
74. ársþing Knattspyrnu sam
bands Íslands fór fram í Snæ fells
bæ um síðustu helgi. Undir bún
ing urinn hafði staðið yfir í tæpt ár 
og þing haldarar fengu mikið lof 
fyrir skipu lagninguna.

Dagskráin hófst formlega með 
málþingi á föstudeginum en sjálft 
þingið fór fram á laugardeginum. 
Að þinginu loknu var svo lokahóf 
og dans leikur í félagsheimilinu 
Klifi í Ólafsvík.

Alls voru um 250 manns mættir 
í Ólafsvík í tengslum við þingið og 
eins og áður sagði var ánægjan 
með undirbúning heimamanna 
mikil.

Þau Hilmar Hauksson, Ólafur 
Hlynur Steingrímsson og Sigrún 
Ólafsdóttir fóru fyrir undir
búnings nefnd í tengslum við 
þingið og veitti KSÍ þeim þakk
lætis vott fyrir störf sín í undir
búningi þingsins. 

Sigrún segir þingið hafa heppn
ast vel. “Þetta heppnaðist svaka
lega vel og það voru allir mjög 
sáttir.”

Hefð hefur skapast fyrir því að 
ársþing KSÍ séu haldin á lands
byggð inni á þriggja ára fresti og 
höfðu nokkrir gestir orð á því að 
lands byggðar þingin væru oftar en 
ekki betri vegna þess að þar eru 
allir saman komnir á litlu svæði og 
fólk minna í því að skreppa frá.

„Ég vil þakka kærlega fyrir 
mig eftir frábæra helgi í Ólafsvík. 
Þetta var allt til fyrirmyndar og 
ljóst að maður mun minnast 
þessa þings með hlýjum hug. Allir 
sem ég hef rætt við hafa sömu 
sögu að segja, ljóst að þetta var 
gert óaðfinnanlega,“ sagði einn 

þingfulltrúi að þinginu loknu.
Ljóst er að viðburðir af þessu 

tagi eru lyftistöng fyrir bæjar
fél agið. Hótelin á svæðinu voru 
meira og minna full og veitinga
staðir á svæðinu höfðu nóg að 
gera alla helgina.

914. tbl - 20. árg. 27. febrúar 2020

Ólafsbraut 55, Ólafsvík
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Vel heppnað ársþing KSÍ í Snæfellsbæ

Guðni Bergsson, formaður KSÍ, og Klara Bjartmarz, framkvæmdastjóri KSÍ, ásamt undirbúningsnefnd Víkings, þeim 
Sigrúnu Ólafsdóttur, Ólafi Hlyn Steingrímssyni og Hilmari Haukssyni.

Málþing var haldið í safnaðarheimili Ólafsvíkur.



Síðastliðinn laugardag hélt 
Lions klúbbur Grundarfjarðar 
ár legt kútt magakvöld sem slegið 
hefur í gegn undanfarin ár.  Inn
koma af kúttmagakvöldinu er 
venju lega notuð til þess að styrkja 
góð mál efni og í ár var ákveðið að 
styrkja íþrótta og æskulýðsstarf.  
Þeir sem hlutu styrk að þessu 
sinni voru Golfklúbburinn Vest
arr, Klifurfell menningarhús, Ung
menna félag Grundarfjarðar og 
Skot félag Snæfellsness.  

Í samtali við Jökul sagði Jón 
Pétur Pétursson formaður Skot
félags Snæfellsness að stjórn 
félags ins sé ákaflega þakklát fyrir 
þennan rausnarlega styrk og vill 
færa Lions klúbbi Grundarfjarðar 
bestu þakkir fyrir ómetanlegan 
stuðning. Þessi styrkur mun koma 
sér mjög vel í áframhaldandi 
upp bygg ingar og æskulýðsstarfi 
félags ins. 

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og dreift 
á hvert heimili í Snæfellsbæ, Grundarfirði, 
Stykkis hólmi, Helgafellssveit og Eyja og 
Mikla holts hreppi. Blaðið kemur út vikulega.

Upplag: 1.500

Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Prentun: Steinprent ehf. 
               Sandholt 22a, Ólafsvík
               355 Snæfellsbæ

Netföng: jokull@steinprent.is
               steinprent@simnet.is

Sími:      436 1617

Lionsklúbbur Grundarfjarðar styrkir

Jóhanna Fjóla Jóhannesdóttir 
hefur verið skipuð forstjóri á 
Heilbrigðisstofnun Vesturlands. 
(HVE) Hún er ráðin til næstu 
fimm ára.

Jóhanna hefur gengt starfinu 
síðan forveri hennar, Guðjón S. 

Brjánsson tók sæti á Alþingi árið 
2017. 

Svandís Svavarsdóttir, heil
brigðis ráðherra, ákvað að auglýsa 
starfið laust til umsóknar í byrjun 
þessa árs. Reyndar er óhætt að 
segja að áhugi á starfinu hafi ekki 
verið ýkja mikill en Jóhanna var 
sú eina sem sóttist eftir starfinu.

Jóhanna hefur starfað hjá HVE 
allt síðan að stofnunin varð til árið 
2010. Hún starfaði á tímabili sem 
framkvæmdarstjóri hjúkrunar 
og rekstrar hjá HVE en einnig 
sem verkefnastjóri þróunar og 
gæðamála.

Nýr forstjóri HVE
Þær Elena Makeeva og Anna 

Reyes létu nýverið að störfum 
hjá kirkjunni í Ólafsvík. Við það 
tilefni var þeim þakkað fyrir vel 
unnin störf.

Elena starfaði sem hljóð færa
leikari hjá kirkjunni og Anna 
starfaði sem kirkjuvörður. Báðar 
höfðu þær starfað við söfnuðinn 

um árabil. Elena frá 2005 og 
Anna frá 2012.

Á meðfylgjandi mynd má 
sjá þær kvaddar. Með þeim á 
myndinni er Óskar Ingi Ingason, 
sóknar prestur, og Ragnheiður 
Víg lunds dóttir gjaldkeri sóknar
nefndar.

Þakkað fyrir góð störf

Til sölu
Snoppuvegur 3 Ólafsvík (Geymsla) 
606,3 fermetrar mikið endurnýjað.

Verð 30.000.000,-

Upplýsingar í síma 895-4558 - Birgir



Íslenska kokkalandsliðið krækti 
í tvö gull á Ólympíuleikum mat
reiðslu meistara sem fram fóru í 
Stuttgart, Þýskalandi, á dög unum.

Íslenska liðið keppti í tveimur 
greinum á mótinu. Svokölluðu 
“Chef´s table” og “Hot kitchen” 
og tók gullverðlaun í báðum 
flokkum.

Alls voru gullverðlaunin tvö 
nóg til að tryggja íslenska liðinu 
þriðja sætinu í heildarkeppni 
kokka lands liða.

Tveir kokkar úr landsliðinu 
koma frá Snæfellsbæ en það eru 
þau Fanney Dóra Sigurjónsdóttir 
og Sindri Guðbrandur Sigurðs
son.  

Hluti kokkalandsliðsins 
frá Snæfellsbæ

Kattahreinsun 4. mars
í áhaldahúsinu í Ólafsvík

Kattahreinsun verður miðvikudaginn 4. mars 2020 
frá kl. 17:00 - 19:00 í áhaldahúsinu í Ólafsvík.

Þeim sem láta hreinsa og bólusetja ketti annars 
staðar er bent á að koma tilkynningum eða 
skírteinum um slíkt til bæjarskrifstofu.

Eigendum óskráðra katta er bent á að skrá þá 
þegar í stað. Eyðublað er á vefsíðu Snæfellsbæjar.
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Hundahreinsun 4. mars
í áhaldahúsinu í Ólafsvík

Fyrir þá sem ekki komust með hunda í hreinsun
undir lok febrúar má benda á að miðvikudaginn
4. mars n.k. frá kl. 14:00 - 17:00 verður önnur 
hundahreinsun í áhaldahúsinu í Ólafsvík.

Þeim sem láta hreinsa og bólusetja hunda annars 
staðar er bent á að koma tilkynningum eða 
skírteinum um slíkt til bæjarskrifstofu.

Eigendum óskráðra hundaer bent á að skrá þá 
þegar í stað. Eyðublað er á vefsíðu Snæfellsbæjar.
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Þættirnir Ísalög hófu nýverið 
göngu sína á sunnudagskvöldum 
á RÚV en þegar þetta er skrifað 
er búið að sýna tvo þætti af átta.

Um er að ræða dramatíska 
spennu þætti sem fjalla um 
sænskan ráðherra sem vill 
banna olíuborun á norður heim
skauts svæðinu. Þó að þættirnir 
eigi að gerast á Grænlandi eru 
þeir að mestu leyti teknir upp 
í Stykkishólmi. Miðað við sam
félagsmiðla eru heimamenn í 
hólminum nokkuð ánægðir með 
útkomuna. 

“Ótrúlegt hvað vel hefur tekist 
að breyta Stykkishólmi í græn
lenskt kvikmyndaver í annað 
skipti. Góðir þættir á RÚV,” 

skrifar einn notandi á sam félags
miðla og annar bætir við.

“Er mjög spennt yfir nýja þætt
inum Ísalög. Aðallega þó hvort 
að húsið mitt sjáist og hvað ég 
þekki marga aukaleikara.”

Það má svo til gamans geta 
að háværasta umræðan um 
þættina á samfélagsmiðlum 
snýr að því að fólk sé ósátt við 
íslenska nafnið á þættinum. Á 
ensku heita þeir “Thin Ice” og 
þykja virkum í athugasemdum 
að hægt hafi verið að finna betri 
íslenskt nafn á þættina en Ísalög. 
Voru nöfn eins og “Á hálum ís” 
og “Hasar á norðurslóðum” t.d. 
nefnd í umræðunni.

Ísalög mælast vel fyrir



Lífsbjörg keypti öflugan buggy bíl
Björgunarsveitin Lífsbjörg festi 

á dögunum kaup á glæsilegri 
Buggy bifreið. Bíllinn kemur til 
með að nýtast björgunarsveitinni 
vel í erfiðustu útköllunum enda 
hannaður til að komast á staði 
sem bílar komast almennt ekki á.

“Þetta er almennt björgunar og 
flutningstæki og kemur til með að 
hjálpa okkur mikið með flutninga 
á sjúklingum eða björgunarfólki 
ef við fáum útköll í erfiðum 
aðstæðum. Þetta mun breyta 
miklu fyrir okkur í erfiðustu 
útköllunum,” sagði Helgi Már 
Bjarnason, formaður Lífsbjargar, 
í samtali við Jökul.

Hann segir að söfnun fyrir 
bílnum hafi staðið yfir í þónokkurn 
tíma. “Við erum búin að vera að 
safna fyrir nýjum tækjum í tvö ár 
og það var tekin ákvörðun um að 
kaupa þennan bíl.”

Þá segir Helgi að krafturinn í 
buggy bílnum sé gríðarlegur.

Þetta er glæsilegur bill og mikil 
græja í snjó. Við höfum bara 
verið með hann á beltum í snjó 

en eigum eftir að prufa hann á 
dekkjum. Við erum tvívegis búin 
að fara á honum upp á topp á 
jöklinum og það reyndi ekkert 
á bílinn. Hann fór auðveldlega 
upp.”

Konudagurinn var haldinn 
síðastliðinn sunnudag en þá 
er til siðs að men dekri við 
konurnar í lífi sínu. Þónokkrir 
leikskólar á Snæfellsnesinu tóku 
forskot á sæluna og boðu upp á 
konudagskaffi á föstudeginum.

Á leikskólanum Sólvöllum 
í Grundarfirði var opið hús 
seinni partinn þar sem mæðrum, 

systrum, ömmum, vinkonum og 
frænkum var boðið í kaffi í tilefni 
dagsins. 

Sömu sögu var að segja á 
leikskólanum á Stykkishólmi 
þar sem um 300 konur mættu í 
vöfflukaffi í tilefni dagsins.

Meðfylgjandi má sjá myndir frá 
leikskólunum í Grundarfirði og 
Stykkishólmi.

Leikskólar buðu 
konum í kaffi

Sjómannadagsráð Ólafsvíkur leitar að rekstraraðila y�r sumarið að 
ka�húsinu Kaldalæk sem er staðsett í Sjómannagarðinum í Ólafsvík.

Um er að ræða aðila sem rekur það fyrir eigin reikning.
 

Upplýsingar gefa Illugi Jens Jónasson sími 864-6457 
og Pétur Steinar Jóhannsson sími 893-4718

 
Sjómannadagsráð Ólafsvíkur

KALDILÆKUR 
KAFFIHÚS ÓLAFSVÍK



„Hagsmunir allra að breyta kvótakerfinu“
Um síðustu helgi fór fram fundur 

um kvótamál á veitingastaðnum 
Sker í Ólafsvík. Fundurinn bar 
yfirskriftina “Gerum Ísland heilt 
á ný – kvótann heim!”

Einn af skipuleggjendum 
fundar ins var Ögmundur Jónas
son, fyrrum alþingismaður. Hann 
hefur gert sig gildandi í um ræð
unni um kvótamálin undanfarið 
og var til að mynda með ítarlega 
grein í seinasta tölublaði af Jökli. 
Við ræddum við hann um fundinn 
í Ólafsvík.

“Þetta var að mínu mati gríðar
legur fundur og upplýsandi um 
margt. Mér þótti Gunnari Smára 
Egilssyni mælast ágætlega en að 
sama skapi komu fram sjónarmið 
heima manna sem voru okkur 
gagn leg. Vonandi gerist þarna sem 
annars taðar að fundurinn verði til 
að örva umræðu um þetta mál
efni. Og að það verði að lokum til 
þess að krafa verði gerð á alþingi 
að gera breytingar á lögum um 
stjórn fiskveiða. Það er mjög brýnt 
að mínu mati því kerfið í þeirri 
mynd sem við þekkjum það er 
að leggja landsbyggðina nánast  
í rúst.”

Alls voru á milli 40 og 50 
manns sem sóttu fundinn og 
Ög mundur var þokkalega sáttur 
við mætinguna.

“Það setti strik í reikninginn 
fyrir okkur að það var gott veður 
þennan dag og margir voru 
á sjó. Við fengum kveðjur frá 
þónokkrum sem hefðu viljað 
sækja fundinn en komumst ekki. 
Okkur var vel tekið að því leyti 
að það var greinilegur vilji til að 
ræða málin, þó vissulega hafi 

verið skiptar skoðanir á því hvað 
best væri að gera.”

Því næst ræddum við stöðuna 
á kvótakerfinu.

“Það sem vakir fyrir okkur er 
vinsamlegt sjávarbyggðunum. 
Við viljum tryggja að þegar við 
tölum um kvótann heim erum 
við að gera það í tvennskonar 
skilningi. Að tryggja eignarhald 
þjóðarinnar og fá kvótann heim 
til sjávarbyggðana, þar á meðal 
til sjávarbyggða á Snæfellsnesi,” 

segir Ögmundur og bætir við. 
“Það þarf að koma kvótanum í 

maga þjóðarinnar en ekki í vasa 
örfárra einstaklinga og fyrirtækja 
sem eru á góðri leið með að ná 
allri sjávarauðlindinni til sín. Það 
er eitthvað sem þarf að sporna 
gegn. Það eru hagsmunir allra 
að breyta kvótakerfinu og ég er 
bjartsýnn á að það muni gerast. 
Þetta gerist samt ekki af sjálfu sér.”

Tæknideild - afleysingarstarf
Tæknideild Snæfellsbæjar óskar eftir að ráða starfsmann í 100% starf
til eins árs. Um er að ræða afleysingarstarf fyrir aðstoðarmann 
skipulags- og byggingarfulltrúa.

Starfsvið:

•   Almenn skrifstofuvinna
•   Skráning og meðhöndlun skjala
•   Undirbúningur funda og frágangur, ritun fundargerða
•   Svara fyrirspurnum sem berast

Hæfniskröfur:

•   Gerð er krafa um stúdentspróf
•   Háskólagráða sem nýtist í starfi er kostur
•   Þekking á skipulags og byggingarmálum er kostur
•   Sjálfstæð vinnubrögð, þjónustulund og skipulagshæfni er skilyrði

Umsóknarfrestur er til og með 8. mars nk.
Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf eigi síðar en 1. apríl 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.

Vinsamlega sendið umsóknir á netfangið david@snb.is. Umsóknum skal 
fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni í viðkomandi starf.
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Ólafsvík: 588,1 tonn í 53 löndunum
Dragnót: 
Egill SH 36,6 tonn í 2 löndunum 
Guðmundur Jensson SH 8,5 tonn í 1 löndun 
Gunnar Bjarnason SH 25 tonn í 2 löndunum 
Leynir SH 30,1 tonn í 3 löndunum 
Steinunn SH 96 tonn í 5 löndunum 
Sveinbjörn Jakobsson 27 tonn í 3 lönd. 

Lína: 
Brynja SH 16,7 tonn í 3 löndunum 
Kristinn HU 46,9 tonn í 4 löndunum 
Rán SH 8,4 tonn í 2 löndunum 
Signý HU 9 tonn í 2 löndunum 
Sverrir SH 10,5 tonn í 3 löndunum 
Tryggvi Eðvarðs SH 32 tonn 3 löndunum 
Kvika SH 19 tonn í 3 löndunum 
Óli G GK 28,6 tonn í 3 löndunum 

Þorskfiskanet: 
Bárður SH 127,7 tonn í 7 löndunum 
Geir ÞH 2,7 tonn í 1 löndun 
Ólafur Bjarnason SH 63,4 tonn í 6 lönd. 
 
Rif: 646,2 tonn í 35 löndunum
Dragnót: 
Esjar SH 28,2 tonn í 2 löndunum 
Matthías SH 50,3 tonn í 2 löndunum 
Rifsari SH 61,6 tonn í 3 löndunum 

Lína: 
Bíldsey SH 26,4 tonn í 3 löndunum 
Gullhólmi SH 36,4 tonn í 3 löndunum
Guðlaugur SH 0,3 tonn í 1 löndun 
Hamar SH 38,4 tonn í 1 löndun 
Lilja SH 17,2 tonn í 2 löndunum 
Rifsnes SH 49,8 tonn í 1 löndun 
Stakkhamar 33 tonn í 3 löndunum 
Tjaldur SH 123 tonn í 1 löndun 
Örvar SH 49,1 tonn í 1 löndun 
Gullhólmi SH 1,7 tonn í 1 löndun 
 

Þorskfiskanet: 
Magnús SH 48 tonn í 6 löndunum 
Saxhamar SH 82,7 tonn í 5 löndunum 

Arnarstapi: 37,5 tonn í 3 löndun
Lína: 
Stakkhamar SH 12,7 í 1 löndun 
Særif SH 25,8 tonn í 2 löndunum 

Grundarfjörður: 534,1 tonn í 19
Botnvarpa: 
Björgvin EA 83,8 tonn í 1 löndun 
Farsæll SH 129,5 tonn í 2 löndunum 
Hringur SH 74,9 tonn í 1 löndun 
Runólfur SH 45,6 tonn í 1 löndun 
Sigurborg SH 67 tonn í 1 löndun 

Lína: 
Birta SH 1 tonn í 1 löndum 

Þorskfiskanet: 
Geir ÞH 19,6 tonn í 5 löndunum 
Hafborg EA 19,3 tonn í 5 löndunum 
Kap II VE 93,5 tonn í 2 löndunum 

Stykkishólmur: 207,8 tonn í 13
Þorskfiskanet:  
Þórsnes SH 196,6  tonn í 3 löndunum 

Lína:  
Kristborg SH 3,2 tonn í 2 löndunum 

Plógur: 
Fjóla GK 3,5 tonn í 3 löndunum 
Fjóla SH 1,7 tonn í 2 löndunum 
Sjöfn SH 2,7 tonn í 3 löndun 

Aflatölur 17. - 23. febrúar



Þegar amma var ung 

Árið er 2009 og það líður að 
jólum. Emblurnar í Hólminum 
standa fyrir bókakynningu. Ég 
var búin að vinna í Borgarnesi 
þennan dag og veðurguðirnir í 
ham svo ég var eitthvað löt að 
drífa mig af stað en sem betur 
fer var viljinn letinni sterkari og 
ég dreif mig upp á Hótel. Þar hafa 
sjálfsagt verið kynntar allar helstu 
bækurnar sem komu út fyrir þessi 
jól. Það man ég ekki en reikna 
bara með því.  

Inn á sviðið kemur síðan gömul 
kona, dregur fæturnar er klædd í 
svarta síða kápu með hárið í grárri 
fléttu. Hún er með ævagamla 
ferðatösku líkt og við þekkjum úr 
myndinni Börn náttúrunnar. Hún 
gengur hægt að ræðupúltinu og 
leggur ferðatöskuna á borðið. 
Opnar afar rólega töskuna og 
dregur upp grænan köflóttan 
thermos kaffibrúsa. Leggur hann 
á borðið og því næst dregur hún 
upp appelsínugult innkaupanet. 
Það streyma inn í huga minn 
minningar sem tengjast svona 
hlutum. Þarna var þá komin 
Sigrún Huld Þorgrímsdóttir 
hjúkrunarfræðingur að kynna 

bók sína ,,Þegar amma var ung”. 
Þessi kona heillaði mig alveg og 
hef ég síðan mikið notað þessa 
bók bæði í leik og starfi.   

Enda er hún gott verkfæri í allri 
minningarvinnu.   

Nú hefur Sigrún Huld gefið út 
nýja bók sem heitir ,,Ný menning 
í öldrunarþjónustu”. Hún kom í 
Hólminn að kynna bókina sína. 
Sigrún er hjúkrunarfræðingur 
með mikla menntun og reynslu 
í öldrunarmálum.   

Þetta er þykk og mikil bók sem 
hefur að geyma mikla fræðslu 
sem við getum svo sannarlega 
nýtt okkur í öldrunarþjónustu.  

Í stuttu máli þá er lögð áhersla 
á að koma fram við náungan eins 
og við viljum að sé komið fram 
við okkur. Ekki ný sannindi en 
þetta vill nú vefjast fyrir okkur 
þó ótrúlegt sé.  

Mér finnst við þurfa að hafa að 
leiðarljósi meiri gleði og örvun 
í öldrunarmálum. Næg verkefni 
og dekur. Við lifum alla daga en 
deyjum bara einn.   

Gamla fólkið var og er upp
spretta þeirra svara sem við þörfn
umst við spurningum lífsins. Þau 
búa yfir visku, reynslu, þekkingu 
og þolinmæði.   

Vonandi tekst okkur að leggja 
meiri metnað í öldrunarmálin og 
veita persónumiðaða þjónustu 
því við erum jú ekki öll eins.  

Ef einhver býr svo vel að eiga 
bókina ,,Þegar amma var ung“ og 
hefur ekki not fyrir hana lengur, 
þá væri ég rífandi kát að eignast 
hana.  

  
Með kveðju og von um betri 

tíð með blóm í haga,  

Hanna Jónsdóttir 
starfsmaður á Fellaskjóli 

Á dögunum voru veittir 
styrkir úr uppbyggingarsjóði 
Vesturlands. Á meðal styrkþega 
voru þær Halldóra Unnarsdóttir 
og Þóra Olsen en þær fengu styrk 
til að gera heimildarmynd um 
kríuna en við Rif í Snæfellsbæ 
er eitt stærsta kríuvarp landsins.

Við ræddum við Þóru Olsen 
um verkefnið en upphæðin sem 
þær fengu í styrk var hálf milljón 
króna.

“Við ætlum okkur að gera 
heimildarmynd um kríuna og 
fengum þennan styrk til að 
ráðast í verkefni. Við byrjum að 
taka upp í vor og við stefnum á 
að frumsýna hana á næsta ári,” 
segir Þóra og heldur áfram.

“Við ætlum að skoða lífið hjá 
kríunni í samneyti við íbúa á Rifi 
og það verður ekkert fegrað. Við 
viljum líka skoða hvaðan þær 
koma og hvert þær eru að fara.”

Þóra er umsjónarmaður á Sjó
minjasafni Hellissands og hún 

hefur gengið með þá hugmynd 
lengi að ráðast í framkvæmd á 
þessari mynd. “Ég er búin að 
vera með þessa hugmynd í 
nokkur ár, eða síðan ég tók við 
sjó minjasafninu. Við Dóra erum 
báðar aldar upp við kríuna og 
þetta er fallegur fugl. Krían er 
eitt af kennileitum svæðisins 
enda er eitt stærsta kríuvarp 
lands ins á Rifi.”

Þá segir Þóra að þær stöllur 
ætli að leggja mikinn metnað í 
verkefnið. “Það vantar svolítið 
góðar fræðslumyndir um 
íslenskt fuglalíf og við ætlum að 
leggja metnað í að gera þessa 
mynd góða. Þetta er líka einn 
liður í að bæta sjóminjasafnið 
hérna og vonandi mun fólk hafa 
áhuga á því að sjá myndina,” 
sagði Þóra að lokum.

Að lokum má benda áhuga
sömum á að þær Halldóra og 
Þóra taka enn á móti styrkjum 
fyrir framleiðslu á myndinni.

Gera kvikmynd 
um kríuna

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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

AÐALFUNDUR 

Félags eldri borgara í Snæfellsbæ verður 
haldinn miðvikudaginn 4. mars 2020 kl. 14:00.

í Kli�, Ólafsvík

Fundarefni:
Venjuleg aðalfundarstörf

og lagabreyting.

Stjórn félags eldriborgara í Snæfellsbæ



Herrakvöld Víkings Ó. fer 
fram í félagsheimilinu Klifi um 
næstu helgi. Um er að ræða 
eina af stærstu fjáröflunum 
Víkings á hverju ári en þar koma 
stuðningsmenn okkar saman og 
skemmta sér.

Boðið verður upp á dýrindis 
mat auk skemmtiatriða uppboðs 
og happadrættis. Sjónvarps og 

útvarpsmaðurinn Rikki G sér 
um veislustjórn eins og honum 
einum er lagið.

Miðaverð á herrakvöldið er 
5.000 kr. Enn er hægt að fá miða. 
Hægt er að panta miða með því 
að hringja í 6968245 eða með því 
að senda email á vikingurol@
gmail.com

Herrakvöld Víkings 
um næstu helgi

Kvennalið Snæfells vann góðan 
9177 sigur gegn Breiða blik þegar 
liðin mættust í Dominosdeild 
kvenna í körfu knatt leik á 
dögunum. Berglind Gunnars
dóttir, leikmaður Snæfells, studdi 
liðið úr stúkunni aðeins mánuði 
eftir að hafa lent í alvarlegu 
rútuslysi.

Slysið átti sér stað þegar hún 
var á leið í skíðaferðalag norður 
á Akureyri en rútan sem hún var 
í valt nærri Blönduósi. Berglind 
hafði þá verið frá keppni í sjö 
mánuði vegna meiðsla í öxl en 
var farin að sjá fram á að komast 
inn á völlinn á nýjan leik. 

Nú er hinsvegar endurhæfing 
framundan hjá Berglindi sem lét 

það þó ekki stoppa sig í að styðja 
sitt lið til sigurs. Á Facebook síðu 
körfuknattleiksdeildar Snæfells 
segir:

“Smá ströggl í fyrri hálfleik en 
í þeim síðari fengum við kraft og 
hann að dýrari gerðinni. Mikil
vægt skref fyrir Berglindi og 
hópinn að hittast og finna fyrir 
kraftinum og samkenndinni. Við 
erum endalaust stolt af Berglindi 
okkar og hennar fjölskyldu  
krafturinn sem við fengum frá 
þeim var stórkostlegur! Við 
höldum áfram að berjast fyrir 
ykkur!

Áfram Snæfell“
Með sigrinum styrkti Snæfell 

stöðu sína í 6. sæti deildarinnar.

Hinn ungi og efnilegi Kristófer 
Máni Atlason lék sinn fyrsta leik 
fyrir Víking um helgina þegar 
liðið tapaði 50 gegn ÍBV í 
Lengjubikarnum.

Kristófer kom inn á sem 
varamaður eftir 55 mínútur og 
þótti standa sig vel í leiknum. 
Kristófer er fæddur 13. desember 
árið 2004 og er hann því einungis 
15 ára og tveggja mánaða gamall. 
Hann er því enn gjaldgengur í 
þriðja flokki.

Það verður gaman að fylgjast 
með þessum upprennandi og 
spenn andi leikmanni í fram tíð
inni.

Knattspyrnumennirnir Daníel 
Snorri Guðlaugsson og Indriði 
Áki Þorláksson hafa gert samning 
við Víking Ó. um að leika með 
liðinu næstu tvö árin.

Daníel verður 25 ára á árinu 
og getur spilað á miðjunni og í 
vörninni. Hann á 105 leiki í deild 
og bikar fyrir Hauka þar sem hann 
hefur skorað 6 mörk

Indriði, sem verður 25 ára 

gamall á árinu, er reynslumikill 
miðjumaður sem kemur til með 
að styrkja Víkingsliðið mikið. 
Hann á að baki 115 leiki í deild og 
bikar þar sem hann hefur skorað 
18 mörk.

Báðir léku þeir með Víkingi 
á Fótbolta.net mótinu í janúar 
og spiluðu einnig í tapinu gegn 
ÍBV í Lengjubikarnum fyrr í mán
uðinum.

Berglind fylgdist með 
stelpunum vinna

Kristófer Máni lék 
sinn fyrsta leik

Víkingur fær 
tvo nýja leikmenn

kirkjanokkar.is

Kirkjuskóli
verður á miðvikudögum í mars kl. 16:25 í Ingjaldshólskirkju.

Við byrjum á ný 4. mars. Ekki missa af.   



„Það þarf heilt þorp
til að ala upp barn.“

Minningarsjóður Einars Darra sem stendur fyrir forvarnarfræðslunni Eitt líf 
verður með erindi í Grunnskóla Snæfellsbæjar í Ólafsvík þann 3. mars kl. 17:30.
 
Erindið er sérstaklega ætlað foreldrum/forráðamönnum
og einstaklingum sem vinna með börnum og ungmennum.

Allir fullorðnir eru velkomnir.

Fundurinn er samstarfsverkefni Minningarsjóðs Einars Darra,
Grunnskóla Snæfellsbæjar og foreldrafélaga grunnskólans.

Til sölu er einkahlutafélagið  Rabbi ehf.  Eignir félagsins er báturinn 
Katrín II SH-475, skipaskrárnúmer 2939 ásamt veiðiheimildum.   
Einnig verður tekið við tilboðum í bát og veiðiheimildir án félags.

Öll a�ahlutdeild og a�amark sem nú er á bátnum fylgir með í 
kaupunum, sjá nánar á �skistofa.is

Seljandi áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum.

KATRÍN II SH-475 
ER TIL SÖLU

Nánari upplýsingar er hægt að fá með því 
að senda beiðni á netfangið rabbiehf@gmail.com

Tilboðum skal skilað á netfangið rabbiehf@gmail.com, 
eða skilað til Rafns Guðlaugssonar, Hjallabrekku 5, 355 Ólafsvík 
fyrir kl. 16.00 þann 6. mars 2020


