25. október 2018

850. tbl - 18. árg.

Tindur SH bleikur í október

Bleiki dagurinn hefur notið
sívaxandi vinsælda síðustu ár í bleika
mánuðinum október. Þann dag var
fólk hvatt til að klæðast bleiku og
hafa bleikt í fyrirrúmi. Í október eru
einnig margar byggingar lýstar upp

með bleikum ljósum til að sýna
samstöðu. Lionsmenn í Lions
klúbbi Ólafsvíkur láta sitt ekki eftir
liggja og hafa því lýst Tindinn með
bleikum ljósum og mun það verða
út októbermánuð.
þa

Witam,

Velsmiðja Grundarfjardar zaprasza na
wymiana kol z letinich na zimowe.
U nas nie czeba czekac 2 tygodnia na wymiana kol !!!!!!!
Najlepsze gatunki opon i ceny od ﬁrmy ,,SOLNING‘‘
plus jak zamowicie u nas darmowa dostawa.
Zapraszamy.

Kæri Snæfellingur.

Vélsmiðja Grundarfjarðar býður
ykkur dekkjaskipti í Grundarﬁrði,
hjá okkur er engin bið.
Erum með mjög góð dekk frá
Sólningu, og sendingarkostnaður
er enginn.
Verið velkomin.

Smíðavinna
Tökum að okkur þakskipti, klæðningar og aðra smíðavinnu,
eigum lausa tíma í haust.
Kynnið ykkur málið í síma 840-6100

Fjölbreyttri menningu fagnað
Fjölmenningarhátíðin var
haldin í fjórða skiptið á síðasta
laugardag. Það er Átthagastofa
sem heldur utan um hátíðina
og hefur Rebekka Unnarsdóttir
verið verkefnastjóri hennar
undanfarin 2 ár.
Markmið með hátíð eins og
þessari eru aðallega að gefa fólki
kost á að kynnast nágrönnum
sínum og gefa fólkinu færi á að
kynna hefðir sínar og matarmenn
ingu en fyrst og fremst að hafa
gaman að sögn Rebekku. Undir
búningur hátíðarinnar gekk
vel en Í Snæfellsbæ býr fólk af
rúmlega 20 þjóðernum. Auglýst
eftir þátttakendum og að þessu
sinni tóku 6 lönd þátt, Pólland,
Bosnía, Þýskaland, Tékkland,
Rúmenía og ísland. Dagskrá
hátíðarinnar var fjölbreytt
blanda af skemmtun, fræðslu
og kynningum. Hulda Karen
Daníelsdóttir var með fyrirlestur
um mikilvægi íslenskunnar,
Skólakór Snæfellsbæjar söng
nokkur lög undir stjórn Veronicu
Osterhammer kórstjóra og
Nönnu Aðalheiðar Þórðardóttur
undirleikara. Skólahljómsveit
Lýsuhólsskóla flutti nokkur
lög, Hanna Imgront söng

pólsk lög einnig sungu þau
Margrét Gísladóttir og Emil
Breki Hilmarsson. HSH var með
kynningu á sínu starfi og sögðu
þær Margret Vilhjálmsdóttir og
Hanna Imgront frá sinni reynslu af
því að stunda íþróttir. Ragnhildur
Sigurðardóttir var með kynningu
á Svæðisgarðinum Snæfellsnes.
Einnig var sýnt skemmtilegt

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

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

myndband sem tekið var upp fyrir
hátíðina en á því eru tekin viðtöl
við Snæfellinga af erlendum upp
runa. Þjóðgarðurinn Snæfells
jökull, Félags- og skólaþjónusta
Snæfellinga, Símenntunar
miðstöð Vesturlands, HSH og
Umhverfisv ottun Snæfellsnes
voru öll með bása þar sem þau
kynntu starfsemi sína. Pólska
félagið sá um afþreyingu fyrir
börn og Adela Marcela Turloiu
kynnti spil sem hún er búin að
gera um Snæfellsnes en hún er
búsett á Rifi ásamt eiginmanni
sýnum Jóhanni og börnum
þeirra.

Var hátíðin vel sótt að venju
og gekk mjög vel að sögn
Rebekku. Hátíðin hefur hingað
til farið fram í Frystiklefanum,
sagðist Rebekka reikna með að
hátíðin yrði aftur að ári en þá
í stærra húsnæði þar sem hún
hefur varið vaxandi. Hátíðin
er einnig í stöðugri þróun en
matarkynningarnar eru það sem
dregur fólk á hátíðina. Sagði hún
einnig að gaman væri að leyfa
hátíðinni að fara um Snæfellsnes
og fá flesta Snæfellinga til að taka
þátt.
þa

Jólahlaðborð 1. og 8. desember 2018
Verð 9.500,Borðapantanir í síma 431-1030 eða hraunbokanir@simnet.is

Markvarðaskóli í Grundarfirði
Helgina 19-21. október var
Markv arðarskóli Gunnl eifs
Gunn
l eifssonar með mark
mannsnámskeið í Grundarfirði.
Gunnleifur fór yfir ýmislegt sem
markmenn þurfa að hafa í huga
og svo var farið í ýmiskonar
æfingar sem gera markmenn
betri í að verja mark.
Börn og unglingar sem tóku

þátt í námskeiðinu höfðu mjög
gaman af og lærðu ýmislegt
nýtt, ekki spillir fyrir að fá jafn
öflugann og reynslumikinn
markvörð og Gunnleif til að stýra
svona námskeiði.
Myndirnar eru fengnar af
facebooksíðu Snæfellsnessam
starfsins.

Ostóber á
Snæfellsnesi

Dagana 15. til 31. október
stendur Mjólkursamsalan fyrir
Ostóber með völdum veitinga
stöðum og sælkerabúðum
um allt land. Með Ostóber vill
Mjólkursamsalan fagna gæðum
og fjölbreytileika íslenskra osta,
og hafa samstarfsaðilar frjálsar
hendur hvernig þeir setja fram
tilbrigði við ost í anda síns
veitingastaðar eða verslunar.
Veitingastaðurinn Sker var
einn af veitingastöðunum sem
varð fyrir valinu hjá Mjólkur
samsölunni er þetta mikil viður
kenning fyrir Sker því margir af
virtustu veitingastöðum landsins
eru þátttakendur má þar til
dæmis nefna Fiskmarkaðinn,
grillmarkaðinn, Hlemm mathöll
og Granda mathöll í Reykjavík.
Múlaberg á Akureyri, Icelandair
Hótel Hérað á Egilsstöðum svo
einhverjir séu nefndir. Aðspurð
um hvernig þetta samstarf hafi
komið til sagði Lilja Hrund
Jóhanns
d óttir yfirkokkur að
hún hafi fengið símtal frá MS

Aflabrögð
Haustið fer vel af stað hjá
bátum í Snæfellsbæ hluti flotans
er að veiðum á vesfjörðum og á
norðurlandi og landa þar.
Alls komu á land í Ólafsvíkur
höfn 124 tonn í 36 löndunum, í
Rifshöfn var landað 47 tonnum
í 12 löndunum og á Arnarstapa
9 tonnum í 2 löndunum.
Allir stóru línubátarnir landa
annars staðar þessa dagana en
hjá litlu línubátunum landaði
Stakkhamar SH 16 tonnum í 2,
Álfur SH 15 tonnum í 4, Brynja
SH 13 tonnum í 4, Kvika SH 8
tonnum í 2, Særif SH 8 tonnum

í 2, Sverrir SH 6 tonnum í 2,
Kári SH 6 tonnum í 3, Tryggvi
Eðvarðs SH 5 tonnum í 1, Rán
SH 4 tonnum í 2 og Þerna SH 1
tonni í 1 löndun.
Hjá dragnótabátunum land
aði Gunnar Bjarnason SH 24
tonnum í 5, Guðmundur Jens
son SH 21 tonni í 2, Egill SH 13
tonnum í 4, Ólafur Bjarnason
SH 13 tonnum í 4, Saxhamar SH
10 tonnum í 2, Matthías SH 10
tonnum í 3, Sveinbjörn Jakobs
son SH 7 tonnum í 4 og Esjar SH
1 tonni í 1 löndun.
þa

þar sem þeim langaði í samstarf
með Skerinu. Hafði starfsmaður
frá þeim komið og borðað á
Skerinu og litist mjög vel á, tók
hún einnig eftir því að þau voru
að nota osta í matargerð eins og
ostinn Tindur sem ekki er hægt
að kaupa út í búð. Vildu þau
auðvitað taka þátt og útfærðu
sérstakan matseðil af þessu
tilefni. Á honum er meðal annars
ostaplatti sem hefur verið mjög
vinsæll hjá þeim síðan Ostóber
byrjaði einnig bjóða þau upp á
fisk dagsins sem er með úrvali
af íslenskum ostum og svo hinn
ljúffengi Ostóborgari sem hefur
slegið í gegn. Mjólkursamsalan
hefur áður staðið fyrir ostadögum
en aldrei á þennan hátt áður, það
er að fá veitingastaði til að elda
úr ostum og gera þeim hátt undir
höfði. Það er sérlega ánægjulegt
að veitingastaður í Snæfellsbæ
sé valin í svona verkefni og sýnir
að veitingastaðir á svæðinu eru
í engu eftirbátar veitingastaða
annarsstaðar.
þa

Störf í boði
Fiskmarkaður Íslands leitar að fólki til vertíðarstarfa
í flokkunar- og slægingarstöð Rifi.
Um ræðir vertíðarvinnu frá 15. janúar til 31. maí. Mikil vinna í boði.
Einnig leitum við af vönum lyftaramanni í heils árs starf á sömu starfsstöð.
Fyrir áhugasama hafið samband við:
Reynir Guðjónsson, reynirg@fmis.is, 840-3725 eða
Smára Björgvinsson, smari@fmis.is, 840-3715

• 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
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Tvisvar valinn í U17

Bjartur Bjarmi Barkarson er 16
ára bráðefnilegur knattspyrnu
maður frá Ólafsvík. Bjartur Bjarmi
hefur æft fótbolta í ellefu ár og
æfir núna með meistaraflokk
Víkings Ólafsvík. Hann er með
þeim yngstu sem hefur komið
inná í leik í Pepsídeildinni en það
gerði hann sumarið 2017 þá 15
ára. Hann hefur einnig verið valin
tvisvar sinnum í U17 landslið
Íslands og farið með því til
Litháen og nú síðast til Bosníu. Í
þeim leikjum sem Bjartur Bjarmi
hefur spilað hefur liðið gert tvö
jafntefli og unnið fjóra leiki.

Bjartur Bjarmi fór með lands
liðinu á dögunum til Bosníu þar
sem liðið spilaði um að komast
í milliriðil fyrir EM 2019. Gerði
liðið 2 - 2 jafntefli við Úkraínu
1 - 1 jafntefli við bosníu og svo
8 - 0 sigur gegn Gíbraltar. Lenti
liðið í 2. sæti og komst upp í milli
riðilinn.
Bjartur Bjarmi stundar nám
Í FSN í vetur og aðspurður
hvernig væri með nám í svona
ferðum sagði hann að það væri
engu sleppt. Þjálfarateymið gerði
kröfur um að þeir tækju með sér
heimanám út. Það er svo settur
sér tími í stundatöfludagsins þar
sem allir leikmenn hittast inni í
fundarherberginu í klukkutíma
á dag til að læra. Sagði Bjartur
Bjarmi að það væri heiður að fá að
spila fyrir landsliðið, þetta hefði
verið draumur sinn frá unga aldri
og þess vegna nyti hann hverrar
sekúndu innan vallar sem utan.
Framtíðin er björt hjá þessum
unga knattspyrnumanni sem á
svo sannarlega framtíðina fyrir
sér.
þa

Auglýsingaverð
í Jökli

Svarthvítar auglýsingar
Opna í svarthv
Heilsíða í svarthv.
Hálfsíða í svarthv.
1/4 í svarthv.
1/8 í svarthv.
1/16 í svarthv.

42.500
28.400
18.600
12.300
8.900
5.600

Lit auglýsingar
Opna í lit
Heilsíða í lit
Hálfsíða í lit
1/4 í lit
1/8 í lit
1/16 í lit

Verðin eru með 24% vsk

71.200
48.500
34.100
24.900
16.200
11.000

Námskeið um tölvunotkun barna
Grunnskóli Snæfellsbæjar
stóð fyrir námskeiði um tölvuog skjánotkun barna í byrjun
október. Það voru þær Guðrún
Katrín Jóhannesdóttir félags
fræðingur og Lovísa María Emils
dóttir félagsráðgjafi frá Mikils
virði sem voru með námskeiðið.
Byrjuðu þær á því að hitta nem
endur í 7. til 10. bekk og ræddu
þær meðal annars um þann
tíma sem nemendur verðu fyrir
framan skjái, tölvu- og skjáfíkn,
að vera besta útgáfan af sjálfum
sér, mikilvægi þess að þeir gerðu
sér grein fyrir við hverja þeir væru
að spila og að það sem þeir settu
á netið væri þar. Þær unnu stutt
verkefni með nemendum og
svöruðu fyrirspurnum úr sal.
Seinna, þennan sama dag,
funduðu þær með foreldrum og
var góð mæting foreldra.
Nálgunin var önnur með for
eldrum og fjölluðu þær almennt
um skjánotkun, hvað væri jákvætt
við hana og helstu afleiðingar
tölvufíknar bæði líkamlegar og
sálrænar. Þær fengu foreldra til
að meta tölvunotkun barna sinna
og meta hvort um tölvufíkn væri
að ræða hjá þeim. Í framhaldinu
bentu þær foreldrum á hagnýt

ráð til að takast á við fíknina og
semja aðgerðaáætlun. Lýstu þær
sig reiðubúnar til að koma aftur
og aðstoða einstaka foreldra væri
þess óskað.
Almenn ánægja var með
umfjöllun þeirra meðal foreldra,
nemenda og starfsfólks skólans.
Umfjöllunin var bæði fræðileg
og áhugaverð. Þær náðu vel til
fundargesta og gáfu hagnýt ráð

um hvernig hægt væri að koma
í veg fyrir fíknina og aðstoða
þá sem væru orðnir háðir
skjánotkuninni. Mæltist þetta
frábæra framtak skólans því vel

fyrir því tölvu- og skjánotkun
barna getur auðveldlega orðið
að vandamáli sé ekki rétt haldið
á málunum.

ÁTT ÞÚ
FRÁBÆRA UPPSKRIFT?

kirkjanokkar.is

Sunnudagaskóli
verður í Ingjaldshólskirkju
kl. 11 næstu 2 sunnudaga.

Barmmerki Ólafsvíkurkirkju
til styrktar aðgengismálum kirkjunnar,
eru selt í kirkjunni,
hjá sóknarpresti, sóknarnefndarmönnum,
kirkjuverði og í Hrund.

Fiskiréttakeppnin, vinsælasti viðburður
Alþjóðlegu kvikmyndahátíðarinnar
Northern Wave, verður haldin laugardaginn 27.október í Frystiklefanum á Rifi.
Skráning og nánari upplýsingar á
www.northernwavefestival.com, hjá
Kára í Frystiklefanum eða í síma
7700577. Við útvegum fiskmetið, þú
kemur með smakkið og gestir hátíðarinnar kjósa um besta fiskréttinn.
Glæsilegir vinningar fyrir sigurvegarana
og alls konar fríðindi fyrir alla sem
taka þátt.
Nánari upplýsingar á
www.northernwavefestival.com

þa

Merki til styrktar aðgengismálum
Óskar Ingi nýtt barmmerki
Ólafsvíkurkirkju sem gefið
hefur verið út. Merkið sem er
til í gylltri og silfurlitaðri útgáfu
átti að koma út á afmælisári
kirkjunnar en seinkun varð á, er
selt til styrktar aðgengismálum
kirkjunnar. Barmmerkin er hægt
að fá í krikjunni, hjá sóknarpresti,
sóknarnefndarmönnum, kirkju
verði og í Versluninni Hrund.
þa

Það var gleði og fjör í Ólafs
víkurkirkju síðasta sunnudags
kvöld. Þá var léttguðsþjónusta
með gleðibrag í kirkjunni.
Sálmarnir í messunni voru með
öðru sniði en venjulega og
voru í léttari kantinum. Söng
kirkju
k ór Ólafsvíkur meðal
annars Gullvagninn og Good

night sweetheart. Að venju las
fermingarbarn ritningarlestur og
í ræðu sinni fjallaði séra Óskar
Ingi Ingason sóknarprestur um
gleðina og það sem henni fylgir.
Að messu lokinni var boðið
upp á kaffisopa og spjall í
safnaðarheimili kirkjunnar.
Við það tækifæri kynnti séra

Alþjóðlega Kvikmyndahátíðin Northern Wave
26.-28. október, Frystiklefanum á Rifi

Föstudagur, 26. október
18.00 - 19.30 Stóri salur Womarts meistarapjall með Valdísi Óskarsdóttur klippara, leikstjóra og handritshöfundi
20.00 - 21.30 Stóri salur Opnunarhóf og Íslenskar stuttmyndir með leikstjórum viðstöddum
21.45 - 23.30 Stóri salur Íslensk tónlistarmyndbönd með leikstjórum viðstöddum
00.00 Bar Frystiklefans - KiraKira (Dj set)
02.00 Leigubíll hátíðarinnar til Ólafsvíkur og Hellissands

Laugardagur, 27. október
11.00-12.00 Stóri salur Stuttmyndir (við hæfi barna), leikstjórar viðstaddir
11.00-12.00 Litli salur Alþjóðlegar stuttmyndir
12.00-13.00 Hádegismatur að hætti Gamla Rif
12 .00 Leigubíll til Ólafsvíkur og Hellissands
12.45 Leigubíll frá Ólafsvík og Hellissandi í Frystiklefann
13.00 - 14.30 Stóri salur Alþjóðlegar stuttmyndir, leikstjórar viðstaddir
13.00 - 14.00 Litli salur Alþjóðlegar stuttmyndir
14.40 - 16.15 Stóri salur Alþjóðlegar stuttmyndir, leikstjórar viðstaddir
14.00 - 15.05 Litli salur Alþjóðlegar Stuttmyndir
16.30 -17.50 Bar frystiklefans Meistaraspjall með ameríska framleiðandanum Gale Anne Hurd (The Terminator,
Aliens, Hulk, Armageddon, The Walking Dead). Spjallinu stýrir Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir leikkona.
18.00 - 19.00 Stóri Salur Alþjóðlegar stuttmyndir
18.00 - 19.00 Litli Salur Alþjóðlegar stuttmyndir
20.00 - 22.00 Stóri salur Fiskiréttasamkeppnin Tónleikar með Hafdísi Bjarnadóttur og hljómsveit
23.00 - 01.00 Stóri salur Tónleikar með Mimra og danspartý með Dj Kocoon
02 .00 Leigubíll hátíðarinnar skutlar til Ólafsvíkur og Hellissands

Sunnudagur, 28.október
11.00 - 12.00 Stóri salur Blanda af stuttmyndum
11.00 - 12.00 Litli salur Íslenskar stuttmyndir
12.00-13.00 Hádegisverður að hætti Gamla Rif
12 .00 Hátíðarleigubíll til Ólafsvíkur og Hellissands
12.45 Hátíðarleigubíll frá Ólafsvík og Hellissandi í Frystiklefann
13.00- 14.15 Stóri salur Íslenskar stuttmyndir, leikstjórar viðstaddir
13.00 - 14.30 Litli salur Íslenskar stuttmyndir
14.35 -15.00 Stóri salur Verðlaunaafhending
15.00 -16.00 Stóri Salur Endursýning á verðlaunamyndum og tónlistarmyndböndum
20.00 Frystiklefinn Rifi/Bíó Paradís
Sérstök sýning á Mankiller heimildarmynd heiðursgestsins,
Gale Anne Hurd. Myndin er sýnd samtímis í Frystiklefanum á Rifi og í Bíó Paradís í Reykjavík.
Gale Anne Hurd mun svara spurningum eftir myndina í Bíó Paradís
ATH. Árskortshafar Frystiklefans fá frítt inn á hátíðina.
Nánar á www.northernwavefestival.com

