
Fimmtánda árshátíð Snæ fells 
bæjar var haldinn á síðasta laugar
dag með pompi og prakt en fyrsta 
árshátíðin var haldin árið 2004 
og hefur hún alltaf farið fram í 
félagsheimilinu Klifi. 

Árshátíðin er löngu búin að 
festa sig í sessi og er alltaf haldin 
þriðju helgina í mars, hefur hún 
sína föstu punkta en alltaf er eitt
hvað spennandi og nýtt á hverju 
ári. Þemað að þessu sinni var 
DISKÓ og var salurinn frá bær
lega skreyttur í samræmi við það. 
Sumir gestanna tóku þemað alla 
leið og gerði það mikla lukku. 
Að venju var tekið á móti gestum 
með fordrykk í andyrrinu og 
þegar gestir höfðu fengið sér 
sæti bauð Kristinn Jónasson alla 
velkomna og þakkaði nefndinni 
fyrir sín störf.

Veislustjóri kvöldsins var Jón 
Jónsson og hélt hann vel utan 
um dagskránna ásamt því að kitla 
hláturtaugar árshátíðargesta og 
syngja bæði með þeim og fyrir. 
Heimatilbúin myndbönd sem 
starfsfólk hafði lagt mikla vinnu 
í voru sýnd við mikla kátínu og 
eitt þeirra valið það besta. Að 
þessu sinni var það myndband 
Slökkviliðs Snæfellsbæjar sem var 
valið það besta enda fóru liðs
menn slökkviliðsins á kostum í 

myndbandinu. Eftir að árs hátíðar
gestir höfðu gætt sér á dásamlegum 
for réttum og eftirréttum frá Sker 
veitinga hús að ekki sé minnst á 
eftir rétta hlaðborðinu sem sló í 
gegn, var dregið í happadrætti 
kvöldsins þar sem dregnir voru 
út mjög veglegir vinningar. 

Það voru svo þau Magni og 
Regína Ósk ásamt Tomma Tomm 
og hljómsveit sem sáu um fjörið 
fram á nótt.
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Síðastliðinn föstudag undir
rituðu N1 og Víkingur Ólafsvík 
áfam haldandi samning þess eðlis 
að vera styrktar aðili Ólsara næstu 
þrjú árin. N1 hefur verið dyggur 
stuðnings aðili félagsins undanfarin 
ár.  Samn ingurinn mun gilda út árið 
2021.

„Það er okkur gríðarlegur 
styrkur að N1 skuli hafa ákveðið 
að starfa með okkur áfram næstu 
árin, sam starfið hefur gengið mjög 

vel og erum við kampakátir að 
N1 vilji vinna áfram með okkur“ 
sagði Jóhann Pétursson formaður 
Víkings Ó við þetta tilefni.  „það er 
okkur sönn ánægja að framlengja 
samn ing okkar við Víking Ólafsvík 
og halda þannig áfram að styðja 
við flott starf. Gangi ykkur vel á 
vellinum í sumar“, sagði Hinrik 
Örn Bjarnason framkvæmdastjóri 
N1 að lokinni undirskrift.

Héraðssamband Snæfellsnes og 
Hnappadalssýslu hélt sitt árlega 
héraðsþing í grunnskólanum í 
Stykkishólmi 14. mars s.l. Vel var 
mætt á þingið og voru fulltrúar 
frá flestum félögum innan HSH. 
Á dagskrá voru hefðbundin 
aðalfundarstörf og þingið gekk 
vel fyrir sig undir stjórn Davíðs 
Sveinssonar þingforseta. Hjörleifur 
K. Hjörleifsson var endurkjörinn 
formaður sambandsins og með 
honum í stjórn eru Berglind Long, 
Garðar Svansson, Ragnhildur 
Sigurðardóttir og Sæunn Dögg 
Baldursdóttir. Nokkrar tillögur 
lágu fyrir þinginu og var þeim 
vísað í nefndir til umfjöllunar 
áður en þær voru teknar til 
afgreiðslu. Þar var meðal annars 

samþykkt að fela stórn HSH og 
formönnum aðildarfélaga að 
hefja stefnumótunarvinnu fyrir 
framtíðarsýn og hlutverk HSH. 

Það voru nokkrir sem ávörpuðu 
þingið og veittar voru heiðranir 
fyrir vel unnin störf í þágu 
íþróttahreyfingarinnar. Það voru 
þau Ríkharður Hrafnkelsson, 
Gunnar Svanlaugsson, María Alma 
Valdimarsdóttir og Davíð Sveinsson 
sem fengu viðurkenningu fyrir sín 
störf. Auður Inga Þorsteinsdóttir 
framkvæmdastjóri UMFÍ og 
Jóhann Steinar Inginmundarson, 
stjórnarmaður UMFÍ voru fulltrúar 
UMFÍ á þinginu. Jóhann Steinar 
afhenti starfsmerki UMFÍ og Garðar 
Svansson afhenti viðurkenningar 
ÍSÍ fyrir þeirra hönd.

N1 styrkir 
Víking áfram

Héraðsþing HSH

Nafn og aldur 
Vigdís Júlía Viðarsdóttir 1. bekk 

Hvernig bækur finnst þér 
skemmtilegast að lesa?
Svar: Snuðra og Tuðra af því þær 
eru svo gallaðar og ruglaðar 

Hvaða bók varstu að lesa 
síðast? 
Svar: Snuðra og Tuðra í 
miðbænum 

Hver er uppáhaldsbókin þín ?
Svar: Allar Snuðru og Tuðru 
bækurnar 

Hver er uppáhalds 
rithöfundurinn þinn ?
Svar: Iðunn Steinsdóttir sem 
skrifar Snuðru og Tuðru.

Nafn og aldur 
Matthías Daði Gunnarsson 
7. bekk 

Hvernig bækur finnst þér 
skemmtilegast að lesa?
Svar: Fyndnar og spennandi 
bækur 

Hvaða bók varstu að lesa 
síðast? 
Svar: Hrói höttur 

Hver er uppáhaldsbókin þín ?
Svar: Kiddi klaufi 

Hver er uppáhalds 
rithöfundurinn þinn ?
Svar: Dawid Williams 

Lestrarhestar vikunnar



Veturinn 1996 – 1997 hóf Stóra 
upplestrakeppnin göngu sína. 
Þetta er í 23. skiptið sem hún fer 
fram á landsvísu og er hún haldin 
að frumkvæði Radda, samtaka 
áhugafólks um íslenskt mál í 
samvinnu við skólaskrifstofur, 
skóla og kennara. Stóra upp lestrar
keppnin stendur öllum 7. bekkjum 
á landinu til boða.

Upplestrarkeppnin er þróunar
verkefni þar sem áhersla er lögð á  
að allir nemendur njóti góðs af og 
taki þátt og er því ekki “keppni” 
í venjulegum skilningi. Verkefnið 
hefst á degi íslenskrar tungu, 16. 
nóvember með tímabili þar sem 
unnið er í skólunum með vandaða 
fram sögn og framkomu fram að 
keppni sem haldin er í mars.  

Nú um allnokkuð skeið hafa 
Grunn skólarnir á Snæ fells nesi 
verið þátt tak endur í upp lestrar
keppninni og er það Félags og 
skóla þjónusta Snæ fellsnes sem 
heldur utan um verk efnið með 
aðstoð Radda, skólarnir skiptast á 
að halda lokahátíðina.  

Miðvikudagskvöldið 27. febrúar 
fór fram val á fulltrúum nem enda 
frá Grunnskóla Snæ fells bæjar 
til þátttöku í Stóru upp lestrar
keppninni. Sextán nemendur 
tóku þátt að þessu sinni og stóðu 
sig allir með miklum ágætum. Þeir 
sem valdir voru fyrir hönd skólans 
voru Allan Purisevic, Emil Breki 
Hilmarsson og Matthildur Inga 
Trausta dóttir, Sara Egilsdóttir var 
valin sem varamaður.  Dóm nefnd 
skipuðu þau Elva Ösp Magnús
dóttir, Sigurbjörg Jóhannes
dóttir og Gunnsteinn Sigurðs son. 
Undir búningur nemenda var í 
höndum Guðrúnar Jennýjar Sig
urðar dóttur, Hildar Svein björns
dóttur, Svanborgar Tryggvadóttur 
og Margrétar Gróu Helgadóttur. 
Tengi liður við skólaskrifstofuna var 
Vil borg Lilja Stefánsdóttir.

Stóra upplestrarkeppnin á Snæ
fellsnesi var haldin í Grundar
fjarðar kirkju 14. mars með þátt
töku grunnskólanna í Snæfellsbæ, 
Grundarfirði og Stykkishólmi.  
Nemendur lásu þrjá texta, einn úr 

bók Ævars Þórs Benediktssonar 
og valið ljóð eftir Önnu Sigrúnu 
Snorradóttur en þau eru skáld 
keppninnar þetta árið. Auk þess 
fluttu nemendur eitt ljóð að eigin 
vali. Athöfnin var hátíðleg í alla staði 
og söng Rakel Mirra Steinars dóttir, 
nemandi í Grunnskóla Grundar
fjarðar tvö lög á milli atriða.

Dómarar keppninnar voru þau 
Björk Einisdóttir frá samtökum 
Radda, Gunnar Kristjánsson og 
Anna Rafnsdóttir frá Grundarfirði. 
Nemendur stóðu sig öll með 
miklum sóma og gaman að segja 
frá því að hlutskarpastur var Allan 
Purisevic, úr Grunnskóla Snæ
fellsbæjar, í öðru sæti var Tara Kristín 
Bergmann úr Grunnskóla Stykkis
hólms og Emil Breki Hilmarsson 
úr Grunnskóla Snæfellsbæjar var 
í þriðja sæti. Við óskum þeim 
öllum til hamingju. Fulltrúar okkar 
stóðu sig allir vel, voru skýrmæltir, 
áheyrilegir og skólanum til sóma. 
Óskum við þeim til hamingju með 
frammistöðu sína. 

Kvöldið var hið ánægjulegasta og 
þökkum við Röddum, Félags og 
skólaþjónustunni og Grunnskóla 
Grundarfjarðar fyrir skipulag 
og framkvæmd keppninnar. 
Einnig þökkum við dómurum og 

foreldrum nemenda fyrir framlag 
þeirra í undankeppninni og 
dómurum lokakvöldsins fyrir þeirra 

störf og Brauðgerð Ólafsvíkur fyrir 
veitingar á lokakvöldinu. 

Stóra upplestrarkeppnin 2019



Árshátíðir GSNB
Næstu daga ætla nemendur Grunnskóla Snæfellsbæjar að skemmta íbúum, 

og �eiri áhugasömum, með leik og söng.

Framundan eru eftirtaldir viðburðir:
28. mars, árshátíð 5. – 7. bekkjar norðan Heiðar í Kli� kl. 18:30. Enginn aðgangseyrir.
30. mars, árshátíð Lýsuhólsskóla, kl. 13:00. Nemendur selja inn á leiksýningar og ka�hlaðborð.
11. apríl, árshátíð 1. – 4. bekkjar norðan Heiðar í Kli� kl. 17:00. Enginn aðgangseyrir.

Árshátíðirnar eru með hefðbundnu sniði þar sem nemendur og starfsfólk 
hafa lagt á sig ómælda vinnu við að æfa skemmtiatriði, �nna búninga og skapa sviðsmynd. 

Því er það mjög ánægjulegt þegar sýningarnar eru vel sóttar af bæjarbúum.
 

Allir velkomnir

Fundur með 
Réttindagæslumanni fatlaðra

Réttindagæslumaður  fatlaðra á Vesturlandi, 
Svala Ýr Smáradóttir 

verður með fræðslu- og kynningarfund 
á Kli� þriðjudaginn 26. mars kl 20. 

Allir velkomnir.


