

Á myndinni afhenda þeir 
Sigurður Ágústsson og Illugi Jens 
Jónasson Sigrúnu Ólafsdóttur 
íþrótta og æskulýsfulltrúa 
vinduna.

þa

Söngfólk óskast!
Kirkjukór Ólafsvíkur óskar eftir nýjum félögum í allar raddir.  

Æ�ngar eru einu sinni í viku, á �mmtudagskvöldum, 
í safnaðarheimili Ólafsvíkurkirkju kl 20:00 

Fyrsta æ�ng haustsins verður n.k. �mmtudag 20. sept. 
Kórinn er góður félagsskapur fyrir fólk á öllum aldri, star�ð �ölbreytt 

og við gerum ýmislegt skemmtilegt saman, utanlandsferðir o. �. 

Nú er tækifærið, komið endilega og verið með, við tökum vel á móti 
ykkur.  Sannað er að „söngurinn gerir margan manninn enn betri“

Með von um góða þátttöku
Kirkjukórinn

 

Þeytivinda í sundlaugina

Mánudag 9 - 18
Þriðjudag 9 - 18
Miðvikudag 9 - 18
Fimmtudag 9 - 18

BREYTTUR OPNUNARTÍMI
 Í  KASSANUM

Föstudag   9 - 20
Laugardag 11 - 17
Sunnudag 13 - 17

ATH Breyttur opnunartími tekur gildi þann 23. september 2018


