
Northern Wave International 
Film Festival fór fram um síðustu 
helgi. Var þetta í tólfta sinn sem 
hátíðin var haldin og í þriðja 
sinn sem hún var haldin í Frysti
klefanum í Rifi. Á hátíðinni var 
fjöl breytt úrval alþjóðlegra stutt
mynda, hreyfimynda og videó
verka ásamt íslenskum tón listar
mynd böndum. 

Hátíðin hófst með setningu 
á föstudagskvöldinu ásamt 
því að fjórar skemmtilegar og 
mjög ólíkar stuttmyndir voru 
sýndar. Margir fleiri viðburðir 
en sýningar á myndum voru á 

hátíðinni eins og vinnu stofur, 
fyrirlestrar, tón leikar og fleira. 
Kraftur og sköpunargleði voru 
einnig ríkjandi í Bæringsstofu 
 Sögumiðstöð í Grundarfirði, 
þar sem haldið var námskeiðið 
"Nordic Girls Shoot 2019". Þar var 
um að ræða vinnustofu á vegum 
kvikmyndahátíðarinnar. Tólf 
norrænar ungar konur tóku þátt 
í námskeiðinu, auk fjölda þekktra 
leiðbeinenda víða að.

Heiðursgestur hátíðarinnar að 
þessu sinni var einn af fremstu 
kvik mynda tökumönnum landsins 
Bergsteinn Björgúlfsson. Tók 

hann meðal annars upp myndir 
eins og Hross í oss, Kona fer í 
stríð og Ófærð og var hann með 
meistara spjall sem stýrt var af 
Steinunni Ólínu Þorsteinsdóttur 
leik konu en þau voru bæði hluti 
af dóm nefnd hátíðarinnar. 

Northen Wave IFF hátíðin hefur 
alltaf lagt áherslu á jafnrétti og 
kynja hlutföll og ekki var nein 
breyting á því að þessu sinni. 
Má þar nefna að síðustu þrjú ár 
hafa konur verið í meirihluta í 
dómnefnd á hátíðinni auk þess að 
vera heiðursgestir og hafa einnig 
verið haldnar pallborðsumræður 
um stöðu kvenna í kvikmyndagerð 

á hátíðinni. 
Hátíð sem þessi er frábær við 

bót við menningar og skemmtana 
líf Snæfellsness og var dag skrá 
frá morgni til kvölds. Hátíðin 
endaði svo á því að veitt voru 
verðlaun hátíðarinnar og 
verðlaunamyndirnar og mynd
böndin svo sýnd. Mynd hátíðar
innar var valin Móður ást eftir Ara 
Allansson, besta alþjóðlega stutt
myndin var Provence eftir Kato De 
Boeck og besta íslenska tón listar
mynd bandið var Come Closer 
eftir Borgar Magnason, leikstjóri 
Hrund Atladóttir. 

þa

899. tbl - 19. árg. 31. október 2019

Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212

 

 

Alþjóðleg kvikmyndahátíð í Frystiklefanum

Jólatónleikar Menningarnefndar Snæfellsbæjar verða 
í Ólafsvíkurkirkju laugardaginn 30. nóvember kl. 20. 

Miðaverð kr. 2.000 - Takið daginn frá.



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

Á mánudag bárust fréttir af 
þjálfara málum Víkings sem 
margir hafa beðið eftir en það er 
að búið sé að ráða þjálfara, Jón 
Páll Pálmason hefur verið ráðinn 
næsti þjálfari Víkings í knatt
spyrnu.

Jón Páll er 37 ára gamall Hafn
firð ingur sem undanfarin 6 ár 
hefur þjálfað í Noregi. Fyrst þjálf
aði hann Klepp í norsku úrvals
deild kvenna áður en hann tók við 
karlaliði Stord. Áður hafði hann 
einnig þjálfað karlalið Hattar í 2. 
deildinni og Fylki í Pepsideild 
kvenna. Þá hefur hann einnig 
mikla reynslu úr þjálfun yngri 
flokka.

Jón Páll gerir 3 ára samning 
við Víking og mun samhliða starfi 
meistaraflokksþjálfara gegna 
stöðu yfirþjálfara yngri flokka hjá 
UMF Víkingi/Reyni.

„Ég er þakklátur fyrir að vera 

treyst fyrir því verkefni að stýra 
Víkingi í Inkassodeildinni. Ég 
hlakka til að flytja heim til Íslands 
og við munum vinna hart að því 
að smíða saman mjög gott lið í 
Ólafsvík“, sagði Jón Páll við undir
ritunina á mánudag.

Jóhann Pétursson, formaður 
meistaraflokks Víkings, hafði 
þetta að segja: „Við í stjórn Víkings 
erum fullir tilhlökkunar að fá 
Jón Pál til okkar. Hann er þjálfari 
sem kemur með reynslu og kraft 
í okkar klúbb. Við væntum mikils 
af komandi samstarfi við Jón Pál“.

Á mánudag var einnig greint 
frá því að enski varnarmaðurinn 
Michael Newberry gerði nýjan 
eins árs samning við Víking. 

Michael, sem er 22 ára gamal, 
kom til félagsins í maí 2018 
og hefur sannað sig sem einn 
besti varnarmaður INKASSO 
deildarinnar. “Það er Ólsurum því 
mikið gleðiefni að hafa tryggt sér 
áframhaldandi þjónustu hans.” 
eins og segir á fésbókarsíðu 
félagsins. Undirbúningur fyrir 
næsta tímabil er í fullum gangi 
og er frekari frétta að vænta af 
leikmannamálum á næstu dögum.

Nýr þjálfari ráðinn til Víkings

Á næsta ári verður „Sam visku
skógur“ að veruleika í Snæ fells
bæ en bæjarstjórn Snæ fells
bæjar samþykkti samhljóða 
á síðasta fundi að koma upp 
gróður svæði næsta vor. Er 
þetta gert til að koma til móts 
við þá íbúa sem hafa áhuga á 
að jafna kolefnisfótspor sitt 
með uppbyggilegum hætti. Mun 
Snæfellsbær þannig ráðstafa 
landsvæði innan þéttbýlis fyrir 
„Samviskuskóginn”. Geta þeir 
íbúar sem vilja minka eða jafna 

kolefnisfótspor sitt gróðursett 
tré á skipulögðu svæði í nær um
hverfi sínu og þannig í leiðinni 
stuðlað að fallegri bæ og betri 
umhverfismenningu. Hvaða 
landsvæði verður sett undir 
þetta er ekki búið að ákveða en 
tveir möguleikar voru ræddir, 
að hafa eitt svæði miðsvæðis að 
norðanverðu eða tvö landsvæði, 
einn skóg í Ólafsvík og annan á 
Hellissandi.

þa

Íbúar geti jafnað sig

Snæfellsbær fór af stað með 
sam ráðsverkefnið Betri Snæ fells
bær í september, var þá kallað eftir 
hugmyndum og tillögum sem 
varða framkvæmdir og viðhalds
verkefni í Snæfellsbæ. Gátu 
bæjarbúar sett inn hugmyndir á 
vefsvæðinu Betri Snæfellsbæ og 
var hægt að senda inn hugmyndir 
til 19. október síðastliðinn. Þessi 
hugmyndasöfnun var nokkurs 
konar tilraunaverkefni til að 
kanna áhuga og þátttöku meðal 
íbúa að því er fram kemur á 
heimasíðu Snæfellsbæjar. 

Heppnaðist þessi tilraun 
greinilega vel og var þátttaka 
mjög góð en 187 notendur skráðu 

sig inná svæðið og 45 tillögur 
bárust ásamt því að 97 umræður 
sköpuðust. Nú þegar lokað 
hefur verið fyrir innsendingar 
á tillögum verða þær teknar 
til formlegrar meðferðar hjá 
Tæknideild Snæfellsbæjar og í 
framhaldi af því hjá umhverfis 
og skipulagsnefnd. Verða þær 
hugmyndir og tillögur sem 
fyrirhugað er að framkvæmda og 
setja á fjárhagsáætlun 2020 svo 
kynntar sérstaklega. Of langt væri 
að telja upp allar hugmyndirnar 
47 en þær er hægt að sjá í frétt á 
heimasíðu Snæfellsbæjar. 

þa

45 tillögur um 
betri Snæfellsbæ



BIOTHERM KYNNING
Í APÓTEKI ÓLAFSVÍKUR

FÖSTUDAGINN 1. NÓV KL. 13-18.

BLUE THERAPY AMBER  
ALGAE REVITALIZE
MÝKIR, ÞÉTTIR & GEFUR LJÓMA

NÝTT

ÞESSI GLÆSILEGI KAUPAUKI FYLGIR ÞEGAR 
KEYPTAR ERU BIOTHERM VÖRUR FYRIR 8.500 
KR EÐA MEIRA Á MEÐAN BIRGÐIR ENDAST.

AFSLÁTTUR AF
Ö L L U M  B I O T H E R M 
D Ö M U -  O G  H E R R A - 

V Ö R U M .

20% 
LUKKULEIKUR 3 heppnir viðskiptavinir BIOTHERM dregnir út.



Sonja LefevreBurgdorf er 
listakona frá Þýskalandi. Hún 
hefur dvalið í listamannaíbúðinni 
að Grundargötu 26 í Grundarfirði  
í um tvo mánuði, ferðast um 
svæðið og unnið að list sinni, 
með andagift frá landslagi Snæ

fells ness. Sonja var með opið 
hús sl. sunnudag, en hún kveður 
Grundar fjörð nú í vikunni. 

Listamannaíbúðin er í eigu 
Artak350  Þóru Karlsdóttur  og 
dvelur hver listamaður þar að 
jafnaði í einn mánuð í senn.

Landsmót æskulýðssambands 
þjóðkirkjunnar (ÆSKÞ) var 
haldið í Snæfellsbæ um síðustu 
helgi. Heppnaðist mótið mjög 
vel enda mikil og góð dagskrá 
alla helgina. Á mótið mættu um 
240 manns bæði unglingar og 
leiðtogar þeirra frá hinum ýmsu 
æskulýðsfélögum á landinu. 
Fjölgaði því heldur betur í Ólafsvík 
þessa helgi, gistu krakkarnir í 
húsnæði grunnskólans og konur 
í Kvenfélagi Ólafsvíkur sáu um 
matinn. 

Mótið var sett á föstudags
kvöldinu í félagsheimilinu Klifi 
af frú Agnesi M. Sigurðardóttur 
biskupi Íslands. Fyrr um daginn 
höfðu krakkarnir tekið forskot 
á sæluna og farið í ratleik um 
Ólafsvík. Að setningu lokinni var 
farið í sundlaugarpartý í sundlaug 
Snæfellsbæjar áður en farið var 
að hvíla sig. Krakkarnir vöknuðu 
svo snemma á laugardeginum og 
fengu sér morgunmat áður en 
þau fór í fræðslu sem fram fór 
á Klifi, eftir hádegismat var svo 
hópastarf þar sem krakkarnir 

gátu valið úr hinum ýmsu 
hópum sem voru hver öðrum 
skemmtilegri. Seinni partinn 
var svo hæfileikakeppni þar 
sem fulltrúar æskulýðsfélaganna 
sýndu hæfileika sína og voru 
atriðin hvert öðru betra. Að þessu 
sinni var það æskulýðsfélagið í 
Snæfellsbæ sem vann hana.  Að 
loknum kvöldverði tók svo við 

kvöldvaka sem endaði með balli 
þar sem hljómsveitin Melophobia 
og DJ Víðir og Dýrið sem sáu 
um fjörið. Lauk mótinu svo á 
helgistund í Ólafsvíkurkirkju 
þar sem séra Kristján Björnsson 
vígslubiskup í Skálholti prédikaði 
og félagar úr Melophobia sáu um 
tónlistina. 

Það voru því þreyttir en glaðir 

unglingar sem héldu af stað heim 
frá Ólafsvík á sunnudaginn eftir 
vel heppnað mót þar sem þeir 
voru sjálfum sér og öðrum til 
mikils sóma. Er þeim sennilega 
farið að hlakka til næsta landsmóts 
sem haldið verður á Sauðárkróki 
á næsta ári.

þa

Fjölmennt landsmót ÆSKÞ

Lionsklúbbur Nesþinga hélt 
Kótilettukvöld í Félagsheimilinu 
Röst á Hellissandi laugardaginn 
19. október. Kótilettukvöldið er 
fjár öflunar kvöld hjá klúbbnum 
þar sem boðið er uppá kótilettur 
með tilheyrandi meðlæti, happa
drætti og skemmtun og var þetta 
þriðja kótilettukvöldið sem 
klúbburinn stendur fyrir. 

Veislustjóri að þessu sinni 
var Sveinn Waage og vakti hann 

mikla lukku. Um það bil 80 gestir 
voru á kvöldinu sem heppnaðist 
mjög vel.

Þegar gestir höfðu gætt sér 
á dýrindiskótilettum var tekið 
til við að draga í happadrætti 
kvöldsins, þar var margt góðra 
vinninga og mikið fjör þegar 
dregið var út en vinningarnir 
voru í boði fyrirtækja sem 
styrktu kvöldið.

þa

Kótilettukvöld 

Fær andagift 
frá landslaginu



AKSTURSSTYRKIR

Akstursstyrkir til íbúa í dreifbýli
Íbúar í dreifbýli Snæfellsbæjar geta sótt árlega um sérstakan akstursstyrk 

til að koma til móts við kostnað vegna aksturs barna 
til Ólafsvíkur í íþrótta- og tómstundaiðkun.

Árlegur akstursstyrkur er kr. 30.000.-

Umsóknir skulu berast bæjarritara í tölvupósti.

Í umsókn þarf að koma fram nafn foreldris/forráðamanns, nafn barns/barna, 
kennitala og reikningsnúmer þar sem leggja á styrkinn inn.

Einnig þarf að fylgja vottorð/staðfesting frá þjálfara um að barnið sé skráð í íþróttir norðan heiðar.

Nánari upplýsingar gefur bæjarritari í síma 433-6900 eða netfangið lilja@snb.is

Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212www.rekstrarland.iswww.olis.is

Opið alla virka daga kl. 08 - 18

Opið á laugardögum kl. 10 - 14

 

af því tilefni er

20% afsláttur 
af vetrarfatnaði fyrir börn og fullorðna

til 9. nóvember 2019

VETURINN ER KOMINN !!



Dagana 21. til 27. október 
komu alls 153 tonn á land í 
Snæfellsbæ í 30 löndunum. 
Þar af var landað 81 tonni í 
15 löndunum í Rifshöfn og 
72 tonnum í 15 löndunum 
í Ólafs víkur höfn, ekkert var 
landað á Arnarstapa þessa 
daga. Hjá dragnótabátunum 
landaði Magnús SH 19 tonnum 
í 3, Matthías SH 9 tonnum í 2, 
Ólafur Bjarna son SH 6 tonnum 
í 2, Sveinbjörn Jakobsson SH 6 
tonnum í 2, Rifsari SH 5 tonnum 
í 1, Saxhamar SH 5 tonnum í 1 og 

Gunnar Bjarnason SH 3 
tonnum í 1 löndun.  Tveir hand
færabátar lönduðu þeir Jóa II 
SH og Smyrill SH, lönduðu þeir 
samtals 2 tonnum í 3 löndunum. 
Hjá litlu línubátunum landaði 
Tryggvi Eðvarðs SH 20 tonnum 

í 2, Stakkhamar SH 19 tonnum í 
2, Gullhólmi SH 11 tonnum í 1, 
Sverrir SH 11 tonnum í 2, Lilja 
SH 10 tonnum í 2, Landey SH 7 
tonnum í 2, Kvika SH 6 tonnum 
í 1, Rán SH 6 tonnum í 1, Katrín 
GK 5 tonnum í 1 og Brynja SH 3 
tonnum í 1 löndun. 

Sex bátar lönduðu í Grundar
fjarðarhöfn dagana 21. til 27. 
október. Lönduðu þeir alls 249 
tonnum í 8 löndunum. Hjá 
botnvörpubátunum landaði  
Hringur SH 68 tonnum í 1, 
Runólfur SH 60 tonnum í 1, 
Sigurborg SH 60 tonnum í 1 
og Farsæll SH 55 tonnum í 1 
löndun. Tveir handfærabátar 
lönduðu Birta SH 3 tonnum 
í 2 og Birtir SH 3 tonnum í 2 
löndunum.               þa

Aflabrögð

Síðari huta október kom Dr. 
Margaret Willson mannfræðingur 
í heimsókn í Svæðisgarðinn og 
hélt þrjá fyrirlestra um sjókonur 
á Snæfellsnesi. Hún gaf nýverið út 
bók um sjókonur á Íslandi þar sem 
fjallað er um sjókonur allt í kring 
um landið frá 17. öld til nútíma. 
Góð þátttaka var á viðburðina, 
mikill meirihluti konur. Eins og 
fram hefur komið í Jökli hefur 
Margaret tekið saman þann 
fróðleik sem hún hefur fundið um 
rúmlega 70 nafngreindar konur 
sem sóttu sjó frá Snæfellsnesi, 
aðallega fyrir 1900. Eftir 1900 

verða miklar þjóðfélagsbreytingar 
og konum fækkar hratt til sjós. Í 
dag eru líklega mun færri konur 
á sjó á Íslandi en í þeim löndum 
sem við oftast berum okkur 
saman við. Fram að þeim tíma 
benda rannsóknir til þess að 
íslenskar konur hafi a.m.k. verið 
þriðjungur sjómanna en sú saga 
er að mestu hulin. 

Margaret nálgast viðfangsefnið 
af mikilli auðmýkt, vill samstarf 
við heimamenn og telur þetta 
aðeins fyrsta áfangann, klór í 
yfirborðið á enn fleiri sögum sem 
hafa varðveist á Íslandi betur en 

nokkurs staðar í heiminum, og 
sérstaklega hér á Snæfellsnesi. 
Líflegar umræður sköpuðust 
í kjölfar sagna af sjókonum, 
af hverju konum hafi fækkað í 
stétt sjómanna og skipst var á 
upplýsingum. Mikill áhugi er á 
því að halda áfram að varpa ljósi á 
þessa spennandi sögu á Snæ fells

nesi, m.a. með því að gefa út sögur 
nokkurra vel valinna sjókvenna 
og setja upp sýningu um þær.

Áhugasömum er bent á Ragn
hildi Sigurðardóttur í Svæðis garð
inum Snæfellsnes og Sunnu Njáls
dóttur í Bókasafninu í Grundar
firði. Þar er bókin um Sjókonur á 
Íslandi til sölu.

Sjókonur á Snæfellsnesi

kirkjanokkar.is

Allra heilagra messa 
Messa í Ólafsvíkurkirkju á sunnudag klukkan 14. 

Altarisganga.

Minnst verður látinna ástvina og kveikt á kertum, 
í tilefni allra heilagra messu og allra sálnamessu.

Samkomuhúsið á Arnarstapa.

Bæringsstofa í Sögumiðstöðinni Grundarfirði.

Amtsbókasafnið Stykkishólmi.



Laugardaginn 26. októ ber hélt 
Landssamband Sjó stanga veiði
félaga lokahóf í félagsheimili Sjó
stanga veiðifélags Reykjavíkur.

Verðlaun og viðurkenningar 
voru veitt þeim sem stóðu sig 
best á mótum sumarsins og að 
sjálf sögðu voru Íslandsmeistarar 
krýndir í kvenna og karlaflokki.

Snæfellingar geta fagnað 
því að við getum eignað okkur 
Íslands meistara, bæði í kvenna 

og karlaflokki, Jón Einarsson var 
krýndur Íslandsmeistari í karla
flokki en hann er í Sjósnæ, þess 
má geta að Jón var einnig Íslands
meistari 2008.

Í kvennaflokki hlaut Elín Snorra
dóttir titilinn Íslandsmeistari, Elín 
er í Sjóstangaveiðifélagi Reykja
víkur en er uppalin í Ólafs vík.

Inga Jóna Guðlaugsdóttir tók 
myndina af Jóni og Elínu þegar 
þau tóku við verðlaununum.

Snæfellingar Íslandsmeistarar í sjóstöng

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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

UMSÓKNIR UM STYRKI

Fjárhagsáætlun Snæfellsbæjar 
og stofnana 2020

Ha�n er vinna við gerð �árhagsáætlunar Snæfellsbæjar fyrir árið 2020. 

Hér með er auglýst eftir umsóknum um styrki.

Þeir aðilar sem vilja koma með styrkumsóknir er varðar næsta �árhagsár Snæfellsbæjar eru 
hvattir til að skila þeim á bæjarskrifstofuna til bæjarritara fyrir 8. nóvember 2019.

Þau félagasamtök sem fengu styrki á árinu 2019 
þurfa að senda inn ársreikning með áframhaldandi styrkbeiðni.

Athugið, að engir styrkir fást greiddir nema um þá sé sótt og bæjarstjórn samþykki þá.

bæjarritari



Snæfellsbær býður til fjölskylduhátíðar í félagsheimilinu Klifi
miðvikudaginn 30. október kl. 20:00 í tilefni þess að forseti Íslands
hr. Guðni Th. Jóhannesson og frú Eliza Reid
koma í opinbera heimsókn til Snæfellsbæjar.

Íbúar og nærsveitungar eru hvattir til að koma til fundar
við forsetahjónin og eiga ánægjulega kvöldstund.

Boðið verður upp á veitingar og tónlistaratriði.

Fjölskylduhátíð í félagsheimilinu Klifi
með forsetahjónum Íslands


