
Sirkus Íslands frumsýndi nýja 
sýningu síðastliðið föstu dags
kvöld sem unnið hefur verið að 
í vetur. Sýningin heitir Bæjar
sirkus inn, og er gerð til þess að 
ferðast með um landið að vori 
og hausti þegar veður leyfir ekki 
ferða lög með stóra sirkus tjaldið. 
Bæjar sirkusinn er fjölskyldu
sýning sem dregur innblástur úr 
hinum klassíska sirkus og þeim 
steríó týpum sem þekkjast þaðan 
en með nýstárlegum hætti. Í 
sýningunni fá sýningargestir að 
kynnast línudansaranum, áhættu
leikaranum og ljónatemjaranum 
en allt er þetta sérsniðið að 
ís lenskum aðstæðum. Að stand
endur Sirkus Íslands sáu sér ekki 
fært að fara eina stóra hringferð 
um landið heldur var tekin 
ákvörðun um að fara í nokkrar 
styttri ferði um landið og urðu 
Snæfellsbær og Borgarnes fyrir 
valinu í fyrsta helgartúrnum. 
Áður en sýningarferðirnar voru 
skipulagðar fóru aðstandendur 
Sirkus Íslands í könnunarleiðangra 
um landið til að kanna aðstæður í 
félagsheimilium og íþróttasölum 
landsins, voru þau sammála um 
að Félagsheimilið Klif í Ólafsvík 
væri eitt af þeim húsum þar sem 
þau yrðu að sýna. Þar sem aðstaða 
í húsinu er algjörlega frábær, og 
útlitið og hönnun á salnum eins 

og sniðið fyrir sirkussýningu. 
Þegar nær dró sýningu voru 
þau þó aðeins farin að stressast 
varðandi mætingu, þar sem 
miðasalan gekk mjög hægt framan 
af að sögn Jóakims Meyvants 
Kvaran. “Við vorum búin að sætta 
okkur við að sýna fyrir álf tómum 
sal þegar fólk byrjaði að streyma 
að. Miðasalan rauk langt fram úr 
björtustu vonum og enduðum 

við á að troðfylla salinn af stór
skemtilegum áhorfendum. Við 
tgeljum þetta hafa verið um 160 
manns.” Bætti hann því við að 
“þó að sýningin okkar í Ólafsvík 
hafi verið með þeim fyrstu af 
Bæjarsirkusunum á ég erfitt með 
að trúa að hún verði toppuð í 
bráð. Það er alveg á hreinu að við 
munum snúa aftur.” Var sýningin 

í Klifi númer þrjú í röðinni en 
frumsýnt var í Reykjavík á föstu
dagskvöldinu og í Borgarnesi á 
laugardeginum. Eftir rúma viku er 
ferðinni heitið á suðurlandið, og 
því næst á vestfirðina en norður 
og austurland munu því miður 
verða að bíða fram á haust að sögn 
Jóakims.

þa

867. tbl - 19. árg. 7. mars 2019

Sirkus Íslands í Klifi

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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

Stjórn KSÍ ákvað á síðasta 
fundi sínum sem haldinn 
var í síðustu viku, að næsta 
ársþing KSÍ verði í Ólafsvík árið 
2020 og mun það fara fram 
í félagsheimilinu Klifi. Mikið 
fjölmenni er í kringum þing 
sem þetta, rétt um tvö hundruð 
fulltrúareru  kjörgengir og eru 
þá ótaldir þeir starfsmenn sem 

sjá um undirbúning og vinnu 
við þingið meðan á því stendur. 
Ársþingin eru haldin þriðja hvert 
ár úti á landi það er tvö ár í röð 
í Reykjavík og síðan eitt úti á 
landi. Á fundi þessum var einni 
ákveðið að stefnan yrði sett á að 
halda ársþingið á Ísafirði árið 
2023. 

þa

KSÍ þing í 
Snæfellsbæ 2020



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

Nú í byrjun marsmánaðar 
skrifaði Snæfellsbær undir 
samning við Rut Ragnarsdóttur 
um rekstur Pakkhússins í Ólafsvík.  
Rut hafði falast eftir því við 
bæjarstjórn Snæfellsbæjar að fá 
að ýta þessu verkefni úr vör og 
úr varð að samþykkt var að gera 
tilraun til eins árs með að leigja 
út rekstur hússins.

Í samtali við Rut kom fram að 
hún bindur miklar vonir til þess 
að geta stuðlað ennfrekar að því 
að efla starfsemi Pakkhússins, 
en undanfarin sumur hefur 
handverkshópur Snæfellsbæjar 
verið þar til húsa.  

Sagðist Rut stefna að því að 
vera með til sölu handverk úr 
heimabyggð, ásamt því að verða 
með veitingar á boðstólnum.  
Jafnframt sagðist hún vera með 
ýmsar hugmyndir sem ekki væri 
enn tímabært að segja frá, en 
kynntar verði á næstu dögum.  
Rut sagðist þó vilja gera sitt til 

að stuðla að því að saga hússins og 
byggðarinnar fengi að njóta sín, en 
hún tekur jafnframt að sér umsjón 

með safninu á Pakkhúsloftinu og 
mun halda áfram að bjóða fólk 
velkomið á efri hæðir hússins.  
Þar munu þó ekki verði neinar 
breytingar fyrirhugaðar að svo 
stöddu.

Með þessu verkefni er gert 
ráð fyrir að Pakkhúsið verði opið 
allan ársins hring og ættu því 

ferðamenn og heimamenn að 
geta heimsótt Pakkhúsið í meira 
mæli en undanfarin ár og notið 
þar hvort tveggja ýmis konar 
veitinga og sölu handverks yfir 
lengra tímabil ár hvert en verið 
hefur.

jó

Nýr rekstraraðili Pakkhússins

STARFSFÓLK

Guðmundur Runólfsson hf. 
auglýsir eftir starfsfólki.

Starfsfólk vantar í störf hina nýju og 
fullkomnu vinnslu í Grundar�rði 

ásamt þrifum.

Þrif eru unnin að mestu 
eftir kl. 16 á daginn.

 
Upplýsingar veita 

Rósa og Hólmfríður í síma 430 3500

Guðmundur Runólfsson HF • Sólvöllum 2 • 350 Grundarfi rði •   +354 430 3500 • Fax +354 430 3501 • grun.is

Áhöfnin á Lilju SH frá Rifi 
fékk hákarl á línuna á dögunum. 
Hákarlinn var 3 metra langur og 
vó ca 300 kíló. Áttu þeir eftir 
að draga töluvert af línu þegar 
hákarlinn kom upp og brugðu 
þeir því á það ráð að binda 
hann við bátinn þar sem þeir 
gátu ekki þeir dregið hann um 

borð. Var hákarlinn vel flæktur 
í línuna og drógu þeir hann 
þannig til hafnar. Hákarlinn fór 
svo til verkunnar í Bjarnahöfn 
á Snæfellsnesi en þar er ein af 
hákarlaverkun landsins. Einnig 
er þar mikið safn sem tengist 
sjónum sem verðugt er að skoða.

þa

Hákarl á línuna



Leiðsögumenn óskast!

Summit Adventure Guides leitar að metnaðarfullum og sjálfstæðum 
einstaklingum til að leiðsegja í Vatnshelli. 

Umsóknarfrestur til og með 10. mars 2019.

Umsóknir ásamt ferilskrám sendist á aegir@summitguides.is

Góð íslensku- og enskukunnátta skilyrði.

Heilsársstarf og sumarstörf í boði.

Helstu verkefni

 » Upplýsingagjöf um vörur og þjónustu 
Landsbankans

 » Almenn þjónusta við viðskiptavini

 » Vinnutími frá kl. 9 -17 alla virka daga

 » Áætlaður starfstími er til 16. ágúst 2019 

Hæfniskröfur og eiginleikar

 » Skipulögð vinnubrögð og hæfni í 
mannlegum samskiptum

 » Frumkvæði, heiðarleiki og þjónustulund

 » Reynsla af þjónustustörfum er kostur

 » Góð tölvuþekking

Nánari upplýsingar veita Þórhalla H. Baldursdóttir útibússtjóri í síma 410 8896 og 
Guðrún Kvaran mannauðsráðgjafi í síma 410 7906. Umsókn merkt Sumarstarf  

í Snæfellsbæ fyllist út á vef bankans, landsbankinn.is. Umsóknarfrestur er til og með  
15. mars nk. Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um starfið.

Landsbankinn óskar eftir áreiðanlegum einstaklingi með ríka 
þjónustulund til sumarstarfa í útibú bankans í Snæfellsbæ. 

Sumarstarf í Snæfellsbæ



Áhöfnin á varðskipinu Tý 
vann að því á þriðjudaginn í 
þessari viku að koma ljósdufli 
við Ólafsvík á sinn stað en það 
slitnaði fyrr í vetur. Kafarar 
varðskipsins byrjuðu á því að 
kafa niður að steininum þar sem 
duflið var bundið fast. Þegar því 
var lokið var hægt a sækja duflið 
ásamt nýjum legufærum. Var 
keðju rennt niður eftir bólfæri 
sem fest hafði verið við steininn, 
kafararnir fóru svo aftur niður 

og festu legufærin við steininn. 
Tveir kafarar eru í áhöfn Týs 
og komi mikilvægi þeirra í ljós 
við þetta verkefni en þeir sem 
köfuðu voru í fyrstu vinnutengda 
verkefninu sínu eftir að hafa 
lokið kafararnámskeiði fyrr í 
vetur. Gekk verkið mjög vel 
enda veðrið tilvalið, afar milt og 
fallegt.

Myndin af köfurunum ef 
fengin frá Landhelgisgæslunni.

þa

Ljósdufli komið 
á sinn stað

SUMARAFLEYSINGAR EÐA 
FRAMTÍÐARSTARF Á HÓTEL BÚÐUM

TEMPORARY POSITIONS FOR THE 
SUMMER AND PERMANENT POSITIONS

Hótel Búðir leitar að starfsfólki í sumarafleysingar (maí út 
september 2019) sem og í framtíðarstarf. Laun eftir 
samkomulagi. Fæði á vakttíma hluti af kjörum.

Hótel Búðir, stofnað 1948, er notalegt og sögufrægt hágæða 28 herbergja sveitahótel. 
Hótelið rekur margrómaðan veitingastað og er staðsett í einni af perlum náttúru Íslands 
við rætur Búðahrauns á Snæfellsnesi. Hótel Búðir er vinsæll áfangastaður ferðamanna, 
hvort heldur íslenskra eða erlendra gesta sem gera miklar kröfur um fyrsta flokks 
þjónustu hjá metnaðafullu starfsfólki.

STARFSSVIÐ, STARFSLÝSING:
Öll almenn verkefni sem snúa að herbergjaþrifum og 
þvottahúsi.

Íslenskukunnátta æskileg, en ekki skilyrði.

Fyrirspurnir um nánari upplýsingar sendist á Daða 
Jörgensson hótelstjóra, dadi@budir.is

Temporary positions available during the summer months 
(May to September 2019) and also permanent positions. 
Salary by arrangement. Board during shifts part of terms.

JOB DESCRIPTION:
General room keeping, cleaning and laundry services.

Icelandic language skills preferred, but not required.

Inquiries about details are provided via email; Dadi 
Jörgensson hotel manager / dadi@budir.is

hotelbudirhotelbudirhotelbudir.is

budir@budir.is +354 435 6700

Gjafakarfa frá MS: 747 
Gjafakarfa frá MS: 321 
Vnningur frá Vífilfelli: 547 
Gjafabréf á Red Chili: 364 
Gjafabréf á Red Chili: 841 
Ársmiði fyrir tvo á tónleika í Frystiklefanum: 245 
Gjafabréf fyrir tvo í Vatnshelli: 782 
Gjafabréf fyrir tvo í Vatnshelli: 220 
Gjafabréf á snyrtistofuna Glóey: 791 
Gjafabréf á veitingastaðinn Hraun: 389 
Bensínkort frá N1: 351 
Bensínkort frá N1: 857 
Gjafabréf frá Skipavík: 144 
Gjafabréf frá söluskálanum ÓK: 597 
Gjafabréf frá Snyrtistofu Kristjönu: 519 
Gjafabréf frá Kjötbankanum: 177 
Gjafabréf í Kassann: 650 
Gjafabréf á veitingastaðinn Sker: 402 
Gjafabréf á veitingastaðinn Sker: 183 
Lambaskrokkur frá Syðri Knarrartungu: 305 
Nautakjöt frá Syðri Knarrartungu: 788 
Gjafabréf frá Hrund verslun: 898 
Ársmiði fyrir tvo á heimaleiki Víkings Ó. 2019: 830 
Ársmiði fyrir tvo á heimaleiki Víkings Ó. 2019: 979 
Gjafabréf frá Láki Tours: 80 
Gjafabréf frá Olís, Ólafsvík: 302 
10.000 kr gjafakort frá Víkingasveitinni: 502 
10.000 kr gjafakort frá Víkingasveitinni: 236 
Gjafabréf á Hótel Búðir 414 
Gjafabréf hjá ferðaskrifstofunni VITA: 845

Vinningsnúmer 
í leikmannahappdrætti mfl. Víkings.



Á réttri leið

Ólafsvík

Félagsheimlið Klif 
Ólafsbraut

9. mars
15:00

Grundarfjörður 

Sögumiðstöðin
Grundargötu 35

9. mars
17:30

Hittumst á þínum heimavelli og ræðum það sem skiptir máli. Þingflokkur 
Sjálfstæðisflokksins hefur fundað með kjósendum vítt og breytt um 
landið síðustu vikur. Á þessum fundum gefst fólki einstakt tækifæri til  
að hitta alla þingmenn flokksins og ræða það sem skiptir máli.

Við hlökkum til að sjá þig.

Hringferð þingflokks Sjálfstæðisflokksins 2019     xd.is



Heilsudagskrá

Jákvæð samskipti
Pálmar Ragnarsson

Leiðir til að bæta andlega
og líkamlega heilsu
Sölvi Tryggvason

12.
mars

14.
mars

Frábærir fyrirlestrar 

Kl. 09:00

Kl. 18:00

Kl. 20:00

Fjármálafræðsla fyrir 8. - 10. bekk (Ungmennaráð)

Buttlift og Cor&toen í íþróttahúsinu í Ólafsvík

Umsjón Véný Viðarsdóttir. Skráning í síma 433 9912

Samflot í sundlauginni í Ólafsvík

Verð: 1500 kr. fyrir þá sem eiga ekki flothettu, annars 1000 kr.

Takmarkaður fjöldi

Skráning hjá Elízu Guðmundsdóttir í síma 897 0823

Kl. 09:00

Kl. 09:50

Kl. 11:00

Kl. 13:00

kl. 14:00

Kl. 10:30

Kl. 11:00

Kl. 12:00

Kl. 13:00

Kl. 14:30

Fræðsla og spjall fyrir foreldra

Fræðsla og spjall fyrir iðkendur

Sundnámskeið yngri hópur

Sundnámskeið eldri hópur

Sundnámskeið fullorðnir

Sundnámskeið í boði HSH fyrir börn og fullorðna

Bjarney Guðbjörnsdóttir og Ágúst Júlíusson

koma frá Sundsambandi Íslands.

Skráning fyrir 7. mars á netfangið hsh@hsh.is.

Laugardagur 9. mars

Sunnudagur 10. mars

Kl. 11:30

Kl. 12:00

Kl. 18:00

Kl. 20:10

Létt ganga í íþróttahúsinu í Ólafsvík

Opinn tími í Boccia í íþróttahúsinu í Ólafsvík

Þjálfarar frá Mjölni kenna MMA í íþróttahúsinu í Ólafsvík

Opið öllum sem eru 13 - 18 ára. Skráning í síma 433 9912

Opinn tími í blaki fyrir dömur 

Frábær félagsskapur kvenna í Snæfellsbæ.

Íþróttahúsið í Ólafsvík.

Mánudagur 11. mars

Kl. 12:10

Kl. 15:10

Kl. 18:00

Fyrirlestur fyrir 7. - 10. bekk

Fyrirlestur fyrir starfsfólk GSNB

Fyrirlestur fyrir alla íbúa Snæfellsbæjar

Kl. 11:30

Kl. 18:00

Kl. 20:00

Kl. 20:00

Kl. 21:00

Létt ganga í íþróttahúsinu í Ólafsvík

Leiðir til að bæta andlega

og líkamlega heilsu

Fyrirlestur með Sölva Tryggva

í Grunnskólanum í Ólafsvík

Danskennsla með Jóni Pétri

Íþróttahúsinu í Ólafsvík

Skráning í síma 433 9912

Bumbubolti fyrir hressar konur

Íþróttahúsið í Ólafsvík

Bumbubolti fyrir hressa karla

Íþróttahúsið í Ólafsvík

Fimmtudagur 14. mars

14:10 - 15:30

15:30 - 17:00

17:00 - 19:00

Byrjendabolti, 1. - 3. bekkur

4. - 7. bekkur

8. - 10. bekkur

Kl. 20:00 Danskennsla með Jóni Pétri

Íþróttahúsinu í Ólafsvík

Skráning í síma 433 9912

Miðvikudagur 13. mars

Samflot í sundlauginni í Ólafsvík

Verð: 1500 kr. fyrir þá sem eiga ekki flothettu, annars 1000 kr.

Takmarkaður fjöldi

Skráning hjá Elízu Guðmundsdóttir í síma 897 0823

Gengið að Snæfellsjökli

Go West býður í göngu að Snæfellsjökli frá Arnarstapa.

Skráning hjá Maggý í síma 694 9513. Nánar á Facebook.

Buttlift og Cor&toen í íþróttahúsinu í Ólafsvík

Umsjón: Vený Viðarsdóttir. Skráning í síma 433 9912

Aukin útivera fjölskyldunnar - hugmyndir og innblástur

Fyrirlestur með Útistundum í Grunnskólanum í Ólafsvík

Opið hús í reiðhöllinni frá kl. 14:00 - 16:00

Föstudagur 8. mars

HeilsuvikaSnæfellsbæjar
8. - 15. mars 2019

Jákvæð samskipti

Pálmar Ragnarsson heldur fyrirlestra um jákvæð samskipti 

fyrir unga sem aldna í Grunnskólanum í Ólafsvík.

Síðasti fyrirlesturinn er opinn öllum.

Pizzumót í knattspyrnu

Þriðjudagur 12. mars

Kl. 20:00 Bumbubolti fyrir hressa karla 

Gullið tækifæri til að reima á sig skóna

og sýna gamla takta!

Íþróttahúsið í Ólafsvík

Aukin útivera fjölskyldunnar -
hugmyndir og innblástur
Pálína Ósk og Anna Lind

9.
mars

Í fyrirlestrinum verður lögð áhersla á fræðslu um kosti útiveru
og kynntar aðferðir sem veita fjölskyldum aukinn innblástur.

Þar á meðal er farið í gegnum hvernig fagna má einfaldleikanum 
í útilífi fjölskyldunnar og hvernig taka má fyrstu skrefin í að fjölga 
útistundum í daglegu lífi og heilbrigði fjölskyldunnar. 

Í fyrirlestrunum fjalla ég á líflegan 
hátt um samskipti og það hvernig 
við getum haft góð áhrif á fólkið í 
kringum okkur. 

Þar tek ég fyrir atriði eins og hrós, 
hvatningu, viðbrögð við mistökum, 
móttöku, áhuga og hvernig áhrif við 
getum haft í hóp, bæði góð og slæm.

Í fyrirlestrinum fer Sölvi Tryggvason yfir þær leiðir 
sem hægt er að fara til að bæta andlega 
og líkamlega heilsu. 

Sölvi þekkir heilsubrest af eigin raun og eftir mikla 
þrautagöngu milli lækna, endalausra rannsókna 
og lyfjameðferða án þess að fá meina sinna bót 
ákvað hann að taka málin í sínar eigin hendur. 

Á fyrirlestrinum heyrum við hvernig.

Frítt í sund
alla dagana!

Á laugardögum er foreldrabolti í íþróttahúsinu í Ólafsvík.

Hvetjum alla til að mæta og sprikla með krökkunum.
1. - 2. bekkur frá kl. 10 - 11:15

3. - 5. bekkur frá kl. 11:15 - 12:30

6. - 8. bekkur frá kl. 12:30 - 13:45

Foreldrabolti

Fylgið Heilsuvikunni á Facebook.

Verslanir og veitingastaðir í bænum
verða með tilboð alla vikuna.

Facebook!

Frítt á alla vidburdi
nema annad sé tekid fram!
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Heilsudagskrá
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Buttlift og Cor&toen í íþróttahúsinu í Ólafsvík

Umsjón Véný Viðarsdóttir. Skráning í síma 433 9912

Samflot í sundlauginni í Ólafsvík

Verð: 1500 kr. fyrir þá sem eiga ekki flothettu, annars 1000 kr.

Takmarkaður fjöldi

Skráning hjá Elízu Guðmundsdóttir í síma 897 0823

Kl. 09:00

Kl. 09:50

Kl. 11:00

Kl. 13:00

kl. 14:00

Kl. 10:30

Kl. 11:00

Kl. 12:00

Kl. 13:00

Kl. 14:30

Fræðsla og spjall fyrir foreldra

Fræðsla og spjall fyrir iðkendur

Sundnámskeið yngri hópur

Sundnámskeið eldri hópur

Sundnámskeið fullorðnir

Sundnámskeið í boði HSH fyrir börn og fullorðna

Bjarney Guðbjörnsdóttir og Ágúst Júlíusson

koma frá Sundsambandi Íslands.

Skráning fyrir 7. mars á netfangið hsh@hsh.is.

Laugardagur 9. mars

Sunnudagur 10. mars

Kl. 11:30

Kl. 12:00

Kl. 18:00

Kl. 20:10

Létt ganga í íþróttahúsinu í Ólafsvík

Opinn tími í Boccia í íþróttahúsinu í Ólafsvík

Þjálfarar frá Mjölni kenna MMA í íþróttahúsinu í Ólafsvík

Opið öllum sem eru 13 - 18 ára. Skráning í síma 433 9912

Opinn tími í blaki fyrir dömur 

Frábær félagsskapur kvenna í Snæfellsbæ.

Íþróttahúsið í Ólafsvík.

Mánudagur 11. mars

Kl. 12:10

Kl. 15:10

Kl. 18:00

Fyrirlestur fyrir 7. - 10. bekk

Fyrirlestur fyrir starfsfólk GSNB

Fyrirlestur fyrir alla íbúa Snæfellsbæjar

Kl. 11:30

Kl. 18:00

Kl. 20:00

Kl. 20:00

Kl. 21:00

Létt ganga í íþróttahúsinu í Ólafsvík

Leiðir til að bæta andlega

og líkamlega heilsu

Fyrirlestur með Sölva Tryggva

í Grunnskólanum í Ólafsvík

Danskennsla með Jóni Pétri

Íþróttahúsinu í Ólafsvík

Skráning í síma 433 9912

Bumbubolti fyrir hressar konur

Íþróttahúsið í Ólafsvík

Bumbubolti fyrir hressa karla

Íþróttahúsið í Ólafsvík

Fimmtudagur 14. mars

14:10 - 15:30

15:30 - 17:00

17:00 - 19:00

Byrjendabolti, 1. - 3. bekkur

4. - 7. bekkur

8. - 10. bekkur

Kl. 20:00 Danskennsla með Jóni Pétri

Íþróttahúsinu í Ólafsvík

Skráning í síma 433 9912

Miðvikudagur 13. mars

Samflot í sundlauginni í Ólafsvík

Verð: 1500 kr. fyrir þá sem eiga ekki flothettu, annars 1000 kr.

Takmarkaður fjöldi

Skráning hjá Elízu Guðmundsdóttir í síma 897 0823

Gengið að Snæfellsjökli

Go West býður í göngu að Snæfellsjökli frá Arnarstapa.

Skráning hjá Maggý í síma 694 9513. Nánar á Facebook.

Buttlift og Cor&toen í íþróttahúsinu í Ólafsvík

Umsjón: Vený Viðarsdóttir. Skráning í síma 433 9912

Aukin útivera fjölskyldunnar - hugmyndir og innblástur

Fyrirlestur með Útistundum í Grunnskólanum í Ólafsvík

Opið hús í reiðhöllinni frá kl. 14:00 - 16:00

Föstudagur 8. mars

HeilsuvikaSnæfellsbæjar
8. - 15. mars 2019

Jákvæð samskipti

Pálmar Ragnarsson heldur fyrirlestra um jákvæð samskipti 

fyrir unga sem aldna í Grunnskólanum í Ólafsvík.

Síðasti fyrirlesturinn er opinn öllum.

Pizzumót í knattspyrnu

Þriðjudagur 12. mars

Kl. 20:00 Bumbubolti fyrir hressa karla 

Gullið tækifæri til að reima á sig skóna

og sýna gamla takta!

Íþróttahúsið í Ólafsvík

Aukin útivera fjölskyldunnar -
hugmyndir og innblástur
Pálína Ósk og Anna Lind

9.
mars

Í fyrirlestrinum verður lögð áhersla á fræðslu um kosti útiveru
og kynntar aðferðir sem veita fjölskyldum aukinn innblástur.

Þar á meðal er farið í gegnum hvernig fagna má einfaldleikanum 
í útilífi fjölskyldunnar og hvernig taka má fyrstu skrefin í að fjölga 
útistundum í daglegu lífi og heilbrigði fjölskyldunnar. 

Í fyrirlestrunum fjalla ég á líflegan 
hátt um samskipti og það hvernig 
við getum haft góð áhrif á fólkið í 
kringum okkur. 

Þar tek ég fyrir atriði eins og hrós, 
hvatningu, viðbrögð við mistökum, 
móttöku, áhuga og hvernig áhrif við 
getum haft í hóp, bæði góð og slæm.

Í fyrirlestrinum fer Sölvi Tryggvason yfir þær leiðir 
sem hægt er að fara til að bæta andlega 
og líkamlega heilsu. 

Sölvi þekkir heilsubrest af eigin raun og eftir mikla 
þrautagöngu milli lækna, endalausra rannsókna 
og lyfjameðferða án þess að fá meina sinna bót 
ákvað hann að taka málin í sínar eigin hendur. 

Á fyrirlestrinum heyrum við hvernig.

Frítt í sund
alla dagana!

Á laugardögum er foreldrabolti í íþróttahúsinu í Ólafsvík.

Hvetjum alla til að mæta og sprikla með krökkunum.
1. - 2. bekkur frá kl. 10 - 11:15

3. - 5. bekkur frá kl. 11:15 - 12:30

6. - 8. bekkur frá kl. 12:30 - 13:45

Foreldrabolti

Fylgið Heilsuvikunni á Facebook.

Verslanir og veitingastaðir í bænum
verða með tilboð alla vikuna.

Facebook!

Frítt á alla vidburdi
nema annad sé tekid fram!
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Tilkoma nýja vallarins með 
gervigrasinu skiptir miklu máli 
fyrir knattspyrnuna í Ólafsvík 
þar sem nú er hægt að æfa og 
spila mun lengur en áður. Fyrsti 
heimaleikur ársins fór fram í 
ágætisveðri á síðasta laugardag 
en heimaleikur hefur aldrei áður 
verið spilaður á Ólafsvíkurvelli 
í marsmánuði. Þá tók Víkingur 
á móti Þrótti Reykjavík í 
Lengjubikarnum en bæði lið spila 
í A deildinni 2. riðli. 

Var leikurinn  mjög skemmti
legur og jafn. Heimamenn riðu á 
vaðið og skoraði Ibrahim Sorrie 
Barrie fyrsta mark leiksins á 
26. mínútu. Stuttu seinna eða 
á 33. mínútu jafnaði Hreinn 
Ingi Örnólfsson fyrir gestina. 
Heimamenn voru svo aftur á 

ferðinni á 40. mínútu þegar 
Grétar Snær Gunnarsson 
skoraði og staðan orðin vænleg 

fyrir heimamenn 2  1. Seinni 
hálfleikur byrjað af krafti á á 
54. mínútu jafnaði Gunnar 
Gunnarsson fyrir gestina með 
glæsilegu marki og staðan orðin 2 
 2. Á 68. mínútu komust Þróttarar 
svo yfir í fyrsta skipti í leiknum 
þegar Aron Þórður Albertsson 
skoraði þriðja mark gestanna. 
Níu mínútum seinna skoraði 

Kristinn Magnús Pétursson af 
miklu harðfylgi skemmtilegt 
mark fyrir heimamenn og staðan 
því orðin jöfn 3  3.

Næsti leikur Víkings er á 
móti KR í Egilshöll á morgun 
föstudag og næsti heimaleikar 
laugardaginn 16. mars þear þeir 
taka á móti Fylki.

þa

AÐALFUNDUR 

Aðalfundur Félags eldri borgara 
í Snæfellsbæ 
verður á Kli�

miðvikudaginn 13. mars 2019 kl. 14:00.

Venjuleg aðalfundarstörf.

60+  hjartanlega velkomnir.

Stjórnin.

Fyrsti heimaleikur ársins

Mjög góð veiði hefur verið 
undanfarið eins og sjá má á 
aflatölunum. Dagana 25. febrúar til 
3. mars komu alls 1905 tonn á land 
í Snæfellsbæ 129 löndunum. Þar af 
komu 1.064 tonn í 49 löndunum í 
Rifshöfn, 810 tonn í 76 löndunum 
í Ólafsvíkurhöfn og 31 tonn í 4 
löndunum á Arnarstapa. 

Hjá dragnótabátunum landaði 
Steinunn SH 86 tonnum í 5, 
Rifsari SH 64 tonnum í 3, Esjar 
SH 54 tonnum í 4, Egill SH 43 
tonnum í 3, Magnús SH 41 tonni 
í 2, Gunnar Bjarnason SH 36 
tonnum í 4, Leynir SH 35 tonnum 
í 4, Sveinbjörn Jakobsson SH 30 
tonnum i 1, Matthías SH 29 tonnum 
í 3 og Guðmundur Jensson SH 27 
tonnum í 3 löndunum. 

Hjá litlu linubátunum landaði 
Stakkhamar SH 62 tonnum í 
5, Kristinn SH 59 tonnum í 6, 
Tryggvi Eðvarðs SH 46 tonnum í 
5, Gullhólmi SH 45 tonnum í 3, 
Kristján HF 42 tonnum í 4, Auður 
Vésteins SU 40 tonnum í 4, Vésteinn 
GK 40 tonnum í 4, Gísli Súrsson GK 
37 tonnum í 3, Særif SH 34 tonnum í 
3, Bíldsey SH 28 tonnum í 4, Lilja SH 
23 tonnum í 3, Álfur SH 21 tonnum 
í 4, Brynja SH 20 tonnum í 3, Rán 
SH 14 tonnum í 3, Sverrir SH 11 

tonnum í 2, Kári SH 8 tonnum í 3, 
Kvika SH 7 tonnum í 1, Signý HU 6 
tonnum í 2 og Þerna SH 2 tonnum 
í 1 löndun. 

Hjá stóru línubátunum landaði 
Tjaldur SH 187 tonnum í 2, Rifsnes 
SH 168 tonnum í 2, Páll Jónsson GK 
81 tonni í 1, Örvar SH 78 tonnum 
í 1 og Hamar SH 64 tonnum í 2 
löndunum. 

Hjá netabátunum landaði Sax
hamar SH 108 tonnum í 5, Bárður 
SH 82 tonnum í 9, Arnar II SH 69 
tonnum í 7, Ólafur Bjarnason SH 42 
tonnum í 3 og Magnús SH 36 tonn
um í 2 löndunumn.                þa

Aflabrögð
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Hundaeigendur í Snæfellsbæ

Hundahreinsun verður 
�mmtudaginn 14. mars 2019 

frá kl. 12:00-17:00 
í Áhaldahúsinu í Ólafsvík.

Við viljum benda því fólki sem lætur hreinsa og bólusetja sína hunda annars staðar, 
að koma tilkynningum eða skírteinum um slíkt til bæjarskrifstofu.

Við bendum eigendum óskráðra hunda 
að skrá þá þegar í stað!



Herrakvöld Víkings Ó 2019 
var haldið um síðustu helgi. 
Herrakvöld eða skemmtikvöld 
Víkings hafa verið haldin undan
farin ár og eru þau hluti af fjár
öflun meistaraflokks í knatt
spyrnu hjá félaginu og alltaf 
vel sótt. Þetta kvöld var engin 
undantekning en um 90 herra
menn mættu á kvöldið. Boðið var 
upp á veisluhlaðborð sem þeir 

félagar Lárus Einarsson, Stefán 
Kristófersson og Hilmar Hauks
son elduðu af mikilli list. Buðu 
þeir meðal annars upp á fiski
súpu, lúðu, rækjur, saltfisk, skar
kola og kalkúnabringur ásamt 
kaffi á eftir. 

Margt var gert til skemmtunar 
og sá íþróttafréttamaðurinn 
Tómas Þór Þórðarson um veislu
stjórn. Gylfi Scheving fór yfir 

sögu félagsins sem varð 90 ára 
á síðasta ári. Rifjaði hann einnig 
upp ýmsar skemmtilegar sögur. 
Rúnar Elíasson færði félaginu 
mynd af Helga Jóhannessyni 
sem teiknaði merki Víkings og 
sagði hann nokkur orð við það 
tækifæri. Kristinn Jónasson, 
bæjarstóri sagði einnig nokkur 
orð þar sem hann meðal annars 
sagði frá því að KSÍ þingið árið 
2020 yrði haldið í Ólafsvík. 

Þegar búið var að draga í 
leikmannahappadrættinu var 
komið að uppboði kvöldsins, 
að þessu sinni voru boðnar upp 
bæði ljósmyndir og treyjur bæði 
fyrrverandi leikmanna Víkings 
sem og erlendar treyjur. 

Heppnaðist kvöldið mjög vel 
og fóru gestir saddir og sælir 
heim að því loknu. 

þa

Vel heppnað herrakvöld
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Aðstoðarmaður skipulags-
og byggingarfulltrúa

Tæknideild Snæfellsbæjar óskar eftir að ráða starfsmann í 100% starf á skrifstofu 
deildarinnar. Um er að ræða starf aðstoðarmanns skipulags- og byggingarfulltrúa. 

Starfssvið:

Viðkomandi sér um daglegan rekstur skrifstofu tæknideildar í samráði við skipulags- 
og byggingarfulltrúa þar sem sinna þarf flóknum verkefnum, s.s. textagerð til opinberrar 
birtingar, samskiptum við verktaka og bæjarbúa bæði munnlega og skriflega. Krafist er 
nákvæmni og einbeitingar vegna vinnu við skýrslugerð og ritun fundagerða.

Hæfniskröfur:

   Gerð er krafa um stúdentspróf.
   Háskólagráða sem nýtist í starfi er kostur.
   Þekking á skipulags- og byggingarmálum er kostur.
   Reynsla af skrifstofuvinnu með áherslu á skjalavinnslu er kostur.
   Sjálfstæð vinnubrögð, þjónustulund og skipulagshæfni er skilyrði.

Umsóknarfrestur er til og með 24. mars nk. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf eigi 
síðar en 1. maí nk.

Laun eru greidd skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga
við Starfsmannafélag Dala- og Snæfellsnessýslu.

Frekari upplýsingar veitir Davíð Viðarsson í síma 433-6900 eða á david@snb.is.

Umsóknum skal fylgja starfsferilsskrá og kynningabréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni í viðkomandi starfið.

Vinsamlega sendið umsóknir á netfangið david@snb.is.
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Á hverju hausti taka nemendur 
Grunnskólans könnun er snýr 
að einelti. Könnun þessi er 
yfirgripsmikil og spannar 47 
spurningar sem notaðar eru til 
þess að „sigta út“ þá einstaklinga 
sem telja sig verða fyrir einelti. 
Niðurstöðurnar nú eru svipaðar 
og síðustu ár þó greina megi 
örlitla aukningu í ýmiss konar 
samskiptavanda í ár en slíkur vandi 
var í sögulegu lágmarki hjá okkur 
í fyrra. Í ár eru fjórir nemendur 
í tveimur bekkjardeildum sem 
kvarta undan samnemendum 
sínum. Þrátt fyrir að könnunin 
sé nafnlaus þá sjáum við í hvaða 
bekkjum þessir nemendur eru 

og er ferlið okkar þannig að 
umsjónarkennari byrjar strax 
ákveðna vinnu með bekknum sem 
kemur öllum nemendum til góða. 
Töluverð aukning er á því hversu 
vel nemendum líkar í skólanum 
en 87,5% þeirra líkar vel eða mjög 
vel í G.Snb. sem er aukning um 
7% frá fyrra ári. Við sjáum líka, 
því miður, fjölgun einstaklinga 
sem eru tilbúnir að leggja aðra 
nemendur í einelti líki þeim ekki 
við þá, og þykir okkur það afar 
leitt. Annað sem stakk okkur er 
hve mikið nemendur kvarta undan 
útilokun, lygum og yrtu einelti 
og er aukning í þessum þáttum 
sérstaklega hjá strákahópnum. 

Spurning er hvort þetta tengist 
aukinni notkun samfélagsmiðla?  
En hvað er einelti? Skilgreining á 
einelti er orðuð á mismunandi hátt 
en innihaldið er það sama. Einelti 
er þegar einstaklingur verður 
fyrir síendurteknum neikvæðum 
verknaði eins eða fleiri aðila yfir 
ákveðið tímabil. Einelti getur verið 
bæði líkamlegt og andlegt áreiti.  
Það hefur sýnt sig margoft að 
bestur árangur í vinnu gegn einelti 
og samskipavanda nemenda næst 
þegar gott samstarf er á milli 
heimila og skóla enda gegna 

foreldrar lykilhlutverki er kemur 
að þroska og mótun barna þeirra. 
Að mæta á viðburði sem tengjast 
þínu barni í skólanum sýnir að 
þér er ekki sama. Fimmtudaginn 
7. mars verða kynningarfundir 
fyrir foreldra á niðurstöðum 
eineltiskönnunarinnar. Foreldrar 
á miðstigi mæta kl. 17 og foreldrar 
á unglingastigi kl. 18. Við hlökkum 
til þess að hitta ykkur öll og taka 
þátt í umræðum með ykkur.

Olweusarteymi Grunnskóla 
Snæfellsbæjar.

Frá Olweusarteymi Gsnb

Nafn og aldur 
Dagur Friðriksson 1. bekk 

Hvernig bækur finnst þér 
skemmtilegast að lesa?
Svar: fótboltabækur 

Hvaða bók varstu að lesa 
síðast? 
Svar: Múmínálfana 

Hver er uppáhaldsbókin þín?
Svar: Fótboltabækur 

Hver er uppáhalds 
rithöfundurinn þinn?
Svar: Veit það ekki alveg

Nafn og aldur 
Sesselja Lára Hannesdóttir 10. 
bekk  

Hvernig bækur finnst þér 
skemmtilegast að lesa?
Svar: Ævintýrabækur 

Hvaða bók varstu að lesa 
síðast? 
Svar: Hvísl hrafnanna 

Hver er uppáhaldsbókin þín?
Svar: Norrænar goðsagnir 

Hver er uppáhalds 
rithöfundurinn þinn?
Svar: Arnaldur Indriðason er mjög 
góður 

Lestrarhestar vikunnar

kirkjanokkar.is

Æskulýðsdagur í kirkjunni okkar á sunnudag  

Fjölskylduguðsþjónusta í Ólafsvíkurkirkju kl. 14. 
Skólakórinn syngur, brúðuleikrit og �ör. 

Sambland sunnudagaskóla og almennrar messu.  

Kvöldguðsþjónusta í Ingjaldshólskirkju kl. 20. 
Ætluð sérstaklega unglingum og ungum í hjarta.  

Fermingarbörn verða virk í athöfnunum.  
Nemendur tónlistarskólans verða með atriði.



Þórey S. Þórðardóttir, framkvæmda-
stjóri Landssamtaka lífeyrissjóða, 
og Rakel Fleckenstein Björnsdóttir, 
verkefnastjóri, fara yfir málin á
fundi í félagsheimilinu Klifi,  

 þriðjudaginn 12. mars kl. 16.30.
Allir velkomnir!

Ert þú með 
yfirsýn?

leiðinleg eða nauðsynleg?
Eru lífeyrismálin

Hvernig virka þessar tekjutengingar 
sem allir eru að tala um?

Skiptir það máli að greiða í   
viðbótarlífeyrissparnað?

Hvað með skiptingu ellilífeyrisréttinda? 
Er það úrræði eitthvað fyrir mig og 
maka minn?

Þarf ég eitthvað að vita hvernig 
lífeyrisker� landsins virka?

Hvað get ég gert til að hafa áhrif   
á réttindi mín og minna?

Hvað gerir lífeyrissjóðurinn minn 
fyrir mig?

Starfsmannafélag
Dala- og Snæfellsnessýslu


