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21. nóvember 2019

Afrep sigraði Rímnaflæði
Þeir Davið Svanur Halldórsson
og Hjörtur Sigurðsson úr félags
miðstöðinni Afdrep Snæfellsbæ
sigruðu Rímnaflæði 2019, rapp
keppni unga fólksins með laginu
„Leiðinlegir dagar“, á meðal vinn
inga fyrir fyrsta sætið var tími í
Stúdíó 12 hjá Rúv þar sem þeir
fá hljóðupptöku, viðtal og fleira. Í
öðru sæti var Viktor Örn Hjálmars
son úr félagsmiðstöðinni Þruman í

Valhöll fasteignasala kynnir:
Ísverksmiðjan í Ólafsvík
er til sölu.

Húsið er stálgrindahús alls 363,1
fm og reist árið 2000 og hefur
verið í rekstri síðan. Verksmiðjan
sem stendur nær alveg á
hafnarbakkanum er vel búin
tækjum. Öflugur útbúnaður er til
að flytja ísinn beint í bátana ef
óskað er. Afkastageta ísvélana er
um 50 tonn á sólarhring og ístankurinn tekur um 200 tonn. Auka tuttugu og fimm
tonna ísvél í góðu lagi fylgir við sölu. Verksmiðjan hefur framleitt á síðustu árum ís fyrir
báða fiskmarkaðanna í Snæfellsbæ, öll fyrirtæki og báta í bæjarfélaginu.
Í húsinu er geymsla á neðri hæðinni, wc og kaffistofa og á efri hæðinni er skrifstofa
með góðu útsýni yfir höfnina í Ólafsvík. Húsið er í góðu standi með tveimur nýlegum
innkeyrsluhurðum 4x3,6m að stærð. Þá fylgir með við sölu tveggja ára Toyota
rafmagnslyftari velbúin með húsi miðstöð og fl.
Ísverksmiðjan er lykilfyrirtæki í öflugum sjávarútvegsbæ eins og Snæfellsbæ.
Verð kr. 55 millj.
Upplýsingar gefur Ingólfur Gissurarsson löggilltur fasteignasali á Valhöll sími 588 4477.
Einnig Pétur Steinar Jóhannsson gsm 893 4718 og rafpóstur psj@simnet.is

Grindavík með lagið „Ferillinn“ og
í þriðja sæti lenti Sindri Sigurjóns
son úr félagsmiðstöðinni Tvistur
inn Hvolsvelli sem rappaði lagið
„Hratt-Satt“. Það er gaman að
nefna að í ár röppuðu allir kepp
endur á íslensku.
Segja má að Snæfellsbær eigi
líka svolítið í öðru sætinu því að
Hjálmar faðir Viktors er fæddur og
uppalinn í Ólafsvík, sonur Erlings
Helgasonar og Hólmfríðar Guð
mundsdóttur.
Davíð Svanur og Hjörtur eru
ekki óvanir að fá verðlaun fyrir
þátttöku í svona keppnum því
að í fyrra enduðu þeir í þriðja
sæti Rímnaflæðis, í mars kepptu
þeir svo fyrir hönd Vesturlands
í Söngkeppni Samfés að undan
gengnum forkeppni og lands
hlutakeppni og hlutu þar verð
laun fyrir besta frumsamda lagið.
Myndirnar eru frá Samfés - sam
tök um félagsmiðstöðva og ung
mennahúsa á Íslandi.

Unnið að varðveislu gamalla mynda
Í haust hófst vinna við að
fara í gegnum allar ljósmyndir
sem hafa verið gefnar Pakkhúsi
Snæfellsbæjar og síðan verða þær
settar inn á vefsíðuna sarpur.is
sem er upplýsingakerfi fyrir söfn,
þar eru varðveittar upplýsingar
um listaverk, muni, myndir,
fornleifar, hús, þjóðhætti og
örnefnalýsingar ásamt öðru efni.
Í samtali við Rebekku
Unnarsdóttur kom fram
að talsvert hefur borist af
myndasöfnum en fólk er beðið
um að hafa Pakkhúsið í huga
þegar gamlar myndir finnast því
að allt of mikið er um að gamlar
myndir tapist eða er hent þegar
farið er í gegnum dánarbú eða
gamlar geymslur.
Áhugasamir geta fylgst með
verkefninu á facebooksíðu
Átthagastofunnar en þar verða
reglulega settar inn færslur
þegar myndirnar fara birtast inná
sarpur.is.

Á meðfylgjandi mynd sem tekin
er um 1965 má greinilega sjá hve
mikið hefur breyst síðan þá.

Sigurvegurum
vel tekið

Jólabrunch
AÐALRÉTTIR.

30 NÓV & 1 DES. FRÁ 12:00-15:00

PURUSTEIK
VERÐ 4900 KR.
HREYNDÝRA PYLSUR MEÐ GRÁÐAOSTI
BEIKON
7-12 ÁRA 2450 KR.
EÐLA
6ÁRA OG YNGRI FRÍTT
JÓLASKINKA
PIZZUHLAÐBORÐ FYRIR BÖRNIN
RAUÐSPRETTA OG REMULAÐI
KALDIR RÉTTIR
MEÐLÆTI
SÚRDEIGSBRAUÐ
LAUFABRAUÐ-RÚGBRAUÐ
RAUÐKÁL
GRÆNAR BAUNIR
DORITOS
SÆTKARTÖFLU GRATÍN
BAKAÐAR BAUNIR
SÝRÓP

JÓLASÍLD
MARINERUÐ BLEIKJA
HEIT LIFRAKÆFA M/BEIKON OG SVEPPUM
HÁTÍÐARPATÉ MEÐ HINDBERJADRESSINGU
TVÍREYKT HANGIKJÖT MEÐ PIPARRÓT
GRAFIN HEIÐAGÆS, HINDBER, KAMPAVÍN
PARMA SKINKA
BLÓMKÁLSSALAT MEÐ KIRSUBERJATÓMÖTUM
AMERÍSKAR PÖNNUKÖKUR
EFTIRRÉTTIR

Það var vel tekið á móti sigur
vegurunum í Rímnaflæði 2019
þeim Davíð Svani Hafþórssyni
og Hirti Sigurðssyni á síðasta
mánudag en þann dag fluttu
þeir sigurlagði á sal Grunnskóla
Snæfellsbæjar. Að því loknu
af
h enti Sigrún Ólafsdóttir
íþrótta- og æskul ýðsf ulltrúi

ásamt Sigurbjörgu Jóhannes
dóttur starfsmanni félagsmið
stöðvarinnar Afdreps þeim 50
þúsund króna gjafabréf í Origo
að gjöf frá Snæfellsbæ. Gjafa
bréfin fengu þeir sem þakk
lætisvott og viðurkenningu fyrir
góðan árangur.
þa

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

SÚKKULAÐI GOSBRUNNUR
MINI KLEINUHRINGIR OG SKRAUT
OSTABAKKI MEÐ BERJUM OG SULTU
EPLAKAKA MEÐ KARAMELLU

BORÐAPANTANIR Í SÍMA 431-1030 EÐA HRAUNBOKANIR@SIMNET.IS

Blóðsykurmæling
Lions og HVE

Starfskraftur
óskast
Steinprent ehf. óskar eftir einstaklingi til að sjá m.a. um
fréttaöflun og auglýsingasöfnun fyrir Jökul. Starfsstöð er á
skrifstofu Steinprents í Ólafsvík. Um hlutastarf er að ræða.

Hæfniskröfur:
Frumkvæði og ábyrgð.
Góð íslenskukunnátta.
Áhugi á mannlífi á Snæfellsnesi.

Alþjóðlegur dagur sykursjúkra
er haldinn 14. nóvember ár hvert
en samtök sykursjúkra á Íslandi
voru stofnuð árið 1971 af hópi
sjálfboðaliða og hefur starfið alltaf
byggst á framlagi sjálfboðaliða;
sykursjúkra, fjölskyldna þeirra og
áhugasams heilbrigðisstarfsfólks.
Lionsklúbbarnir í Snæfellsbæ
ásamt heilsugæslustöðinni og
Apóteki Ólafsvíkur hafa í mörg
ár boðið íbúum upp á ókeypis
blóðs ykursm ælingu í tilefni
af alþjóð
l egum degi sykur
sjúkra. Þetta ár var engin undan
tekning en mælingin fór að
þessu sinni fram í miðri viku á
deginum sjálfum og var íbúum
Snæfellsbæjar boðið að koma
í Átthagastofu Snæfellsbæjar í
blóðsykursmælingu sem og blóð
þrýstingsm ælingu.Hafa bæjar
búar alltaf þekkst þetta boð mjög

vel og gerðu það einnig núna þó í
miðri viku væri en um 100 manns
mættu og létu mæla sig og er það
aukning frá því í fyrra.
Voru allir sem stóðu að þessu
mjög ánægðir með hvernig til
tókst. Þess má einnig geta að
Lionsk lúbbarnir á Íslandi eru
komnir í samstarf við RetinaRisk
um kynningu á smáforritinu
Retina Risk en þetta gjaldfrjálsa
smáforrit gerir fólki með sykursýki
kleift að meta áhættu sína á að fá
sjóns kerðandi augnsjúkdóma.
Er þetta forrit ásamt því að vera
gjaldfrjálst til bæði fyrir Android
og iOS. Vill Lionshreyfingin með
þessi verkefni taka þátt í að valdefla
fólk sem lifir með sykursýki og
útrýma sykursýkistengdri blinud
á Íslandi.
þa

Þokkaleg tölvukunnátta.
Jákvæðni.
Bílpróf.

Frekari upplýsingar veitir Jóhannes Ólafsson í síma 893 5443.
Umsóknarfrestur er til og með 2. desember 2019.
Umsóknir sendist á netfangið steinprent@simnet.is

Kökubasar
Krílakots
Kassanum
24/11
Kl. 13
Foreldrafélag Krílakots, leikskólans í Ólafsvík,
stendur fyrir kökubasar sunnudaginn 24. nóvember
kl 13:00 í Kassanum, Ólafsvík.
Hlökkum til að sjá ykkur.

RAFHLÖÐUR Í REYKSKYNJARA
Um leið og lionsmenn bjóða dagatöl til sölu n.k.
sunnudagskvöld munu þeir í samstarfi við TM bjóða
íbúum Ólafsvíkur fríar rafhlöður í reykskynjara.

LIONS
JÓLADAGATÖLIN

Gengið verður í hús í Ólafsvík sunnudagskvöld 24. nóvember
og lionsdagatölin boðin til sölu.
Eins og áður

Verð kr. 500,-

fylgir tannkremstúpa
hverju dagatali

HAPPADRÆTTISMIÐAR

Eins og undanfarin ár verður Lionsklúbbur Ólafsvíkur með
leikfangahappadrætti fyrir börnin á aðfangadagsmorgun.
Miðar verða seldir um leið og dagatölin
og er verðið kr. 500

LIONSKLÚBBUR
ÓLAFSVÍKUR

Verðlaunuð í smásagnasamkeppni
viðurkenningarskjöl. Í Ólafsvík
komu nemendur einnig saman
á sal, fluttu þau verkefni sem öll
tengdust Jónasi Hallgrímssyni en
dagur íslenskrar tungu er eins og
flestir vita haldinn hátíðlegur á
afmælisdegi Jónasar. Nemendur
5. bekkjar lásu upp ljóðin Ég bið
að heilsa, Laxinn og Helvíti, öll
eru þau eftir Jónas Hallgrímsson.
Nemendur 6. bekkjar lásu söguna
Stúlkan í turninum og kynntu
einni nokkur af þeim nýyrðum
sem Jónas smíðaði. Nemendur

Dagur íslenskrar tungu var
þann 16. nóvember síðastliðinn.
Nemendur í Gr unnskóla
Snæfellsbæjar tóku forskot
á sæluna og héltu daginn
hátíðlegan á föstudeginum 15.
Voru haldnar samkomur á sal hjá
1. til 4. bekk á Hellissandi og 5.
til 7. bekk í Ólafsvík. Á Hellissandi
sungu nemendur íslensk lög
og tilkynnt var um úrslit í
smásagnasamkeppni bekkjanna

en nemendur 4. bekkjar sáu um
að kynna dagskránna. Eftirfarandi
nemendur unnu til verðlauna
fyrir sögur sínar: Aron Eyjólfur
Emanúelsson í 1. bekk, Viktor
Adam Jacunski í 2.bekk, Jenný
Lind Samúelsdóttirí 3. bekk og
Kristján Mar Yilong Traustason
í 4. bekk og hlutu þau öll
bækur eftir íslenska höfunda
í verðlaun. Allir þátttakendur
í sögusamkeppninni fengu

7. bekkjar kynntu svo Jónas
Hallgrímsson og einn nemandi
las upp ljóðið Ólafsvíkurenni eftir
Jónas. Hátíðir sem þessar eru
árlegir viðburðir og mikilvægur
hluti af skólastarfi þar sem auk þess
að koma saman, læra nemendur
um Jónas Hallgrímsson ásamt því
að fá þjálfun í að koma fram og
minna sig og aðra á að við verðum
sjálf að halda tungumálinu okkar
á lofti.
þa

Þorrablót
í Röst
laugardagurinn 15. feb. 2020

Takið daginn frá

Upprennandi skáld
í Grunnskóla
Grundarfjarðar

Eins og flestir vita þá er 16.
nóvember dagur íslenskrar tungu.
Krakkarnir á unglingastigi Grunn
skóla Grundarfjarðar ákváðu að
heiðra þennan dag og ortu öll
ljóð sem hengd voru upp í rými

skólans. Það má svo sannarlega
segja að þessir krakkar séu upp
rennandi skáld og aldrei að vita
nema að við fáum að lesa meira frá
einhverjum þeirra í framtíðinni.

Futsal

Íslandsmótið í knattspyrnu
innanhúss 2020 eða futsal hófst
um síðustu helgi. Víkingur tekur
þátt í futsalinu eins og áður og
spila að þessu sinni í D-riðli ásamt
Kríunni og Elliða en Björnin dró
sig úr keppni. Fór þessi fyrri
umferð riðilsins fram í Íþróttahúsi
Snæfellsbæjar sunnudaginn 17.
nóvember. Strákarnir í Víkingi
mættu vel stemmdir og unni

Endurskin og réttur
gangandi í umferðinn

báða leiki sína með góðum mun
skorðu 6 mörk gegn Elliða og
fengu á sig 2. Þeir skorðu einnig
6 mörk gegn Kríu og fengu á sig
1. Það var svo Elliði sem vann
Kríuna í síðasta leik riðilsins og
endaði sá leikur 6 - 3. Seinni
umferð riðilsins fer fram þann
8. desember í Fylkishöllinni í
Reykjavík.

Nú í skammdeginu er mikilvægt
að gangandi vegfarendur séu
vel sýnilegir í umferðinni og
séu með endurskinsmerki á
utanyfirfatnaði og töskum.
Endurskinsmerki er örugg og
ódýr forvörn en þau þurfa að
vera rétt staðsett. Best er að hafa
þau eins neðarlega og hægt er
eins. Hangandi merki er best að
hafa beggja vegna á hliðum neðst
á yfirhöfn. Farsælast er að velja
utanyfirfatnað, skó og töskur
sem hafa endurskinsmerki á sér
fyrir börnin. Þá er minnsta hætt
an á að þau gleymist eða týnist.
Ef ekið er með lágu ljósin sér
ökumaður gangandi vegfarenda

sem er dökkklæddur, ekki fyrr en
í 25 metra fjarlægð. Ef viðkomandi
er með endurskinsmerki sést
hann aftur á móti fimm sinnum
fyrr eða í 125 metra fjarlægð –
sjá https://www.youtube.com/
watch?v=Eq10J7KU_ks
Rétt er að ítreka að gangandi
vegfarendur skulu nota
gangbrautir séu þær fyrir hendi
og ber ökumanni ætíð skylda
til að stöðva fyrir gangandi
vegfaranda við gangbraut.
Ökumaður skal sýna gangandi
vegfarendum sérstaka tillitssemi
og víkja fyrir þeim.

þa

Efni og auglýsingum í Jökul þarf að
skila fyrir kl. 16, þriðjudag fyrir útgáfu.
Það er í lagi að skila fyrr.
Upplýsingar um auglýsingaverð
á www.steinprent.is

Áheitasöfnun fyrir unga
móður í Grundarfirði

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

Aflafréttir
Þeir sem standa að BOX7,
Crossfit stöðvarinnar í Grundar
firði, hafa ákveðið að halda áheita
söfnun til styrktar Berglindi
Jósepsd óttur næstkomandi
laugardag.
Begga eins og hún er kölluð er
33 ára, tveggja barna móðir og í
sambúð með Sigurbirni. Begga
greindist með krabbamein í upp
handlegg í júní síðastliðin. Hún
hefur verið í lyfjameðferðum
síðan þá og hafa þær tekið sinn
toll. Hún hóf sína fimmtu lyfja
meðferð þann 6. október, full af
von og trú þar sem meinið hafði
minnkað en þá komu þungbærar
fregnir, meinið hafði stækkað og
til viðbótar höfðu bæst við fimm
mein í lungum. Nú hefst hjá
Beggu erfið geislameðferð sem
hún verður í næstu 3 vikurnar og
svo áframhaldandi lyfjameðferð
eftir það. Hún þarf mikinn kraft
og stuðning til að halda áfram að
berjast við meinin.
Á þessum erfiðu stundum eru
margir sem vilja leggja Beggu og
fjölskyldu hennar lið. Ein leið
til þess er að koma til aðstoðar
hvað varðar þá fjárhagslegu hlið
sem óneitanlega fylgja slíkum

veikindum.
Á facebook viðburðinum
„Berjumst með Beggu!“ eru
allir Snæfellingar hvattir til að
leggja stöðinni lið í þessu verk
efni. Þar segir jafnframt að „til
þess að allir geti tekið þátt var
ákveðið að róa á róðravélum 500
kílómetra, laugardaginn þann 23.
nóvember.
Húsið verður opið allan daginn
frá kl 8:00 um morguninn og
þangað til 500 km markmiðinu
hefur verið náð.
Við þurfum alla þá hjálp sem
við getum til þess að ná að klára
þetta verkefni og við hvetjum
þig og þína fjölskyldu til þess að
koma og leggja þitt af mörkum í
söfnuninni.
Þeir sem vilja leggja Beggu og
fjölskyldu lið er bent á að hægt er
að heita á hvern kílómeter sem á
að róa auk þess sem tekið verður
við frjálsum framlögum og verður
kassi á staðnum þar sem hægt er
að setja pening, einnig er hægt
að millifæra á reikning:
0321-13-161444,
kt: 250868-4999.
Nánari upplýsingar er að finna
á facebooksíðu viðburðarins.

Dagana 10. til 17. nóvember
komu alla á land í höfnum
Snæfellsbæjar 288 tonn í 64
löndunum. Þar var landað
188 tonnum í 40 löndunum í
Ólafsvíkurhöfn og 100 tonnum
í 24 löndunum í Rifshöfn.
Hjá dragnótabátunum land
aði Gunnar Bjarnason SH 21
tonni í 5, Ólafur Bjarnason SH
20 tonnum í 5, Guðmundur
Jensson SH 18 tonnum í 3,
Egill SH 15 tonnum í 4, Esjar
SH 10 tonnum í 3, Magnús
SH 9 tonnum í 3, Matthías SH
9 tonnum í 3, Saxhamar SH 7
tonnum í 1, Sveinbjörn Jakobs
son SH 6 tonnum í 3 og Rifsari
SH 3 tonnum í 1 löndun.
Hjá litlu línubátunum landaði
Tryggvi Eðvarðs SH 25 tonn

um í 4, Gullhólmi SH 21 tonni
í 3, Brynja SH 21 tonni í 4,
Stakkhamar SH 18 tonnum í 2,
Kvika SH 16 tonnum í 2, Landey
SH 15 tonnum í 3, Signý HU 4
tonnum í 1, Sverrir SH 14 tonnum
í 4, Rán SH 11 tonnum í 2, Katrín
GK 11 tonnum í 3, Bíldsey SH
10 tonnum í 2 og Þerna SH 3
tonnum í 2 löndunum.
Í Grundarfjarðarhöfn var
landað alls 321 tonni í 5
löndunum dagana 10. til 17.
nóvember. Eingöngu lönduðu
botnvörpubátar þessa daga og
landaði hver þeirra 1 sinni. Sóley
Sigurjóns GK landaði 92 tonnum,
Hringur SH 75 tonnum, Farsæll
SH 53 tonnum, Sigurborg SH
51 tonni og Runólfur SH 50
tonnum.
þa

Fjármagn sett í verkefnið
Betri Snæfellsbæ
Bæjarstjórn Snæfellsbæjar sam
þykkti samhljóða á fundi sínum í
síðustu viku að veita töluverðum
fjármunum til framkvæmda á
tillögum sem bárust frá íbúum
í gegnum verkefnið Betri Snæ
fellsbær.
Litið var á þessa fyrstu hug
myndasöfnun sem eins konar
þróunarverkefni til að kanna
áhuga og þátttöku meðal íbúa
og stóð þeim til boða að senda
inn tillögur frá 19. september
til 19. október. Skemmst er að
segja frá því að þátttaka meðal
íbúa reyndist góð og bárust 45

tillögur sem tæknideildin hefur
nú til meðferðar.
Vegna góðrar þátttöku íbúa
og eftir frumskoðun á hug
myndum lagði tæknideildin til
að í fjárhagsáætlun næsta árs yrði
gert ráð fyrir töluverðum fram
kvæmda
k ostnaði vegna Betri
Snæfellsbæjar. Bæjarstjórn sam
þykkti það samhljóða og lýsti yfir
ánægju með verkefnið.
Þær hugmyndir og tillögur sem
verða framkvæmdar árið 2020
og settar á fjárhagsáætlun verða
kynntar sérstaklega þegar vinnu
er að fullu lokið.

Jólatónleikar & Innritun

Jólatónleikar

Tónlistarskóla Snæfellsbæjar
verða haldnir sem hér segir:
Mánudaginn 9. des. í Klifi kl.17:00
Fimmtudaginn 19. des. á Lýsuhóli kl.13.00
Jólatónleikar fullorðinna nemenda
Tónlistarskóla Snæfellsbæjar verða
miðvikudaginn 2. des.
í safnaðarheimilinu í Ólafsvíkurkirkju kl. 20:00.

Innritun í skólavistun
Tónlistarskóla Snæfellsbæjar
fyrir vorönn 2020
fer fram í Ólafsvík
10. desember til 17. desember.

Það er hægt að hringja í sima 433 9928
eða senda tölvupost: tonlistarskoli@snb.is

Foreldra- og styrktafélag Tónlistarskóla Snæfellsbæjar
sér um sölu á kaffiveitingum
eftir tónleikana 9. desember.
Miði kostar 500 kr. fyrir 12 ára og eldri.

Kennarar og skólastjóri óska öllum íbúum Snæfellsbæjar
gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári.

Kórinn í æfingabúðir

Kirkjukór Ólafsvíkur undirbýr
sig af krafti þessa dagana fyrir
árlega jólatónleika sína sem
fram fara í byrjun desember.
Einn liður í þeim undirbúningi
var að kórinn fór um síðustu
helgi að Langaholti til æfinga.
Tók kórinn daginn snemma á
laugardeginum og voru kór
félagar mættir og byrjaðir að æfa

um klukkan 10 um morguninn
þar sem æft var fram eftir degi
í góðu atlæti og tekin hress
ingar
g anga um miðjan dag
ásamt tilhlýðilegum pásum. Eftir
langan en mjög góðan æfinga
dag var endað á að gæða sér á
ljúfengum kvöldverði að hætti
Langaholts.
þa

Jólatónleikar

Menningarnefndar Snæfellsbæjar
Ólafsvíkurkirkju
laugardaginn 30. nóvember kl. 20.
Miðaverð kr. 2.000

