
Snæfellsbær hefur sett upp nýtt 
þjón ustu hús á tjaldsvæðinu á 
Hellis sandi. Húsið kemur til með 
að bæta að stöð una á tjaldsvæðinu 
til muna. 

Húsið er úr forsteyptum ein
ingum frá BM Vallá og var því 
komið fyrir á tjaldsvæðinu í 
síðustu viku. Nú hefst vinna við 
að steypa plötu, setja þak á það 
og annan frágang áður en það 
verður tekið í notkun. Með húsinu 
er stór bæting á aðstöðu og má þar 
nefna fjölgun salerna og bætingu 
á sturtu að stöðu.

Tjaldsvæðið á Hellissandi hefur 
notið vaxandi vinsælda undan
farin ár og er þetta liður í því verk
efni bæjarins að bæta þjónustu og 
aðbúnað við tjald svæðið.

Þess má geta að á síðasta ári 
gistu um 17.000 gestir á tjald svæð
um Snæ fellsbæjar í Ólafsvík og á 
Hellis sandi.

930. tbl - 20. árg. 18. júní 2020

Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212

 

 

Þónokkur aukning varð á 
veiði í maí 2020 miðað við árið 
á undan í höfnunum á Snæ fells
nesi. Hafnirnar sem um ræðir 
eru á Arnarstapa, Grundarfirði, 
Ólafsvík, Rif og Stykkishólmi.

Í maí 2019 var 7.295.770 kg 
landað í höfnunum fimm á Snæ
fells nesi en í maí á þessu ári var 

8.823.894 kg landað.
Um er að ræða rúmlega 20% 

aukningu milli ára hér á Snæ
fells nesi sem er töluvert meira en 
gengur og gerist á landinu. Sam
kvæmt tölum Hagstofu Íslands 
var aukningin á landsvísu um 
3%.

Veiði í maí eykst 
milli ára

Nýtt þjónustuhús á tjaldsvæðinu á Hellissandi

Gréta Björgvinsdóttir
s: 770 0188

Guðný Bjarnadóttir
s: 869 7522

www.borgutfor.is Borg útfararþjónusta borg@borgutfor.is

Fagmennska – virðing –umhyggja
Önnumst alla þætti útfarar af fagmennsku, 

með virðingu og umhyggju að leiðarljósi. 
Í persónulegum samtölum förum við yfir óskir  

og þarfir ástvina.Við þjónum og styðjum.

ÚTFARARÞJÓNUSTA
VESTURLANDS

Jökull Bæjarblað

jokull@steinprent.is

steinprent@simnet.is

436 1617

Höfn:	 Maí	2020	 Maí	2019	
Arnarstapi	 657.050	kg	 527.498	kg	
Grundarfjörður	 2.867.647	kg	 1.512.011	kg	
Ólafsvík	 2.550.252	kg	 2.188.080	kg	
Rif	 2.567.818	kg	 2.875.136	kg	
Stykkishólmur	 181.127	kg	 193.045	kg	
Samtals:	 8.823.894	kg	 7.295.770	kg	
	
	



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

Það voru ákveðinn tímamót hjá 
bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar 
fyrr í júní þegar fundur bæjar
stjórnar var tekinn upp í fyrsta 
sinn. Fundurinn var svo í kjöl
farið settur á netið þar sem fólk 
gat horft á hann.

Bærinn fjárfesti nýverið í 
græjum til þess að taka upp fund

ina og er stefnan sett á að fram
vegis verði allir fundir bæjarins 
teknir upp og sýndir í beinni 
útsendingu á internetinu.

Alls voru 28 dagskrárliðir á 
dag skrá fundarins en þar ber 
helst að nefna yfirferð yfir árs
reikning bæjarins 2019 sem og 
fjárhagsáætlun fyrir árið 2020.

Bæjarstjórnarfundir 
framvegis í beinni

Það hefur verið mikið fjör hjá 
krökkunum á leikjanámskeiði 
Víkings síðustu daga og ýmslegt 
skemmtilegt brallað. Alls eru um 
50 börn á námskeiðinu. 

Á mánudag fengu krakkarnir 
að heimsækja slökkviliðið í 
Snæfellsbæ. Þar skoðuðu þau 

slökkviliðsbílinn og fengu svo að 
að sprauta úr vatnsslöngunum. 

Krakkarnir hafa einnig fengið 
að fara á hestbak, hjólaferð og 
sveitaferð svo eitthvað sé nefnt. 
Leikjanámskeiðinu lýkur svo með 
grillveislu og skemmtun næsta 
föstudag.

Sjóstangveiðifélag Snæ fells
ness, SJÓSNÆ, stóð fyrir árlegu 
móti sínu um síðustu helgi en 
mótið stóð yfir frá fimmtudegi 
til laugardags. Þar stunduðu 
keppendur eljusamar veiðar frá 
morgni til kvölds en haldið var 
til veiða frá höfninni í Ólafsvík. 
Að mótinu loknu var svo haldið 
veglegt lokahóf í Röstinni á 
Hellissandi.

Lokahófið í ár var ákaflega vel 
mætt en um var að ræða 30 ára 
afmælishóf félagsins. Alls mættu 
um 70 sjóstangveiðimenn og 

glöddust saman.
Veittar voru viðurkenningar og 

verðlaun fyrir veiði helgarinnar 
auk þess sem veislugestir gæddu 
sér á veislumat og hlustuðu á 
skemmti atriði.

Mikil almenn ánægja var með 
helgina enda gekk veiðin vel 
og þótti afmælishófið heppnast 
ákaf lega vel. Mótið er eitt af fjöl
mörgum sjóstangveiðimótum 
sem haldin eru á landinu ár hvert. 
Næsta mót er á Patreksfirði um 
næstu helgi en það er einnig 
stærsta mót ársins.

Heimsóttu slökkviliðið Sjóstangveiðimenn 
gerðu sér glaðan dag



Það var líflegt í höfninni í 
Grundar firði á dögunum þegar 
skipið Norma Mary, sem er í eigu 
Sam herja, landaði miklum afla.

Um er að ræða togara sem hafði 
verið við veiðar við Grændland 
í nokkra daga og kom til baka 
með yfir 200 tonn af þorski. Alls 
landaði skipið rúmlega 220 tonn
um

Skipstjóri á togaranum Norma 
Mary er Grundfirðingurinn Sig
urð ur Ólafur Þorvarðarson

Með yfir 200 tonn af þorski

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar sam
þykkti samhljóða á bæjar stjórnar
fundi þann 4. júní að gefinn verði 
tíma bund inn 90% af sláttur af 
gatna gerðar gjöldum af ákveðn
um íbúðar húsalóðum í þétt býli 
Snæ fells bæjar.

Afslátturinn tekur til allra 
íbúðar húsalóða sem þegar eru 

til búnar til úthlutunar að undan
skild um lóðum við Fossabrekku 5 
 15 í Ólafsvík og lóðum við Háa rif 
AH í Rifi. Afslátturinn gildir frá 1. 
júní 2020 til 1. maí 2021.

Lækkun gatnagerðargjalda 
felur í sér mikinn sparnað fyrir 
hús byggj endur og standa vonir til 
að veitt ur af slátt ur styðji við upp

bygg ingu á nýjum íbúðarhúsum 
og hvetji til bygg ingar fram
kvæmda í þétt býlis kjörn unum 
þremur.

Samkvæmt heimildum Jökuls 
hefur þetta nú þegar skilað þeim 
árangri að búið er að sækja um 

a.m.k. 3 lóðir. Meðfylgjandi mynd 
sýnir hluta lóðanna sem eru í boði 
í Ólafsvík en flestar lóðirnar sem 
búið er að sækja um eru við Fossa
brekku.

90% afsláttur af gatnagerðargjöldum

Um Tröll, Gyðjur og Menn
Laugardaginn 20. júní kl.14:00 opnar listsýning 
í Porti við Salthús gamla Hraðfrystihúss Hellissands, Hellisbraut 1a., Hellissandi.

Gerhard König og Lárus Sigurðsson 
sýna högglistaverk úr íslensku basalti og rekavið.
Tónlist: Monika Abendroth.
Sýningin verður opinn út júlí kl.14:00 - 17:00 alla daga.
Nánar á: mávur.is

Gerhard König og Lárus Sigurðsson 
sýna högglistaverk úr íslensku basalti og rekavið.
Tónlist: Monika Abendroth.
Sýningin verður opinn út júlí kl.14:00 - 17:00 alla daga.
Nánar á: mávur.is

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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



Í morgunhúmi í janúar staulast 
röð af börnum í gulum vestum með 
kennurunum sínum í gegnum 
skaflanna á leið frá leikskólanum 
og upp í Nýrækt, eða í skóginn 
eins og þau orða það. Sum ganga á 
hlið eða afturábak, „ með rassinn 
út í vindinn”, til að skýla andlitinu 
fyrir skafrenningnum, en þó eru 
öll glöð og brosandi. Maður lætur 
ekki veðrið á sig fá þegar maður 
er á leiðinni í ævintýri. 

Það er sama hvað maður kemur 
oft í þennan skóg, hann er aldrei 
eins. Stundum er svo dimmt 
undir trjánum að ómögulegt er 
að ímynda sér hvaða rökkurvættir 
leynist á milli þúfna, róta og 
mosavaxinna steina. Stundum 
hvíslar vindurinn að trjánum, 
en stundum orgar hann og 
allur skógurinn virðist vera á 
iði, þó það sé alltaf skjól niðri á 
skógarbotninum. Í leysingunum 
myndast heilt kerfi af stöðuvötnum 
á skógarbotninum. Stundum er 
skógurinn hvítur, stundum grár, 
og stundum er hann fullur af 
grængylltu ljósi. 

Allur matur bragðast betur ef 
maður borðar hann úti. Heitur 
matur bragðast sérstaklega mikið 
betur og þeim mun meira eftir 
því sem kaldara er. Í skóginum 
fáum við sendan mat beint úr 
eldhúsinu í stórum hitapotti og 
unum glöð við þá vissu að okkur 
bragðast hann betur en þeim sem 
inni eru. Eina vandamálið er að 
ákveða hvort maður vill reyna að 
borða í vettlingum, sem getur 
verið kúnst, eða láta sig hafa það 
að vera kalt á puttunum.  

Í skóginum eru börnin um kringd 
lífi. Því miður er skyn veru leiki 
margra barna í dag í aukn um mæli 
manngerður eða staf rænn. En í 
skóginum eru börnin um lukin 
lifandi veruleika sem hefur til vist 
og líf óháð þeim sjálf um. Trén 
eru lifandi verur sem við lærum 
að bera virðingu fyrir og þekkja. 
Sum þeirra hafa jafnvel nöfn eins 
og Regnhlífartréð og Klifur tréð. 
Um vorið áður en nokkur blóm 
eru sprottin safnast svo margar 
býflugur í sama tréð að það virðist 
suða og maður heyrir í því löngu 
áður en maður sér það. Það er 
auðvitað kallað Suðtréð.

Inni í verkfæraskúr, á milli 
hjól bara, tækja og tóla, þar sem 
sagir hanga í loftinu, er lítið 

hús bíla klósett. Þar er líka kassi 
með klósett pappír, sjúkrakassa, 
og auka fötum, og málmdós 
með kakói í af því að músin 
nagaði plast dósina og kúkaði í 
kakóið (líklega kunni hún ekki á 
klósettið). Það er svolítið kalt að 
setjast á þetta klósett en það er svo 
margt spennandi að skoða inni í 
skúr að kuldinn gleymist yfirleitt. 
Einkum er það markmið barnanna 
að finna músaholuna. 

Yfir veturinn halda til í 
skóginum nokkrar rjúpur og í 
hvert skipti sem við heyrum rop 
læðast börnin af stað til að njósna 
um þær. Stundum spígsporar 
stelkurinn á undan okkur í 
röðinni og sandlóan kemur alltaf 
á sama stað og reynir að lokka 
okkur í burt frá hreiðrinu sínu. 
Eftir matinn kemur oftar en ekki 
skógarþröstur eða maríuerla að 
leita sér að brauðmola sem fallið 
hefur á jörðina. En þar sem er líf 
er líka dauði. Það kemur fyrir að 
jarða þurfi látinn fugl eða mús 
en það er hluti af hringrás sem 
börnin læra að skilja og virða.

Þegar líður á vorið má í hverri 
viku sjá nýtt blóm eða ein hverja 
jurt stingast upp úr holtinu, 
vegar kantinum, eða skógar botn
inum. Jafnvel ofan í skurð unum 
eru skrúðgarðar þegar hóf sól
eyjarnar blómstra. Í hverri viku 
læra börnin nýtt orð, jurtanafn, 
dýra nafn, örnefni eða veðurorð. 
Í hverri viku má líka sjá hvernig 
skynjaður veruleiki barnanna vex 
því börnin taka eftir því sem þau 
eiga orð til að lýsa og nefna.

Það eru glöð börn sem ganga 
aftur í leikskólann eftir rúmlega 
fjögra tíma dvöl í skóginum. Í 
frjálsum leik í krefjandi landslagi 
hafa börnin sett sér hvert ögrandi 
verkefnið á fætur öðru. Þau hafa 
séð sig til neydd til að hjálpast að 
og standa saman og eru þéttari 
hópur fyrir vikið. Í skóginum 
hafa þau meira frelsi og bera 
meiri ábyrgð sem er grundvölluð 
í trausti milli barns og kennara. 
Slík gildi, samstaða og traust, eru 
fræ að betra samfélagi sem eru 
byrjuð að festa rætur hjá þessum 
börnum sem klæða sig úr gulu 
vestunum á leikskólalóðinni og 
fara inn að fá sér kaffitíma.

Höf. Hjalti Hrafn Hafþórsson

Svipmyndir úr útikennslu



Bæjarstjórn Snæfellsbæjar 
ásamt umhverfis og skipu lags
nefnd Snæfellsbæjar og bygg
ingar full trúa buðu íbúum til 
um  hverfis rölts í síðustu viku, þar 
sem full trúar bæjar stjórnar og 
um hverfis og skipu lags nefndar 
ásamt bæjarstjóra og byggingar
full trúa, gengu með bæjarbúum 
um svæði í bænum og ræddu það 
sem betur má fara ásamt því að 
skoða lausnir til úrbóta.

Dagskráin hófst á því að gengið 
var um Hellissand mánudaginn 
8. júní, þriðjudaginn 9. júní var 
gengið um Rif og  dagana 10. og 
11. júní var gengið um Ólafsvík.

Mjög góð þátttaka var alla 
dagana og margar góðar ábend
ingar sem komu fram, enn er 
hægt að koma ábendingum 
á framfæri með því að senda í 
tölvupósti í netfang bæjarins 
snb@snb.is eða til umhverfis 
og skipulagsnefndar.

Meðfylgjandi mynd var tekin 
fjórða og síðasta daginn þegar 
gengið var um Ólafsvík austan 
Grundarbrautar.

Umhverfisrölt um þéttbýli Snæfellsbæjar

Auglýsingaverð 
í Jökli

Heilsíða  34.440 +vsk

Hálfsíða. 24.570 +vsk

1/4 úr síðu   14.595 +vsk

1/8 úr síðu 11.340 +vsk

1/16 úr síðu   8.505 +vsk

Opið hús var í leikskólanum 
Krílakoti á síðasta fimmtudag. 
Margt var gert til skemmtunar á 
opna húsinu og þann dag voru 
þau börn sem hefja skólagöngu 
í haust útskrifuð við hátíðlega 
athöfn. Við þetta tækifæri voru 
leikskólanum voru afhentar 
góðar gjafir bæði frá Lionsklúbb 
Ólafsvíkur sem og foreldrafélagi 
leikskólans en það færði 

leikskólanum hoppubolta og 
segulkubba. Gafst foreldrum og 
öðrum velunnurum tækifæri til 
að koma í heimsókn og skoða 
leikskólann. Grillaðar voru 
pylsur fyrir gesti sem þeir gæddu 
sér á í góða veðrinu sem lék við 
háskólastúdenta sem vonandi 
bíða spenntir eftir haustinu og 
grunnskólagöngunni. 

Útskrifað úr Krílakoti



Lionsklúbbur Ólafsvíkur 
færði leikskólanum Krílakoti 
góðar gjafir á dögunum. Færðu 
þeir leikskólanum ýmsar litlar 
gjafir sem vantaði eins og þeir 
orðuðu það og var það meðal 
annars tvo kassa af vinnuvélum, 
ísgerðavél, læknadót og fleiri 

leikföng sem nýtast munu leik
skólabörnunum vel.

Á myndinni er Óskar Ingi 
Inga son ritari Lionsklúbbs 
Ólafs víkur að afhenda Ingigerði 
Stefáns dóttur leikskólastjóra 
gjaf irnar.

Gjafir til leikskólans 
Krílakots

Víkingur lék sinn fyrsta alvöru 
keppnisleik á árinu 2020 um síð
ustu helgi þegar liðið heimsótti 
Þrótt Vogum í bikarkeppninni.

Leikurinn reyndist okkar 
mönn um erfiður en að lokum 
vannst 21 sigur þar sem spænski 
fram herjinn Gonzalo Zamorano 
Leon skoraði bæði mörk Víkings 
í leikn um. 

Nú þegar hefur verið dregið í 
næstu umferð bikarkeppninnar 
og ljóst er að þar mætum við 
nöfnum okkar í Víkingi Reykjavík. 
Sá leikur fer fram fimmtudaginn 
25. júní en áður en að þeim 
leik kemur mun Víkingur Ó. 
mæta Vestra í 1. umferð Lengju
deildarinnar.

Á dögunum var Halldór Stein
grímsson ráðinn þjálfari bæði 
karla og kvennaliða Snæfells í 
körfubolta. Við á Jökli heyrðum 
í Halldóri og ræddum við hann 
um nýja starfið.

“Flutningarnir vestur leggjast 
vel í mig. Ég er að flytja hingað 
frá Höfn í Hornafirði sem er alveg 
hinum megin á landinu, en það er 
styttra að skreppa í bæinn núna,” 
segir Halldór.

Það hefur reynst vel áður að fá 
þjálfara vestur á Snæfellsnes frá 
Höfn. Seinasti maður til að gera 
það var Ejub Purisevic sem kom 
til Víkings Ó frá Höfn og stýrði 
knattspyrnuliði Víkings með afar 
góðum árangri í 17 ár. “Það er 
rétt hjá þér. Sagan er greinilega 
mín megin í þessu,” sagði Halldór 
kátur með þessa staðreynd.

Hann segist sammála því að 
verkefnið sem hann sé að taka að 
sér, að þjálfa liðin í Stykkishólmi, 

sé afar krefjandi.
“Þetta er mjög krefjandi verkefni 

bæði karla og kvennamegin. 
Bæði liðin eru mjög ung og 
kvennamegin erum við fámenn. 
Við þurfum að styrkja okkur 
með íslenskum og erlendum 
leikmönnum á sama tíma og 
við byggjum upp lið með kjarna 
héðan af svæðinu. Við erum að 
vinna eftir langtímaplani og ég sé 
fyrir mér að hér sé hægt að gera 
góða hluti á næstu 35 árum.”

Aðspurður um markmið fyrir 
næsta tímabil segir Halldór að 
spurninginn sé ekki tímabær. 
“Það er eiginlega of snemmt 
að segja til um það núna enda 
ekki komin almennileg mynd 
á leikmannahópinn. En það er 
alveg ljóst að við viljum gera 
betur með karlaliðið sem var í 
botnbaráttu í 1. deildinni í fyrra 
sem og að halda kvennaliðinu í 
fremstu röð.”

Víkingur áfram í bikarnum

Viljum gera betur



Víkingar hafa fengið til sín 
liðsstyrk fyrir komandi átök í 
Lengjudeildinni í knattspyrnu. 
Ólafur Bjarni Hákonarson var 
lánaður til félagsins frá Stjörn
unni. 

Um er að ræða tvítugan og 
mjög efnilegan örvfættan strák 
sem getur leikið sem bakvörður, 
kantmaður og miðjumaður. 

Hann á landsleiki að baki fyrir 
yngri landslið Íslands og lék 10 
leiki á láni hjá KFG í 2. deildinni 
í fyrra. 

Að sama skapi lék hann 
æfinga leiki með Víkingum á 
undir búnings tímabilinu og 
þótti standa sig afar vel í þeim 
leikjum.

Ólafur lánaður til 
Víkings

Leikhópurinn Lotta var á 
ferðinni um Snæfellsnes um 
síðustu helgi og sýndi leikrit 
sitt, Bakkabræður, í Grundarfirði, 
Ólafsvík og Stykkishólmi.

Vel var mætt á sýniningarnar 
og þótti leikritið ákaflega vel 
heppnað. Um er að ræða fjöl
skyldu söngleik sem byggður er 
á þjóð sögunum um bræðurnar 
Gísla, Eirík og Helga en eins 

og í öðrum sýningum hópsins 
er undirtónninn alvarlegur og 
boðskapurinn fallegur þó grín og 
glens sé allsráðandi í sýningunni.

Bakkabræður er 13. frumsamda 
sýningin sem leikhópurinn setur 
á svið en leikritið verður sýnt víða 
um land í sumar. Með fréttinni 
fylgir mynd frá sýningu hópsins 
í Klifi, Ólafsvík. 

Víðir Haraldsson hefur sjó
mennsku að aðalstarfi bæði á 
sínum eigin báti og fyrir aðra. 
Sjómennskan er þó ekki það eina 
sem Víðir gerir en hann tekur að 
sér hin ýmsu köfunarverkefni. 
Aðspurður sagði Víðir að hann 
hafi keypt sér köfunargræjur 
2004 eða 2005, æfði hann sig í 
byrjun að kafa fyrir þá á Örvari 
SH á Rifi. Sagði hann að verkefnin 
væru mismunandi svo sem að 
skera úr skrúfum, zinka báta þar 
sem hægt er að skrúfa zinkinu 
á og bara allt sem til fellur. Að 
sögn Víðis er alltaf nóg að gera 

og hafi lakasta árið verði 2017 
en búið sé að vera nóg að gera 
frá áramótum. Eiginkona Víðis 
Kolbrún Þóra Ólafsdóttir fer alltaf 
með honum þegar hann fer að 
kafa og er honum til aðstoðar. 
Sagði Víðir að það hittist nú oft 
þannig á að hann væri nýkomin 
í land þegar hann þyrfti að fara 
til að kafa en hans aðalstarf er 
sjómennska eins og áður segir. 
Þegar blaðamaður hitti þau hjón 
voru þau einmitt að undirbúa sig 
að kafa til að skera úr skrúfunni á 
báti sem fengið hafði veiðarfæri 
í skrúfuna. 

Grín, gleði og fallegur 
boðskapur

Víðir kafar í aukastarfi

Árlegt umhverfisrölt Grundar
fjarðar bæjar fór fram 26. maí og 
9. júní. Gengið var um bæinn 
og bæjarbúum boðið í spjall um 
það sem þeim liggur á hjarta um 
umhverfi bæjarins. 

Ýmsar góðar ábendingar komu 
fram sem m.a. verður unnið úr 
í sumar. Gerð verður grein fyrir 

þessum atriðum og ýmsum öðrum 
sem snúa að verklegum fram
kvæmdum og umhverfis málum á 
heima síðu Grundar fjarðarbæjar 
síðar í júní mánuði. 

Skipulags og umhverfisnefnd 
og bæjarráð munu einnig fara yfir 
þessi atriði, á fundum á næstunni.

Rölt um Grundarfjörð



Það var sannkölluð hátíðar
dagskrá í menningarhúsinu 
Frysti klefanum á Rifi um síðustu 
helgi þegar Frystiklefinn fagnaði 
tíu ára afmæli sínu.

Veisluhöldin hófust á föstu
deg inum þegar Bjartmar Guð
laugsson hélt vel sótta tónleika. 
Á laugardeginum var gestum og 
gangandi boðið í afmælisveislu. 
Þar gátu gestir fengið sér köku og 
veitingar auk þess sem kynning 

var á dagskrá sumarsins og um 
kvöldið var haldið Pubquiz. 
Afmælishelginni var svo lokað 
með krakkabíói þar sem boðið 
var upp á múminálfamynd. 

Nóg verður um að vera í Frysti
klefanum í sumar en má þar nefna 
töfrasýningar, uppistand með 
Sóla Hólm og fjölbreytta tónleika. 
Meðal þeirra sem munu halda 
tónleika í sumar eru bræðurnir 
Friðrik Dór og Jón Ragnar 

Jónssynir sem og stórsöngvarinn 
Eyjólfur Kristjánsson. Eins og 
fram hefur komið áður er frítt fyrir 

íbúa Snæfellsbæjar á alla viðburði 
í sumar í tilefni tíu ára afmælisins. 

Haldið upp á 10 ára afmæli Frystiklefans

Sjóvá Kvennahlaup ÍSÍ var 
hlaupið um helgina,  hlaupið var 
í Staðarsveit föstudaginn 12. júní, 
í Eyja og Miklaholtshreppi var 
hlaupið á laugardaginn en þann 
sama dag var einnig hlaupið í 
Ólafsvík og Grundarfirði. Þetta var 
í 30. skiptið sem Kvennahlaupið 
var hlaupið í Ólafsvík.

Á þessum tímum er mikilvægt 
sem aldrei fyrr að hlúa að heilsunni 
og rækta sambandið við vini okkar 
og vandamenn.  Konur á öllum 
aldri á 80 stöðum á landinu tóku 
þátt í Kvennahlaupinu að þessu 
sinni, allt frá litlum stelpum í 
kerrum til langamma þeirra. Hver 
kona tók þátt á sínum forsendum 
og flestir fundu vegalengd við 
sitt hæfi. Engin tímataka var í 
hlaupinu heldur var lögð áhersla 
á að hver komi í mark á sínum 
hraða, með bros á vör.

Meðfylgjandi mynd var tekið 
í Sjómannagarðinum í Ólafsvík 
þegar hitað var upp fyrir hlaupið.

Kvennahlaup hlaupið á Snæfellsnesi

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


