Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212

17. október 2019

897. tbl - 19. árg.

Bleikur október

Undanfarin ár hefur Bleiki
dagurinn í október notið aukinna
vinsælda. Eru landsmenn hvattir
til að klæðast bleiku þennan
dag og lýsa skammdegið upp í
bleikum ljóma og sýna þannig
öllum konum sem greinst hafa
með krabbamein stuðning og
samstöðu. Var bleiki dagurinn
þann 11. október síðastliðinni og
tóku mörg fyrirtæki, stofnanir og
skólar þátt í honum á Snæfellsnesi

sem og annarsstaðar.
Var tekið þátt með því að mæta
í einhverju bleiku í vinnuna eða
skólann og sýna stuðning þannig.
Einnig eru hinar ýmsu stofnanir
og byggingar lýst upp með bleiku
ljósi þennan mánuð. Ingjalds
hólskirkja er ein þessara bygginga.
Fór bleiki liturinn henni vel þegar
ljósmyndari var á ferðinni til að
mynda hana.

Hleðslunámskeið

þa

- Bílaviðgerðir
- Skipaþjónusta
- Almenn suðuvinna
- Smurþjónusta
- Smábátaþjónusta
- Dekkjaverkstæði
vegr@vegr.is vegr.is
S: 849-7276 Remek og 898-5463 Þórður

Um helgina fór fram námskeið
í handverki og efnisnotkun í
innviðum á ferðamannastöðum,
í Þjóðgarðinum Snæfellsjökli.
Endurmenntun Landbúnaðar
háskólans stóð að námskeiðinu
í samvinnu við þjóðgarðinn Snæ
fellsjökul, Umhverfis- og auð
lindaráðuneytið, Atvinnuvega-

og nýs köpunarr áðuneytið og
Byggðaráætlun.
Á myndinni eru hleðslumenn
við hleðslu sem hlaðin var við
brunninn Fálka, Gunnar Óli
Guðjónsson landslagsarkitekt
og Guðjon Kristinnsson torfog grjóthleðslumeistari sáu um
kennslu.

Bílastæði bætt við Saxhól
Framkvæmdir á bílastæðinu við
Saxhól lauk nú á dögunum en
peningar í það verkefni fengust
úr innviðaáæltun fyrir árin
2019 og 2020. Var úhlutunin
6,5 miljónir fyrir árið 2019 og
23,3 milljónir fyrir árin 20202021. Hefur Vegagerðin séð um
lagfæringarnar á veginum að
Saxhól sem og bílastæðinu fyrir
Þjóðgarðinn Snæfellsjökul en það
er Stafnafell ehf. sem hefur unnið
verkið. Það sem gert hefur verið
er að bílastæðið var rétt af, það
er að segja klappir sem stóður
upp úr stæðinu voru rifnar upp
og stæðið planað. Efni var keyrt
í veginn og hann breikkaður í 6
metra, hækkaður um um það bil
30 til 40 sentimetra og gerður
klár til klæðningar. Eftir þessar
framkvæmdir er bílastæðið nú
1.850 m2 og fóru um 1.600 m3
af efni í þetta verk.
þa

Heimsókn á
bæjarskrifstofu
kirkjanokkar.is

Lausar stöður kirkjuvarða
í Ólafsvíkurkirkju
Um er að ræða tvær stöður sem eru 20% starf hvor eða
ein 40%. Umsóknarfrestur er til og með 23. október.
Allar frekari upplýsingar eru á kirkjanokkar.is.
Sóknarnefnd Ólafsvíkursóknar.

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

Það var frambærilegur hópur
ungmenna frá Rifi sem mætti á
fund bæjarstjóra þriðjudaginn
8. október og vildi ræða bætta
aðstöðu og aðbúnað fyrir börn
á Rifi.
Ísak, Stefanía og Eirný Svana
voru vel undirbúin og fóru
yfir tímabærar endurbætur á
leikvellinum, kofasvæðið sem
er svolítið „kríbí“ og mögulega
staðsetningu fyrir ærslabelg á
Rifi.

Þau byrjuðu á því að koma
sér fyrir í sófanum og fóru yfir
málin með Kristni bæjarstjóra
og Valgerði frá tæknideildinni
áður en þau afhentu bæjarstjóra
bréf sem er undirritað af öllum
börnunum á Rifi og sýndu honum
svo hentugar staðsetningar fyrir
ærslabelginn í tölvunni.
Það er afar jákvætt og gaman
að sjá unga fólkið láta sig
samfélagið varða með þessum
hætti. Þvílíkir snillingar!
snb

Afdrep á landsmót Samfés
4. til 6. október síðastliðinn
var Landsmót Samfés og Norræna
ungmennaþingið haldið í
Mosfellsbæ. Um 540 þátttakendur
voru á landsmótinu í ár og þar
á meðal fulltrúar frá öllum
Norðurlöndunum. Fjórir fulltrúar

mættu frá félagsmiðstöðinni
Afdrep líkt og undanfarin ár
en það voru þau Kristján Páll
Bjarnason, Sylvía Dís Scheving,
Wiktoria Laufey Sigurðardóttir og
Júlía Dröfn Júlíusdóttir.
Tilgangur landsmótsins er

þríþættur. Unnið er í fjölbreyttum
og fræðandi umræðu- og
afþreyinga
s miðjum þar sem
markmiðið er að unglingarnir
taki það sem þau læra með sér
heim og miðli þekkingu sinni og
reynslu í sinni félagsmiðstöð. Rík
áhersla er einnig lögð á að hitta
jafnaldra sína og að kynnast nýju
fólki. Að lokum eru lýðræðisleg
vinnubrögð alls ráðandi á
Landsmóti Samfés en lokadagur
mótsins er helgaður Landsþingi
ungs fólks. Þingið í ár var stærra er
fyrri ár þar sem þar var Norrænna
ungmennaþingið og var það sett
af sjálfum Guðna Th. Á þinginu er
lögð sérstök áhersla á að tryggja
raunveruleg framtíðar tækifæri til
lýðræðislegrar og virkrar þátttöku
ungmenna.
Dagskráin var þétt setin en á

föstud agskvöldinu var hátíðin
sett og svo haldið ball í Hlé
garði. Á laugardeginum héldu
unglingarnir í sínar smiðjur.
Umræðusmiðjurnar sem okkar
fulltrúar sóttu voru m.a. um
reynslu flóttafólks og þau fengin
til að setja sig í þeirra spor, um
sjálfsmynd og samskipti ungs fólks
í persónu og á samfélagsmiðlum,
kynfræðslu og karlmennsku.
Afþreyingasmiðjurnar voru svo
hip hop, spunanámskeið, ping
pong og brjóstsykurgerð. Um
kvöldið var svo sundlaugapartý í
Lágafellslaug í Mosfellsbæ.
Mikil ánægja var með lands
mótið og strax komin spenna fyrir
landsmótinu á næsta ári.
Afdrep félagsmiðstöð

Aflabrögð
Veðrið undanfarna daga hefur
ekki verið upp á það besta og
komið nokkrir dagar sem ekki
var róið ásamt því að einhverjir
bátanna hafa landað annars
staðar. Dagana 7. til 13. október
komu alls á land í Snæfellsbæ
163 tonn á land í 31 löndun.
Þar af var landað 103 tonnum
í 13 löndunum í Rifshöfn og
64 tonnum í 18 löndunum í
Ólafsvík en engar landanir voru
á Arnarstapa þessa daga.
Hjá dragnótabátunum landaði
Guðmundur Jensson SH 13
tonnum í 1, Ólafur Bjarnason
SH 8 tonnum í 3, Magnús SH
7 tonnum í 2, Saxhamar SH 7
tonnum í 2, Gunnar Bjarnason
SH 6 tonnum í 2, Matthías
SH 6 tonnum í 2, Sveinbjörn
Jakobsson SH 2 tonnum í 2 og
Esjar SH 5 tonnum í 1 löndun.
Einn stór línubátur landaði
Örvar SH og landaði hann 52
tonnum í 1 löndun.
Hjá litlu línubátunum landaði
Stakkhamar SH 12 tonnum í 2,
Tryggvi Eðvarðs SH 9 tonnum í
2, Gullhólmi SH 8 tonnum í 1,
Landey SH 8 tonnum í 3, Brynja
SH 4 tonnum í 1, Signý HU 4
tonnum í 1, Sverrir SH 4 tonnum
í 1, Lilja SH 3 tonnum í 1, Rán
SH 3 tonnum í 1 og Kvika SH 2
tonnum í 1 löndun.

Valhöll fasteignasala kynnir:
Vallholt 2, Ólafsvík

Einn netabátur landaði
Grímsnes GK, 2 tonnum í 1,
löndun. Meðfylgjandi mynd
er af hámeri sem skipverjar á
EsjarI SH fengu þegar þeir voru
að veiðum í Patreksfjarðarflóa
á mánudaginn var, en þeir
hafa einnig verið á veiðum þar
undanfarið.
Fjórir botnvörpubátar lönduðu
einu sinni hver alls 208 tonnum í
Grundarfjarðarhöfn dagana 7. til
13. október. Hringur SH landaði
70 tonnum, Runólfur SH 58
tonnum, Farsæll SH 56 tonnum
og Sigurborg SH 24 tonnum í
1 löndun.
þa

Flott einbýlishús á tveimur
hæðum alls 186,2 fm. Efri hæðin
er 115,7 fm auk 13 fm sólstofu og
skiptist hæðin í forstofu, hol,
rúmgóða stofu, herbergisgang,
þrjú herbergi, baðherbergi og
eldhús. Forstofan er með flísum
og einnig er baðið flísalagt.
Stofan, gangurinn og herbergin
eru með parketi á gólfi. Í öllum
herbergjum eru skápar og einnig eru skápar í holi. Góður möguleiki er á að útbúa
fjórða herbergið hæðinni. Á eldhúsi er dúkur á gólfi. Úr eldhúsinu er gengið niður á
neðri hæðina eftir rúmgóðum steinsteyptum stiga. Neðri hæðin er 29,1fm og þar er
rúmgott þvottahús og geymsla ásamt 28,4fm bílgeymslu. Hurðin er opnuð með
rafmagni og steypt plan er fyrir framan bílgeymsluna. Innréttingar í húsinu eru
upprunalegar og húsið hefur alla tíð fengið gott viðhald og lítur vel út. Þá eru allir
gluggar eru úr oregonpine og húsið er einangrað og klætt að utan.
Garðurinn og mjög vel til hafður og gott aðgengi er að húsinu og það er einkarvel
staðsett á mótum Vallholts og Grundarbrautar.
Verð kr. 35,3 millj.
Upplýsingar gefur Ingólfur Gissurarsson löggilltur fasteignasali á Valhöll sími 588 4477.
Einnig Pétur Steinar Jóhannsson gsm 893 4718 og rafpóstur psj@simnet.is

Aðgangur ókeypis og allir velkomnir,
skráning nauðsynleg á breidafjordur@nsv.is

Ljósmynd: Daníel Bergmann

Gámaþjónustan verður Terra
Þann 7. október síðast
liðinn varð Terra nýtt nafn
fyrir Gámaþjónustuna, Gáma
þjónustu Norðurlands, Efna
móttökunnar og Hafnarbakka.
Voru þetta kaflaskil í sögu fyrir
tækisins en þó ásýnd fyrir
tækisins hafi breyst er grunn
stoð þess sem og öflugur og
fagm annlegur mannauður
óbreyttur.
Aðspurð um af hverju skipt
hafi verið um nafn sagði Líf
Lárusdóttir markaðsstjóri fyrir
tækisins að Stafsemin í dag
væri mun víðtækari en gáma
þjónusta. Þegar fyrirtækið hóf
rekstur árið 1984 með nokkrum
starfsmönnum var það til að
flytja gáma en starfsemin hefur
þróast og vaxið með nýjum
verkefnum og starfsmenn
í dag orðnir um 250 talsins.
Sagði Líf einnig að undir nafni
gæfist fyrirtækinu kostur á að
veita viðskiptavinum sínum
víðtækari og vonandi betri
alhliða umhverfisþjónustu.
Nafnið Terra er latneskt heiti
jarðargyðjunnar og eitt af
nöfnum jarðarinnar, er það
því vel við hæfi þar sem allt
starf fyrirtækisins snýr að
bættir umgengni við hana. Nýja
merkið byggir á hringformi og
vísar einnig til jarðarinnar en í
merkinu birtist einnig spírað
fræ sem er tákn sjálfbærni og
endurnýjunar til framtíðar.
Líf sagði einnig að Terra
skilgreindi sig sem fyrirtæki
í umhverfisþjónustu og biði
uppá lausnir til söfnunar
og flokkunar ungangs og
endurvinnsluefna ásamt því að
sjá um að koma þessum efnum
í réttan farveg.
Starfar Terra um land allt
og vinnur að því með við
skiptavinum sínum að flokka
sem mest og hvetur einnig til
minni notkunar á umbúðum og
efnum sem þarfnast serstakrar
meðhöndlunar. Markmið
Terra er að skilja ekkert eftir.
En hvað þýðir það? Það þýðir
að Terra hefur metnað fyrir
því að skilja ekkert eftir og vill
fyrirtækið hvetja og auðvelda
Íslendingum að takast á við
þá áskorun. Að skilja ekkert
eftir er þýðing fyrirtækisins
á hugtakinu “Zero WAste” og
lýsir vel markmiðum þess í
endurvinnslu og meðhöndlun

úrgangs. Vill fyrirtækið
að flokkun sé einföld og
sjálfsögð og hvetur einnig til
minni notkunar á umbúðum
og efnum sem þarfnast
sérstakrar meðhöndlunar
eins og áður segir. Viljum
við hjálpa til við að bæta
umgengni okkar við jörðina
og bjóðum upp á víðtæka
umhverfisþjónustu sagði
Líf jafnframt.
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MENNINGARMÓT- OG TUNGUMÁLAFJÁRSJÓÐUR
ALLRA NEMENDA

OPIÐ HÚS

Grunnskóla Snæfellsbæjar, Ólafsvík
18. október kl. 12:30 - 13:30
og
Grunnskóla Grundarfjarðar
kl. 12 - 13

Í

Kirkjugarðsveggur endurbyggður
Þessa dagana er unnið að
endurbótum á steinsteyptum vegg
sem liggur utan um kirkjugarð
Ingjaldshólskirkju. Er veggurinn
kominn til ára sinna og að hluta
til fallinn niður en framkvæmdir
við hann hófust fyrst á árunum
1930 til 1936. Að ráðast í svona
verkefni var mikið þrekvirki á
þessum tíma, safnað var gjafafé og
gjafadagsverkum og voru konur í
Kvenfélagi Hellissands duglegar
að leggja þessu góða málefni lið

og gáfu þær flest dagsverkin sem
þær létu svo karlana sína vinna.
Á þessum árum var Ingveldur
Sigmundsdóttir skólastjóri for
maður kvenfélagsins. Gaman er að
segja frá því að ef kvenfélagskonur
voru spurðar hvaða aðferðum þær
beittu til að fá mennina sína til að
vinna svöruðu þær að þær hefðu
sína aðferð og hún hrifi. Dæmi
hver fyrir sig hver aðferðin var.
Kirkjugarðurinn var svo
stækkaður í átt að kirkjunni árið

1971. Voru þá veggir framlengdir
úr steinsteypu á austur og vestur
hlið garðsins en timburgrindverk
sett á norðurhlið hans ásamt því
að steyptar voru stífur við vestur
vegginn og steypt í skarð sem
komið var þá þegar á austur
vegginn.
Upplýsingar um vegginn og
sögu hans voru fengnar hjá Smára
Lúðvíkssyni. Tók hann þær saman

úr Visitasíum og fundagerðum
Ingjaldshólssóknar, en hann var
í sóknarnefnd í 26 ár þar af for
maður í 18 og kann blaðamaður
honum þakkir fyrir.
Það eru þeir Jón Tryggvason
og Sigurður Kjartan Gylfason hjá
J T trésmíði slf. sem vinna verkið,
um jarðvinnu sjá Snævélar ehf og
steypan kemur frá Þorgeiri ehf.
þa

Líflegt starf hjá Skotfélaginu
Þann 10. október voru 32
ár liðin frá því að Skotfélag
Snæfellsnes var formlega stofnað.
Mikil uppbygging hefur átt sér

stað hjá félaginu undanfarin ár og
hafa félagsmenn aldrei verið fleiri.
Fyrstu helgina í október var
haldinn konudagur á æfingasvæði

Starf aðalbókara
laust til umsóknar
Grundarfjarðarbær auglýsir starf aðalbókara laust
til umsóknar. Aðalbókari hefur m.a. umsjón, eftirlit
og ber ábyrgð á daglegum færslum bókhalds.
Í boði er spennandi starf fyrir einstakling sem vill
vinna sjálfstætt og hafa tækifæri til þróunar í starfi.
Umsóknarfrestur er til og með 30. október nk.
Sjá nánari lýsingu á vefsíðu Grundarfjarðarbæjar
www.grundarfjordur.is

Skotgrund þar sem konum á
öllum aldri var boðið að koma
og prófa að skjóta og kynna sér
skotíþróttir. Konudagurinn hefur
verið haldinn árlega frá árinu
2016.
Að konudeginum loknum var
árlegt Pæjumót félagsins haldið
og keppt var í tveimur flokkum,
vanar og óvanar.
Í september var svo haldið

skotvopnanámskeið hér á Snæ
fellsnesi í samstarfi við Umhverfis
stofnun. Skotfélag Snæfellsness
sá um verklega kennslu, en þetta
var fjórða námskeiðið sem haldið
er hér á Snæfellsnesi á síðustu 5
árum. Þátttakan var nokkuð góð
en veðrið var ekki það besta.
Fleiri myndir er hægt að
skoða vefsíðu félagsins: http://
skotgrund.123.is/blog

Starfsmaður óskast í Smiðjuna
Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir laust til umsóknar
afleysingastarf í „Smiðjunni“ í Ólafsvík, dagþjónustu- og
hæfingarstöð fatlaðs fólks og annarra með skerta starfsgetu
Um fullt starf er að ræða frá og með 18. nóvember n.k.
Daglegur vinnutími virka daga er kl. 8.00 – 16.00
Félags, eða - stuðningsfulltrúanám æskilegt en þó ekki skilyrði
Skemmtilegt og krefjandi starf með góðu fólki
• Íslenskukunnátta skilyrði
• Smiðjan er reyklaus vinnustaður
• Laun skv. kjarasamningi sveitarfélaganna og viðkomandi
stéttarfélags.

•
•
•
•

Frekari upplýsingar um starfið veitir Gunnsteinn Sigurðsson
í síma 433 8866 virka daga milli kl. 8 og 16
Skriflegar umsóknir er tilgreini menntun og fyrri störf ásamt sakavottorði
og nöfnum 2ja umsagnaraðila berist skrifstofu FSS,
Klettsbúð 4, 360 Snæfellsbæ eða á netfangið sveinn@fssf.is
Umsóknareyðublöð má fá á heimasíðunni www.fssf.is og í í Smiðjunni

Umsóknarfrestur er til 30. október 2019
Forstöðumaður

Ánægðari
viðskiptavinir

Vegabætur væntanlegar við Kirkjufellsfoss
Eins og áður hefur verið fjallað
um í blaðinu fékk Grundar
fjarðarbær styrk úr Framkvæmda
sjóði ferðamannastaða til að fjár

magna endurbætur og fram
kvæmdir við nýjan áningarstað við
Kirkjufellsfoss. Fólst fyrsti áfangi
verksins í að stækka bílastæðið

sem verður á nýjum stað vestan
við fossinn og leggja nýjan vega
að bílastæðinu frá þjóðveginum.
Nýja bílaplanið er ætlað fyrir minni
bíla og rútur og er 2900 m2 að
flatarmáli og var það malbikað nú
í ágúst. Í næsta áfanga er ætlunin
að laga göngustíga á sem liggja frá
bílaplani og austur fyrir fossinn,
verður stígurinn þar breikkaður,
settar í hann tröppur. Afmörkun
frá brekkubrún að fossi verður
sett upp ásamt því að bæta frágang
og setja upp nýjar merkingar og
upplýsingaskilti. Þegar þessu er
lokið verður gamla bílastæðinu
sem útbúið var sumarið 2014
lokað og göngustígur sem er
vestan við fossinn afmáður.
Kirkjufellslandið er í einka
eigu og hafa landeigendur ásamt
Grundarfjarðarbæ og Vegagerð

inni með aðkomu lögreglunnar
á Vesturlandi verið í samstarfi í
sumar um hvernig hægt sé að
tryggja umferðaröryggi sem best
á svæðinu þó aðallega á og við
þjóðveg 54. Vegagerðin hefur í
framhaldi af þessu ákveðið að hefja
framkvæmdir við að taka niður
og lækka þjóðveginn í brekkunni
austan megin við aðkomuvegin
að nýja stæðinu. Mun blindhæðin
sem þarna er hverfa með þessum
framkvæmdum og er Vegagerðin
langt komin með hönnun á
þessari framkvæmd. Voru þeir
aðilar sem að málinu komu
sammála um að þessi lausn
Vegagerðarinnar sé sú lausn sem
auka muni umferðaröryggi hvað
mest og hagsmunum svæðisins til
framtíðar best borgið.
þa

Nemendur Gsnb
hlupu Ólympíuhlaup

Tímabundið starf við yfirsetu prófa
í Átthagastofu Snæfellsbæjar
Snæfellsbær óskar eftir einstaklingi til að sitja yfir prófum
í Átthagastofu Snæfellsbæjar. Um er að ræða tímabundið starf
frá 15. nóvember nk. þar til prófatörn lýkur.
Hæfniskröfur:

Nú á haustdögum tóku allir
nemendur í 5. – 10. bekk þátt
í Ólympíuhlaupi ÍSÍ (Norræna
skólahlaupið), hlaupið var
í blíðskapar veðri. Gátu
nemendur valið á milli þriggja
vegalengda í hlaupinu, þ.e. 2,5
km, 5 km eða 10 km. Stóðu
allir nemendurnir sig með stakri
prýði. Með Ólympíuhlaupi ÍSÍ er
leitast við að hvetja nemendur
skólanna til þess að hreyfa sig
reglulega og stuðla þannig að
betri heilsu og vellíðan. Samtals
hlupu nemendur skólans 342,5

km. 79 nemendur völdu að
hlaupa 2,5 km og 29 nemendur
völdu að hlaupa 5 km, enginn
valdi að hlaupa 10 km.
Flott frammistaða hjá flottum
nemendum.

kirkjanokkar.is

Umsækjandi þarf að hafa náð 18 ára aldri.
Frumkvæði og ábyrgð.
Færni í mannlegum samskiptum.
Góð tölvukunnátta.
Stundvísi og jákvæðni.

Kvöldguðsþjónusta og kirkjuskóli

Umsóknarfrestur er til og með 25. október 2019.
Laun eru greidd skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga
við Starfsmannafélag Dala- og Snæfellsnessýslu.
Frekari upplýsingar veitir Rebekka Unnarsdóttir í síma 433 6929
eða á rebekka@snb.is.

Kirkjuskóli (áður sunnudagaskóli) verður í
Ólafsvíkurkirkju kl. 16:15 á miðvikudögum
frá 23. október.

Vinsamlega sendið umsóknir á netfangið rebekka@snb.is.

Snæfellsbær

|

Klettsbúð 4

|

433 6900

|

Kvöldguðsþjónusta með taize verður í
Ólafsvíkurkirkju kl. 20 sunnudaginn 20. október.

snb.is

Northern Wave 2019

Alþjóðlega stuttmyndahátíðin
Northern Wave verður haldin í
tólfta sinn helgina 25. - 27. október
í Frystiklefanum á Rifi, Snæfellsbæ.
Hátíðin býður upp á fjölbreytt
úrval alþjóðlegra stuttmynda,
hreyfimynda, vidjóverka og
íslenskra tónlistarmyndbanda auk
annar viðburða, t.a.m. fiskirétta
samkeppni, fyrirlestra, vinnu
stofur og tónleika svo dæmi séu
nefnd. Ókeypis er inn á hátíðina
en dagskrána má finna hér: https://
www.northernwavefestival.com/
program/ á vefsíðu hátíðarinnar.
Í ár hvetur hátíðin fiskvinnslu
fyrirtækin á svæðinu til að
senda einn fulltrúa í fiskirétta
keppni hátíðarinnar sem fer
fram á laugardaginn 26.október
næstkomandi. Vegleg verðlaun
og bikar fellur í hendur sigur
vegarans svo ekki sé minnst á
montréttinn til næstu bæjar
félaga. Þátttaka í keppninni er
frábær leið til að styðja við bakið
á hátíðinni og kynna gesti hennar
fyrir fólkinu á svæðinu og því
sem bæjarfélagið hefur upp á að
bjóða. Fiskiréttakeppnin hefur
frá upphafi verið einn vinsælasti
viðburður hátíðarinnar. Skráning
í keppnina fer fram í síma
7700557 (Dögg Mósesdóttir),
hjá Kára í Frystiklefanum kari@
thefreezerhostel.com eða með því
að senda tölvupóst á doggmo@
northernwavefestival.com .
Hátíðin býður í kjölfar keppn

innar upp á tónleika með hljóm
sveitunum Óværu, Kólumkilla og
raftónlistarmanninum Aiieenn en
svo skemmtilega vill til að hann
er frá Grundarfirði.
Nóg verður af erlendu kvik
myndagerðarfólki á hátíðinni og
koma sumir alla leið frá Taiwan.
Að auki koma 12 ungar nor
rænar kvikmyndagerðarkonur á
hátíðina en fyrr í vikunni verða
þær á námskeiðinu „Norrænar
Stelpur Skjóta“ í Grundarfirði á
vegum hátíðarinnar.
Kaffi Rif verður með „pop up“
kaffihús í Frystiklefanum yfir
helgina og um að gera að koma
og fá sér heita súpu í hádeginu
eða köku og kaffi í kaffitímanum
og kíkja á nokkrar stuttmyndir.
Kvikmyndatökumaðurinn
Berg
s teinn Björgúlfsson er
heiðursgestur hátíðarinnar í ár
en hann er einn af okkar fremstu
kvikmyndatökumönnum og tók
m.a. Hross í Oss, Kona fer í stríð
og Ófærð. Okkur finnst mikilvægt
að varpa ljósi á störf fólksins sem
starfar á bakvið tjöldin og það
verður fróðlegt að hlusta á „Besta“
eins og hann er kallaður en hann
verður með meistarspjall stýrt af
Steinunni Ólínu Þorvarðardóttur
leikkonu sem er með honum í
dómnefnd hátíðarinnar.

Verður haldinn fimmtudaginn 24. október
og hefst kl. 17 í húsnæði
grunnskólans í Ólafsvík.
Dagskrá
1. Ársreikningur 2018 og skýrsla stjórnar.
2. Kosning þriggja aðila í stjórn foreldrafélagsins - tillögur liggja fyrir fundinum.
3. Kosning eins aðila í skólaráð.
4. Hlutverk bekkjarráða.
5. Önnur mál.

Ekki missa af Alþjóðlegu
kvikmyndahátíðinni Northern
Wave í ár!

Við hvetjum alla foreldra til að mæta og taka
þátt í starfi foreldrafélagsins. Sér í lagi er
mikilvægt að bekkjarráðin mæti.
Stjórnin.

Menningarhátíðin Rökkurdagar í Grundarfirði 2019
Föstudagurinn 18. október
Kl. 12-13
Kl. 13.30
Kl. 14

Menningarmót nemenda í Grunnskóla Grundarfjarðar – Opið hús
Nemendur Grunnskólans opna ljósmyndasýningu í Sögumiðstöðinni
Listasýning leikskólabarna – Börnin opna listasýningu í Kjörbúðinni

Kl. 13-14
Kl. 19
Kl. 22

Dr. Margaret E. Willson - Fyrirlestur um sjókonur við Breiðafjörð. Í Bæringsstofu
Ðe Lónlí Blú Bojs - Söngleikur í samkomuhúsinu, miðaverð 4.000 kr.
GG Blús - Tónleikar á Kaffi 59

Kl. 14-16
Kl. 20

Upphaf fjölmenningarhátíðar á Snæfellsnesi í Félagsheimilinu Klifi
Bleik messa í Grundarfjarðarkirkju

Kl. 19

Borðspilakvöld á Kaffi 59 - Pizzahlaðborð og franskar á 1750 kr.

Laugardagurinn 19. október

Sunnudagurinn 20. október

Mánudagurinn 21. október

Þriðjudagurinn 22. október
Kl. 16
Kl. 17
Kl. 20

Upplestur í Sögumiðstöðinni á vegum leshópsins Köttur út í mýri – Yngsta stig
Upplestur í Sögumiðstöðinni á vegum leshópsins Köttur út í mýri - Eldra stig
Félag eldri borgara - Sýning á myndum Bærings í Bæringsstofu

Kl. 15-17
Kl. 20
Kl. 20-22

Klifurfell - Opið hús fyrir börn á leikskólaaldri. Aðgangseyrir 600 kr.
Kirkjukór Grundarfjarðarkirkju og Karlakórinn Kári - Opin æfing í Samkomuhúsinu
Klifurfell - Konukvöld. Aðgangseyrir 600 kr.

Kl. 16-18
Kl. 17
Kl. 20
Kl. 20-22

Klifurfell - Opið hús fyrir 8.-10. bekk. Aðgangseyrir 600 kr.
Haustmarkaður og súpusala Kvenfélagsins Gleym-mér-ei í Samkomuhúsinu
„Þegar kona brotnar“ - Sirrý Arnardóttir með fyrirlestur í boði Kvenfélagsins.
Í Samkomuhúsinu
Klifurfell - Grunnnámskeið á Trackman golfhermi. Allir velkomnir og frítt inn

Kl. 14
Kl. 16-18
Kl. 17

Samsöngur á Fellaskjóli í boði kórs eldri borgara
Klifurfell - Opið hús. Allir velkomnir að skoða aðstöðuna og þiggja léttar veitingar
Veturnáttablót á Bjargarsteini

Kl. 17
Kl. 23.30-03

Veturnáttablót á Bjargarsteini
Dansleikur í Samkomuhúsi Grundarfjarðar með hljómsveitinni Sue

Miðvikudagurinn 23. október

Fimmtudagurinn 24. október

Föstudagurinn 25. október

Laugardagurinn 26. október

Dagskráin getur tekið breytingum og verður það auglýst á Facebook-síðu Grundarfjarðarbæjar og
á Facebook-síðu Rökkurdaga í Grundarfirði.

