1. nóvember 2018

851. tbl - 18. árg.

Fjölmennur samstöðufundur kvenna

Konur í Snæfellsbæ hittust á
veitingastaðnum Sker á kvenna
frídeginum þann 24. októb er
síðastliðinn. Kvenfélag Ólafs
víkur, Kvenfélag Hellissands og
Starfsmannafélag Dala og Snæ
fellsn essýslu stóðu að undir
búningi fundarins. Mjög vel var
mætt en 52 konur skráðu nöfn
sín í gestabók á fundinum. Á
fundinum las Sóley Jónsdóttir
formaður Kvenfélags Ólafsvíkur
yfirl ýsingu samstöðufunda
kvenna 24. október 2018 en
kvennafrídagurinn var fyrst hald
inn 24. október 1975 á kvennaári
Sameinuðu þjóðanna. Konur um
allt land lögðu niður vinnu þann
dag til að sýna fram á mikilvægi
vinnuframlags þeirra fyrir þjóð

félagið. Vildu þær mótmæla og
vekja athygli á því launamisrétti,
vanmati á störfum, skorti á
virðingu og valdaleysi þeirra.
Þennan dag 1975 stöðvuðust því
nánast alveg hjól atvinnulífsins
og þjóðlífsins og vakti fundurinn
athygli um allan heim og sýndi að
samstaðan er sterkasta vopnið.
Haldið hefur verið upp á daginn
síðan árin 1985, 2005, 2010 og
2016. Yfirskrift fundanna var
„Breytum ekki konum, breytum
samfélaginu!“ Þegar búið var að
lesa upp yfirlýsinguna flutti Ester
Gunnarsdóttir skemmtilega ræðu
um konur og kraft þeirra. Að því
loknu sungu konur fundarins
lagið „Áfram stelpur“ eftir Gunnar
Edander við texta Dagnýjar

Kristjánsdóttur og Kristjáns Jóns
sonar. Með þessu lauk formlegri

dagskrá fundarins en konur sátu
lengur og spjölluðu.
þa

• 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

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

Neyðarkall
Fyrirliði U17 í Bosníu

Fjáröflunarátakið Neyðarkall
inn 2018 hefst í dag 1. nóvember
og stendur til 3. nóvember um
land allt. Sala neyðarkallsins er
liður í árlegu fjáröflunarátaki
Björgunarsveitanna í landinu.
Að þessu sinni er Neyðarkallinn
klæddur í stíl við það Björgunar
sveitarfólk sem á undan gekk og
tileinkaður 90 ára afmæli Lands
bjargar. Sker Restaurant hafði
samband við Björgunarsveitina

Lífsbjörgu í vikunni og vildi
tryggja sér eintak af stóra
Neyðarkallinum, vildu þau styðja
björgunarsveitina og í leiðinni
vekja athygli á fjáröflun björgunar
sveitanna og hvetja önnur fyrir
tæki til að gera slíkt hið sama.
Strákarnir í Lífsbjörgu brugðust
auðvitað skjótt við og afhentu
Lilju Hrund Jóhannsdóttur stóra
Neyðarkallinn.
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

Upplag: 1.100
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Unga fólkið í knattspyrnunni í
Snæfellsbæ er svo sannarlega að
standa sig og ekki víst að eins
margir séu valdir til að spila með
landsliðum og hér. Minela Crnac
er ein þeirra en hún er fædd
árið 2003 og spilar með 3. flokk
kvenna í Víking Ólafsvík. Minela
hefur æft og spilað fótbolta síðan
hún var átta ára, er fædd hér en
foreldrar hennar eru bæði frá
Bosníu. Minela var valin tvisvar
sinnum til að spila með U17
landsliðinu í Bosníu. Fyrst í júlí
þegar liðið fór til Austurríkis að
keppa tvo æfingarleiki á móti
Austurríki og síðan til Makedóníu
í september. Gekk liðinu ágætlega
í september en þá var það að
spila á móti til þess að komast á
EM. Tapaði liði fyrsta leiknum 1 0 gegn Ungverjalandi í hörkuleik
þar sem mark Bosníu var dæmt
af vegna rangstöðu. Liðið tapaði
einnig gegn Frakklandi en U17
lið frakka er mjög sterkt. Í síðasta
leiknum vann liðið þó stórsigur

7 - 0 gegn Makedóníu. Þegar
Minela fór í september tók hún
allar skólabækurnar með sér en
hún er í 10. bekk í Grunnskóla
Snæfellsbæjar og lærði á hverjum
degi. Sagði Minela að það væri
mikil munur á því að spila með
3. flokk hér heima og með U17
í Bosníu og væri pressan miklu
meiri með U17. “Að vera valin í
landsliðið er mér mjög mikilvægt
það þýðir að ég fæ að keppa
fyrir landið mitt, ég fer í alla
leiki til að spila með hjartanu
og sýna hve mikið mig langar að
spila fótbolta. Ég geri mitt allra
besta í leikjum og reyni að vera
fyrirmynd fyrir yngri krakka og
bara alla.” Spilaði hún frá fyrstu
til síðustu mínútu með liðinu
alla leikina. “Ég fékk þann
heiður að vera fyrirliði síðustu
mínúturnar á móti Frakklandi”
sagði þessi unga og efnilega
knattspyrnukona.

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

www.steinprent.is

þa

Spennandi viðburðir
framundan
S.l. vor var stofnuð deild innan
Félags kvenna í atvinnulífinu á
Vesturlandi. Stofn- og kynningar
fundur var haldinn í Stykkishólmi
í apríl s.l. og í maí var haldinn
fyrsti félagsfundurinn í Land
námssetrinu í Borgarnesi.
Vetrarstarfið er komið á fullt
og verður blásið til fyrsta við
burðar 10. nóvember n.k. á
Akranesi, aðventufundur verður
haldinn á Hellissandi og drög
að dagskrá ársins 2019 eru í
vinnslu. Margir spennandi við
burðir eru í farvatninu á Vestur
landi en svæði félagsins nær frá
Akranesi/Hvalfirði um Borgar
byggð, Snæfellsnes og inn í
Dali. Viðburðir verða haldnir
á öllu svæðinu. Um 40 konur
eru skráðar í FKA Vesturland
og fjölgar stöðugt. Við það að
ganga í félagið býðst margskonar
fræðsla fyrir konur í atvinnulífinu
en FKA miðlar ýmsum fundum
yfir netið auk þess sem allar
FKA konur, hvar á landinu sem
þær eru, eru velkomnar á alla
viðburði félagsins og landsdeilda
þess. FKA-Vesturland er þannig
kjörinn vettvangur til að efla
tengslanet og kynnast konum.
Konur á Vesturlandi sem reka
fyrirtæki, eru eigendur, leiðtogar
eða stjórnendur eru velkomnar í
FKA-Vesturland.
Fyrsti viðburður vetrarins er

heimsókn á Akranes 10. nóvember
n.k. Atvinnulíf blómstrar á Akranesi
og þar var nýlega stofnaður félags
skapurinn Jókur sem konur á
Skaganum halda úti. Auk þess
að vera félagskonur í Jókum eru
margar þeirra einnig félagskonur
í FKA Vesturland. Jókur hafa
undirbúið spenn
a ndi dag á
Akranesi fyrir konur í atvinnu
lífinu. Dagskráin hefst á Akranesi
klukkan 14:00 og verður boðið
upp á rútuferðir frá Snæfellsnesi
ef næg þátttaka verður.
Nokkrar Jókur munu kynna
fyrirtæki sín og byrjum við á
jólamarkaði á tjaldstæðinu á
Akranesi, heimsækjum Ritara
ehf, þar sem meðal annars
verður boðið upp á hugvekju um
núvitund. Kíkjum í Antik, gamla
muni og allskonar, heimsækjum
vinnustofur og að lokum verður
kíkt við á Café Kaju sem er
kaffihús með lífrænar vörur á
Akranesi.
Skráning fer fram á viðburði á
fésbókarsíðu hjá Jókum og FKA
Vesturland og eru konur beðnar
að skrá sig fyrir 5. nóvember.
Hlökkum til að sjá sem flestar
FKA konur og Jókur þar sem
við fáum tækifæri til að kynnast
og deila reynslu af stjórnun og
fyrirtækjarekstri.
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MEIRAPRÓFSBÍLSTJÓRI
ÓSKAST Í SNÆFELLSBÆ
Fjölbreytt verkefni, breytilegur vinnutími.

FKA-Vesturland

Upplýsingar veitir Birgir í síma 895-4558
eða á e-mail bilaadstod@bilaadstod.is
kirkjanokkar.is

Allra heilagra/sálna messa
verður í Ólafsvíkurkirkju
sunnudaginn 6. nóvember kl. 14.
Altarisganga.
Í athöfninni verður minnst látinna ástvina.
Hægt er að koma nöfnum til sóknarprest fyrir athöfn.
Sunnudagaskóli verður í Ingjaldshólskirkju kl. 11.

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.

Námskeið í
skyndihjálp
Rauði krossinn í Snæfellsbæ heldur námskeið í almennri skyndihjálp
miðvikudaginn 7. nóvember 2018 kl. 10-14 í Átthagastofu Snæfellsbæjar.
Á námskeiðinu læra þátttakendur grundvallaratriði í skyndihjálp og endurlífgun.
Markmiðið er að þátttakendur verði hæfir til að veita fyrstu hjálp á slysstað.
Þátttökugjald er 2.500 kr en námskeiðið er niðurgreitt
af Rauða krossinum í Snæfellsbæ.
Mælt er með endurmenntun annað hvert ár.
Skráningu lýkur föstudaginn 2. nóvember.
Nánari upplýsingar og skráning í síma 897-4960 ( Guðrún)
og á formadur.snaefellsbaer@redcross.is.

Knattspyrnuskóli

Fyrir alla drengi og stúlkur fædd 2005-2012

Íþr húsið í Ólafsvík 02.-04. nóvember
Skráning fer fram hér http://coerver.is/store

Íbúð fyrir eldri borgara
í Grundarfirði
Íbúð fyrir eldri borgara að Hrannarstíg 28
er laus til umsóknar.
Um er að ræða leiguíbúð með búseturétti og
20% hlutareign. Íbúðin er tveggja herbergja,
auk 24 ferm. bílskúrs, alls 89,5 ferm.
Nánari upplýsingar eru veittar á bæjarskrifstofu
í síma 430 8500 og einnig á
heimasíðu Grundarfjarðarbæjar,
www.grundarfjordur.is
Umsóknarfrestur er til 12. nóvember 2018.

Coerver® Coaching

Dagskrá:

Er hugmynda- og æÞngaáætlun í knattspyrnu
sem þjálfar upp færni og hentar öllum
aldurshópum á öllum getustigum,
og einnig foreldrum, þjálfurum og kennurum.
Hugmyndafræði sem einblínir á að þróa færni
einstaklingsins og leikæÞngar í smáum hópum.

Iðkendur f. 2009-2012

Allir þjálfarar koma frá Coerver® Coaching
YÞrþjálfari: Heiðar Birnir Torleifsson
Sími: 831-8233
Póstfang: heidar.torleifsson@coerver.is

Fös kl. 17.00-18.20
Lau & Sun kl. 09.00-12.00

Iðkendur f. 2005-2008
Fös kl. 18.40-20.00
Lau & Sun kl. 13.00-16.00
Fullt verð kr. 12.500,10% systkina afsláttur

