
Snæfellsbær, Skógræktarfélag 
Ólafsvíkur og Skógræktarfélag 
Ís lands skrif uðu á dögunum undir 
samn ing um aukna landrækt í 
landi Snæ fells bæjar.

Samningurinn felur í sér að 
sveitarfélagið Snæfellsbær lætur 
land af hendi til skógræktar félags
ins til næstu 75 ára. Skóg ræktar
félagið mun þá hafa umráð yfir 
þessu landi. Um er að ræða stækkun 
á landi skógræktarfélagsins úr 27 
hekturum í 39 hektara eða um 
40% stækkun.

Kristinn Jónasson, bæjarstjóri 
Snæ fellsbæjar, sagðist við þetta 
til efni viss um að með þessu yrðu 
tryggð enn meiri gæði fyrir íbúa 
Snæ fells bæjar til framtíðar.

Með fréttinni fylgir mynd af 
undir skriftinni sem fram fór á 
svæði Skógræktarfélags Ólafs
víkur skammt frá gömlu réttinni 
í Ólafsvík. Þar má sjá Jóna tan 
Garðarsson, for mann Skóg ræktar
félags Ís lands,  Vagn Ingólfsson 

hjá Skógræktarfélagi Ólafsvíkur 
og Kristinn Jónasson, bæjarstjóra 
Snæfellsbæjar. 

931. tbl - 20. árg. 25. júní 2020

Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212

 

 

Á ársþingi Samtaka sveitafélaga 
á Vesturlandi (SSV ) á dögunum 
var Lilja Björg Ágústsdóttir 
kjörin nýr formaður SSV.

Lilja, sem er forseti sveitar
stjórnar Borgarbyggðar, tekur 
við formennskunni af Eggerti 
Kjartanssyni, oddvita Eyja og 
Mikla holtshrepps. 

Á fundinum komu einnig 
fjórir nýir fulltrúar inn í stjórn 
SSV en það eru þau Ást ríður 
Guð mundsdóttir úr Skorra
dalshreppi, Brynja Þorbjörns
dóttir úr Hval fjarðar sveit, Davíð 
Sigurðsson úr Borgar byggð 
og Atli Svansson úr Eyja og 
Miklaholtshreppi.

Nýr formaður SSV

Skógræktarfélag fær meira land



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

Árið 2001 vígði Lionsklúbbur 
Nesþinga minningarreit á 
Ingjalds hóli um ástvini sem 
hvíla í fjar lægð. Nú 19 árum síðar 
hafði graf skriftin dofnað sökum 
óbil girni náttúruaflanna. 

Tveir félagar úr Lionsklúbbi 
Nesþinga, þeir Smári J. Lúð víks
son og Kristinn Jón Friðþjófsson, 
sáu um fram kvæmd á viðgerðum 
fyrir hönd klúbbsins.

Endurbætur 
minningarreits

Vegna áskoranna var í byrjun 
desember á síðasta ári ákveðið að 
stækka dreifingarsvæði Jökuls og 
hefja dreifingu í Eyja og Mikla
holtshreppi, Helgafellssveit og 
Stykkis hólmi auk Grundarfjarðar 
og Snæ fellsbæjar eins og verið 
hafði fram að þeim tíma. Jökli 
hefur þannig verið dreift á allt 
Snæ fellsnes og því góður vett
vangur fyrir skoðanaskipti og 
til að láta vita af öllu því góða 
og þeirri miklu orku sem er á 
svæðinu. Auðvelt er fyrir aug lýs
endur að koma skilaboðum til 
Snæ fell inga þar eð blaðinu er 
dreift endur gjalds laust inn um 
hverja lúgu á Snæ fellsnesi. 

Ákveðið var að líta á þetta sem 
til raun til sex mánaða og endur
skoða að þeim tíma liðnum. Því 
miður hefur komið í ljós að þessi 
tilraun gengur ekki upp, því ekki 
hefur reynist rekstrargrundvöllur 
fyrir þessu fyrirkomulagi.

Stærsti kostnaðarliðurinn við 
útgáfuna er dreifing, auglýsingar 

sem tengjast stækkuðu dreif
ingar svæði standa ekki undir 
dreif ingar kostnaði, hvað þá 
öðrum út gjöldum.

Aðal tekjulind Jökuls er af aug
lýsingum og eins og hjá flestum 
öðrum fjölmiðlum hafa þær 
dregist mikið saman það sem af 
er ári.

Íbúar í Stykkishólmi hafa tekið 
blaðinu vel og sent okkur myndir 
og ábendingar um efni, það erum 
við þakklát fyrir, hins vegar þarf 
að líta til þess að útgáfan þarf 
tekjur til að standa undir sér og 
því höfum við ákveðið að draga úr 
útgáfunni, fara aftur til fyrra horfs 
og dreifa aðeins í Snæfellsbæ og 
Grundarfirði eins og gert var fyrir 
1. desember 2019. 

Allt eins getur farið svo að 
aðstæður breytist og þá verður 
þessi ákvörðun endurskoðuð.

Jóhannes Ólafsson

Á dögunum var skrifað undir 
samn ing milli Hafnarsjóðs 
Grundar fjarðar bæjar og Almennu 
Um hverfis þjón ustunnar um 
fram kvæmdir við Norðurgarð. 
Fjögur tilboð bárust í útboðið 
sem aug lýst var í maí og var lægsta 
til boði tekið. 

Meðal helstu verkefna er að 
steypa upp rafbúnaðarhús og 
stöpla undir ljósamöstur og 
brunna auk þess að leggja rör 
fyrir raf magn og vatnsrör. Um er 
að ræða tvískipt verkefni en fyrsti 
kaflinn verður kláraður í haust. 
Seinni áfanginn á að klárast fyrir 

1. júní 2021.
Einnig hefur verið skrifað undir 

verk samning á milli Hafnarsjóðs 
Grundar fjarðarbæjar og Nes
byggðar (Eyrar sveit ehf.) um verk 
sem felst í að skipta um þak á 
hafnar húsinu, að undangenginni 
verð könnun. Verkið verður unnið 
í júlí mánuði.

Á meðfylgjandi mynd má sjá 
þá Kjartan Elíasson frá Vega gerð
inni, Hafstein Bjarnason, hafnar
stjóra, og Friðrik Tryggva son, 
eiganda Almennu Um hverfis
þjón ust unnar við undirritun 
samn ingsins.

Dreifingarsvæði 
Jökuls dregst saman

Samið um framkvæmdir 
við Norðurgarð

SUMARFRÍ

Prentsmiðjan Steinprent 
og afgreiðsla Sjóvá á Snæfellsnesi verður lokað 

mánudaginn 29. og þriðjudaginn 30. júní
vegna sumarleyfa.

Einnig verður lokað vegna sumarleyfa
20. júlí - 7. ágúst



Grundarfjörður
Það er óhætt að segja að dag

skráin á 17. júní hafi verið nokkuð 
óhefðbundinn í Grundar firði 
þetta árið. 

Nokkrir hefðbundir viðburðir 
voru á dagskránni eins og Grundar 
og Kvernárhlaupið, sundmót og 
uppskeruhátíð UMFG. Ræðuhöld 
og ávarp fjallkonu var hinsvegar 
með breyttu sniði en því var 
eingöngu streymt í gegnum 
netið á vef bæjarins. Þetta árið 
var það Klaudia Wojciechowska, 
nýstúdent úr Fjölbrautaskóla 
Snæfellinga, sem gengdi hlut
verki fjallkonu, með fréttinni er 
skjáskot af flutningi hennar af 
ávarpi fjallkonunnar.

Skrúðgangan var einnig óhefð
bundin en ekki var um venjulega 

skrúðgöngu að ræða. Þess í stað 
var stúlknasveitinni MÆK ekið 
eftir Grundargötunni á vagni 
og fólk safnaðist þar saman á 
gangstéttinni. Áhersla var lögð á 
að virða tveggja metra bilið. 

 

Stykkishólmur
Dagskráin í kringum 17. júní 

var með nokkuð svipuðu sniði í 
Stykkishólmi og undanfarin ár. Þó 
bauð bærinn upp á þá nýjung að 
sýna frá hátíðarhöldunum í beinni 
netútsendingu.

Þetta var í fyrsta sinn sem streymt 
var beint frá hátíðardagskránni 
í Hólmgarði en það voru starfs
menn ráð hússins sem sáu um 
út sendinguna. 

Var þetta gert til að þjónusta þá 
sem af ýmsum ástæðum sáu sér ekki 

fært að mæta og taka þátt í gleð
inni en vel var fylgst með út send
ingunni frá Dvalarheimili aldraðra 
í Stykkishólmi sem og víða í heima
húsum.

Meðal þess sem finna mátti á 
dag skránni voru töfrasýning, ávarp 
fjall konu og ritningalestur auk tón
listaratriða frá lúðrasveitum bæjar
ins og kór Stykkishólmskirkju. Ingó 
veðurguð mætti svo á svæðið og 
hélt uppi sannkallaðri þjóð hátíðar
stemningu. 

Snæfellsbær
Þjóðhátíðardagurinn var hald inn 

hátíðlegur í Snæfellsbæ eins og áður. 
Bryddað var uppá nýjungum sem 
taldar voru heppilegar í ljósi þeirra 
tilmæla sem í gildi eru varðandi 
fjöldasamkomur. 

Hátíðardagskráin hófst í Sjó
manna garðinum í Ólafsvík klukkan 
14:00 en kynnir hátíðarinnar var 
Margret Vilhjálmsdóttir, Kristinn 
Jónasson bæjarstjóri setti hátíðina, 
að  því loknu gekk fjallkonan inn 
í sjómannagarðinn, fjallkonan að 
þessu sinni var Samra Begic og 
flutti hún ljóðið Til fánans eftir Einar 
Benediktsson. 

Eftir helgistund flutti Bjarni 
Arason nýstúdent hátíðarræðu dags
ins sem gerði mikla lukku. Enduðu 
hátíðarhöldin í sjómannagarðinum á 
því að útnefndur var Snæfellsbæingur 
ársins sem að þessu sinni var 
Skógræktarfélag Ólafsvíkur. 

Margt fleira var gert í tilefni dags
ins, að lokinni dagskrá í sjó manna
garðinum færðust hátíðarhöldin 
á íþróttasvæði bæjarins. Þar buðu 

hestamenn úr hesteigendafélaginu 
Hring börnum að fara á hestbak og 
ungmennaráð Snæfellsbæjar bauð 
upp á bublubolta á sparkvellinum. 
Snæfellsbæjarleikarnir fóru fram var 
margt í boði til dæmis Street ball 
mót, leikjafjör í boði UMF Víkings/
Reynis, knattþrautir í umsjón 
meistarflokks Víkings og boðið uppá 
grillaðar pylsur og svala. 

Úrslit í Tik tok keppni sem fram 
fór voru tilkynnt sem og í Legó 
keppninni. Vinningashafar í Lego
keppninni voru Eiríkur Einarsson í 
yngri flokk, Arnar Valur Matthíasson 
í eldri flokk og Hafsteinn Þorri 
Þráinsson og Guðjón Kristgeirsson 
í hópflokk. Birgitt Snorradóttir var 
vinningshafinn í Tik Tokkeppninni í 
floknum flottasta atriðið, Þær Eyrún 
Lilja Einarsdóttir og Bríet Sunna 
Gunnarsdóttir í flokknum fyndnasta 
atriðið og Bjarki Freyr Örvarsson var 
með frumlegasta atriðið. 

Ánægjulegt var að sjá hversu 
margir bæjarbúar tóku þátt í þeim 
ýmsu uppákomum sem í boði voru 
í tilefni dagsins.

17. júní á Snæfellsnesi

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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

Stykkishólmskirkja
Guðsþjónusta verður sunnudaginn 28. júní, kl. 14.00. 
Fermt verður í guðsþjónustunni.

Allir velkomnir!

Stykkishólmsprestakall



Hið árlega Snæfellsjökulshlaup 
verður haldið um næstu helgi, 
nánar tiltekið á laugardaginn 27. 
júní. Um er að ræða tíma móta
hlaup enda í 10. sinn sem hlaupið 
er haldið. Sömuleiðis stefnir í 
metskráningu.

Það eru hjónin Rán Kristinsdóttir 
og Fannar Baldursson sem stofn
uðu hlaupið og sjá þau um fram
kvæmd og skipulag í samvinnu 
með einstaklinga og fyrirtæki 
sem leggja sitt af mörkum. Við 
heyrðum í Rán og spurðum hana 
aðeins út í hlaupið.

“Skráningin gengur mjög vel 
og það stefnir í metþátttöku í ár. 
Þetta er að nálgast 300 skráða 
hlaupara,” segir Rán en til gamans 
má geta að til samanburðar voru 
160170 hlauparar í hlaupinu í 
fyrra.

Flestallir sem taka þátt í hlaup
inu eru aðkomumenn sem koma 
til Snæfellsbæjar eingöngu til að 
taka þátt í hlaupinu. En hvað er 
það við þetta hlaup sem heillar 

hlaupara? “Ég held það sé bara 
að þetta sé falleg hlaupaleið. 
Við erum með jökulinn og 
náttúruna,” segir Rán en hlaupið 
er 22 km.

Aðspurð segir Rán að þau 
hjónin geti ekki hlaupið sjálf í 
hlaup inu enda að nægu öðru að 
huga.

Snæfellsjökulshlaupið haldið í tíunda sinn

Um síðustu helgi opnaði 
glæsi leg högglistasýning í porti 
við salt hús gamla frystihússins á 
Hellis sandi.

Það eru listamennirnir Ger
hard König og Lárus Sigurðsson 
sem eiga listaverkin á sýningunni 
en þau eru unnin úr íslensku 
ba salti og rekavið.

Við heyrðum í Steingerði 
Jóhanns dóttur, skipuleggjanda 
sýningar innar, sem segist glöð 
með mót tökurnar.

“Þetta hefur verið mjög 
skemmti legt. Það komu svona 
70 manns fyrstu helgina og hún 

Monika Abenroth spilaði fyrir 
fólk. Portið kemur sérstaklega 
skemmti lega út í þessari sýn
ingu. Móttökurnar hafa verið 
mjög góðar. Fólki finnst þetta 
mjög skemmtilegt og flott,” 
segir Steingerður og bætir við 
að sýningin verði opin út júlí.

“Þetta verður opið út júlí og 
það er hægt að koma alla daga 
milli klukkan 14 og 17. Það er 
mikið af útilist á Hellissandi 
og við höfum verið að fá fólk 
óvænt inn á sýninguna sem 
hefur komið hingað til að skoða 
önnur listaverk.”

Um tröll, gyðjur 
og menn

www.stykkisholmur.is

Forsetakosningar 
2020 

Kjör til til embættis forseta Íslands fer fram 
laugardaginn 27. júní.

Kjörstaður er  í 
Grunnskólanum við Borgarbraut. 

(breyting frá síðustu kosningum)

Kosning fer fram frá kl 9 til 22.

Kjósendur þurfa að sýna persónuskilríki.

Kjörstjórn Stykkishólmsbæjar.

Stykkishólmsbær



Laugardaginn 4. júlí n.k. fer 
fram þjóðbúningahátíðin Skott
húfan í Stykkishólmi. Hátíðin 
hefur fest sig í sessi og setur hún 
fagran brag á annars fallegan bæ 
þegar áhugafólk af öllu landinu 
heimsækir Stykkishólm í sínu fínasta 
pússi. Byggðasafn Snæfellinga og 
Hnappdæla hefur veg og vanda að 
hátíðinni og hefur fóstrað hana frá 
fyrstu tíð í Norska húsinu, elsta 
tvílyfta timburhúsi á Íslandi. Í 
undirbúningsnefnd sitja þær Anna 
Melsteð og Ingibjörg Ágústsdóttir 
ásamt Hjördísi Pálsdóttur for stöðu
konu Byggðasafnsins.

Fyrsti þjóðbúningadagurinn í 
Norska húsinu var haldinn 2005 
og nafnið Skotthúfan tekið upp 
árið 2014. Frá því að Skotthúfu 
nafnið komst á hátíðina hefur dag
skrá hennar stækkað og lengst. 
Fyrstu árin var boðið upp á kaffi 
og rjómapönnukökur í betri stofum 
Norska hússins fyrir gesti í þjóð
búningum og lukkaðist það afar 
vel. Frá árinu 2014 hefur meðal 
annars verið bryddað upp á fyrir
lestrum, tónleikum, smiðjum og 
balli í dagskránni og hefur við það 
myndast skemmtileg stemning 
meðal gesta. 

Mikill áhugi er á þjóðbúningum og 
eru námskeið í þjóðbúningasaumi 

haldin um allt land með 
jöfnu millibili. Á Snæ
fellsnesi voru haldin að 
minnsta kosti tvö slík 
s.l. vetur annarsvegar 
á vegum Annríkis þjóð
búninga og skart og 
hinsvegar á vegum 
Heimilisiðnaðarfélags 
Ís lands. 

Má því sjálfsagt full
yrða að þjóð búninga
eign færist sífellt í auk
ana á Íslandi. Ekki eru 
það einungis mið aldra 
eða eldri konur sem 
leggja stund á þjóð bún
inga gerð, fjölmargir 
hafa áhuga á þessum þjóðlega arfi, 
bæði karlar og konur. Ungt fólk er 
þar ekki undanskilið og munu þau 
kveða upp raust sína á Skotthúfunni 
2020 í Stykkishólmi en dagskráin í ár 
er sérlega fjölbreytt og skemmtileg. 
Dagurinn hefst á dagskrárliðnum 
„Í fótspor fjallkonu“ þar sem Anna 
Melsteð sem hefur sterk tengsl 
við hátíðina segir sögu sem hefst 
í gömlu kirkjunni í Stykkishólmi 
og endar á fjallgönu á fellið helga í 
Helgafellssveit við fótskör Guðrúnar 
Ósvífursdóttur. Þeir sem ekki hafa 
gengið á fellið áður eiga þess kost 
að bera fram þrjár óskir  sem 

gætu ræst! Eru gestir hvattir til að 
klæðast þjóðbúningum í göngunni. 
Í Eldfjallasafninu hefst kl. 13 dagskrá 
þar sem Dagbjört Dúna Rúnarsdóttir 
fjallar um hvað tekur við þegar fólk 
hefur eignast búning. Anna Karen 
Unnsteinsdóttir þjóðfræðingur segir 
frá lokaverkefni sínu í þjóðfræði 
við HÍ þar sem hún hefur skoðaði 
viðhorf til þjóðbúninga og spyr 
hvort búningur sé helgigripur eða 
veisluklæði. Atli Freyr Hjaltason 
þjóð fræðingur, danskennari og 
tón listar maður ræðir tengsl þjóð
búninga og dansanna út frá sam
nefndri lokaritgerð sinni í þjóð

fræði. Júlía Þrastardóttir 
gull smíða meistari og 
sérfræðingur í búninga
skarti verður í Norska 
húsinu frá kl. 1117 en 
þar verður uppáklæddum 
gestum einnig stefnt til 
myndatöku kl. 15 og í 
kaffi í betri stofu Önnu 
og Árna Thorlaciusar á 
miðhæð Norska hússins 
að henni lokinni. Atli 
Freyr fær til liðs við sig 
Eydísi Gauju, Elizabeth 
Katrínu og Hrefnu kl. 17 í 
Eldfjallasafninu og kennir 
áhugasömum gestum 
dans og er upplagt að læra 

ný spor fyrir ball sem haldið verður 
á sama stað um kvöldið þar sem 
þau leika einnig fyrir dansi. Allir eru 
hjartanlega velkomnir og uppábúnir 
gestir að auki í kaffiboð að hætti 
kven félagskvenna í Norska húsinu. 
Ókeypis aðgangur og þátttaka er í 
alla dagskrárliði hátíðarinnar.

Skotthúfan er með Facebook 
síðuna Skotthúfan þar sem ítar legri 
upplýsingar um dagskrá hátíðar
innar er að finna.

fréttatilk.

Skotthúfan 2020

Auglýsing um kjörfund 
vegna forsetakosninga

Kjörfundur vegna forsetakosninga í Grundar�rði 
verður í Samkomuhúsi Grundar�arðar laugardaginn 27. júní 2020. 

Kjörfundur stendur y�r frá kl. 10:00 til kl. 22:00.

Kjósendur þurfa að framvísa persónuskilríkjum.

Kjörstjórn Grundar�arðarbæjar



Þetta byrjaði allt með eldgosinu 
í Eyjafjallajökli fyrir 10 árum síðan. 
Eiginlega vorum við alveg viss um 
að gosið hafi hafist vegna þess 
að við sungum svo kröftuglega 
þennan veturinn lagið Eldinn úr 
tónverkinu Þúsaldarljóð eftir þá 
bræður Sveinbjörn I. og Tryggva 
M. Baldvinssyni. Þar er sungið um 
náttúruöflin eld, vatn, loft og jörð 
og heillaðist hópurinn af kraftinum 
í eldinum í texta Sveinbjarnar. 

Eldurinn logar 
langt niðri í jörðu 
leitar að opinni slóð. 
Æðir um ganga, 
grefur sér leiðir, 
glóandi, ólgandi blóð.
 
Spýtist úr gígum 
með geigvænu öskri, 
grásvörtum bólstrum af reyk. 
Leiftrandi steinar, 
logandi hraunið, 
lifandi kraftur að leik.
 
En handann við sortann, 
háskann og mökkinn, 
sem heldimmur leggst yfir ból, 
dansar á himni, 
dátt yfir landi, 
dirfskunnar leiftrandi sól.

Krafturinn í þessum söng gæti 
hugsanlega hafa komið af stað 
eldgosi, allavegana veltum við því 
mikið fyrir okkur þarna fyrir 10 
árum síðan kennarinn og skapandi 
nemendurnir með ímyndunaraflið 
á fullu. Í dag eru þessir fyrrum 
nemendur leikskólans sem var 
fyrsti hópurinn á eldfjallið orðnir 
15 ára, sumir 16. Þeir sökktu sér 
í fróðleikinn og fylgdust spenntir 
með fréttum, náðu sér í fræðibækur 
á bóksafnið, bjuggu til spúandi 
eldfjöll úr flestum þeim efnivið sem 
finna mátti í leikskólanum og eitt 
leiddi af öðru, við myndum stefna 
á að klífa eitt eldfjall um vorið. Í 
raun er þetta lýsing á svo mörgu 
öðru í leikskólastarfinu. Hópurinn 
fær brennandi áhuga á einhverju 
efni, fer á bólakaf í það, kannar á 
alla mögulegu vegu og ákveður svo 
saman hvað skuli gera meira úr því. 
Stundum er það framkvæmanlegt 
og stundum ekki, en við getum ekki 
vitað það nema kanna það. Síðan þá 
hefur ferð á Gráukúlu verið fastur 
liður í útskriftarferð elstu nemenda 
leikskólans á vorin, en Gráakúla er 
eldfjallið sem valið var vorið 2010 
til að skoða.

Nú í vor var því komið að elleftu 
ferðinni á Gráukúlu. Fjall sem við 
höfum alltaf fyrir augunum og 
keyrum framhjá þegar við förum 
suður fyrir fjall. Þetta telst ekki 

hátt fjall 211 metrar yfir sjávarmáli 
en er gríðarleg áskorun fyrir börn 
sem eru flest ennþá 5 ára (bráðum 
6). Ferðirnar hafa alltaf gengið vel 
og á því var ekki undantekning í 
þetta sinn. Þátttaka aðstandenda 
barnanna hefur aukist með árunum 
og þykir eftirsóknarvert að komast 
með. Sem betur fer því þetta væri 
erfitt í framkvæmd ef þeirra nyti 
ekki við. Kærar þakkir fyrir það þið 
fjölmörgu foreldrar, ömmur, afar, 
frænkur og frændur sem hafið 
hjálpað til þessi 10 ár. 

Við förum á einkabílum upp að 
eldfjallinu og aldrei hefur vantað bíla. 
Eitt sinn kom þetta ekki nógu skýrt 
fram í undirbúningsumræðunni og 
nemendi okkar hélt að við myndum 
ganga alla leið upp í fjall. Svolítið 
langt en hann ætlaði sko alveg að 
láta sig hafa það.

Við þurfum að fara eftir reglum. 
Líkt og við lærum í útikennslunni þá 
þurfum við að hugsa um náttúruna 
og passa að skilja ekki eftir okkur 
mikil ummerki. Þeir sem hafa farið 
í flestar ferðirnar þessi 10 ár hafa 
tekið eftir því að ýmislegt hefur 
breyst á og við eldfjallið og ágangur 
hefur augljóslega aukist.

Stundum hafa börnin orðið 
smeik uppi á toppnum en þó 
aðallega um mömmu sína, hún má 
ekki detta. Flestir verða hissa þegar 
upp er komið. Gígurinn er dýpri en 
við höfðum búist við, bílarnir sem 
keyra þjóðveginn fyrir neðan svo 
agnarsmáir og útsýnið dásamlegt. 
Heilmikil upplifun fyrir bæði smáa 
og stóra. Og nestið, það skiptir alltaf 
höfuð máli í öllum ferðum með 
börnum. Auðvitað, við þurfum nú 
mikla orku í allt sem við viljum gera.

Þegar niður er komið tekur 
hraunið við, fallegir berggangar og 
ótal myndir sem sjá má í hrauninu. 
Það þarf ekki mikið til að vekja 
ímyndurnaraflið hjá börnunum 
sem rétt gefa sér tíma til að fá 
smá nestisbita áður en haldið er 
áfram niður á Hraunflöt. Þangað 
höfum við stefnt síðustu árin og 
höfum fengið afnot af skálanum og 
svæðinu þar í kring. Þökkum við 
eigendum fyrir að taka ár eftir ár 
vel í bón okkar um að fá lykilinn 
lánaðann.

Eftir að hafa borðað góðan 
hádegismat út undir berum 
himni, farið í fjársjóðsleit og 
könnunarleiðangra um svæðið er 
haldið heim á leið eftir enn eitt 
ævintýrið, allir stoltir og glaðir yfir 
að hafa sigrað eldfjallið.

   
Elísabet Lára Björgvinsdóttir, 

leikskólakennari í Leikskólanum í 
Stykkishólmi.

Ellefta ferðin á eldfjallið



Stykkishólmur 
4. júlí 2020

SKOTTHÚFAN
Í FÓTSPOR FJALLKONU
Gamla Stykkishólmskirkja kl. 10:30

KOMIN MEÐ BÚNING, HVAÐ SVO?
Dagbjört Dúna Rúnarsdóttir
Eldfjallasafnið kl. 13:00

HELGIGRIPUR EÐA VEISLUKLÆÐI?
Anna Karen Unnsteinsdóttir 
Eldfjallasafnið kl. 13:30

DANSINN OG BÚNINGARNIR
Atli Freyr Hjaltason
Eldfjallasafnið kl. 14:00

BÚNINGASKART
Júlía Þrastardóttir gullsmíðameistari
Norska húsið kl. 11:00 - 17: 00

MYNDATAKA 
Myndataka við Norska húsið kl. 15:00

KAFFIBOÐ Í BETRI  STOFUNNI
Gestum í þjóðbúningum er boðið upp á kaffi og rjóma- 
pönnukökur að hætti kvenfélagskvenna í Stykkishólmi. 
Norska húsið kl. 15:15

DANSVINNUSTOFA
Sporin kennd, æfð og stigin fyrir kvöldið.
Eldfjallasafnið kl. 17:00

DANSINN STIGINN
Atli Freyr, Eydís Gauja, Elizabeth Katrín og  
Hrefna stýra balli í Eldfjallasafninu kl. 21:00

Byggðasafn Snæfellinga og Hnappdæla - Norska húsið
norskahusid.is   f norskahusid   f skotthufan

Snæfellsjökulshlaupið verður 
haldið næskomand laugardag 
27. júní, er þetta í tíundasta 
skipti sem það er haldið og er 
met þátttaka í ár. Hlaupið hefst 
kl 12 frá Arnarstapa og búist er 
við fyrstu keppendum í mark í 
Ólafsvík um það bil einum og 

hálfum tíma síðar.  Viljum við 
vekja athygli á að göturnar við 
markið verða lokaðar á meðan 
hlaupinu stendur eins og 
undafarin ár. Vonum við að það 
valdi ekki neinum óþægindum.

 
Fyrir hönd Snæfellsjökulshlaupsins 

Fannar og Rán

Snæfellsjökulshlaupið

Knattspyrnusumarið er komið 
á fullt og 4. deildin er ekki 
undanskilin þar. Snæfell leikur 
í Briðli deilarinnar í sumar og 
spáð 5. sæti í sínum riðli. Þeir 
hófu keppni á síðasta laugardag 
þegar þeir sóttu Björninn heim í 
Grafarvoginn í 1. umferð íslands
mótsins en Birninum er spáð 
efsta sæti riðilsins, Snæfell missti 
mann af velli með rautt spjald á 
39. mínútu fyrri hálfleiks, náðu 
þeir samt að halda leiknum í 0  
0 með mikilli baráttu. Björninn 

missi svo einnig mann af velli á 
75. mínútu og því aftur jafnt í 
liðunum og þá komu mörkin. 
Snæfell komst yfir á 83. mínútu 
en Björninn náði að svara 
strax og jafnaði 1  1. Reyndust 
þetta lokatölur í frekar hörðum 
leik. Þess má geta að eftir fyrst 
umferðina eru öll liðin í Briðli 
með 1 stig en allir leikir riðilsins 
enduðu 1  1. Snæfell spilar næst 
föstudaginn 26, júní á heimavelli 
þegar þeir mæta SR (Skautafélagi 
Reykjavíkur) 

Víkingur Ó. hafði betur gegn 
Vestra þegar liðin mættust í 1. 
umferð Íslandsmótsins í knatt
spyrnu um síðustu helgi. Um var 
að ræða fyrsta deildarleik liðsins 
undir stjórn Jóns Páls Pálmasonar 
sem tók við liðinu í vetur.

Leiksins hafði verið beðið 
með töluverðri eftirvæntingu 
en upphaflega hefði hann átt að 
fara fram í byrjun maí. Sökum 
Covid ástandsins frestaðist mótið 
hinsvegar til 20. júní.

Gonzalo Zamorano kom Vík
ingum yfir undir lok fyrri hálf
leiksins og Harley Willard bætti 
svo við marki um miðjan seinni 
hálfleik og tryggði Víkingi sigur
inn. 

Næsti leikur Víkings Ó. er gegn 
Víkingi R. í bikarnum á fimmtudag 
en leikið verður í Ólafsvík. Næsti 
deildarleikur er svo gegn Keflavík 
á sunnudag en sá leikur fer einnig 
fram í Ólafsvík. 

Þessa dagana standa yfir fram
kvæmdir við lagningu nýrrar 
vatnslagnar í Bárðarás á Hellis
sandi. Skipta á út gamalli járnlögn 
og setja nýja lögn úr plasti í 
staðinn. Framkvæmdunum fylgir 
töluvert umstang eins og sést á 

meðfylgjandi mynd og segir í 
tilkynningu frá Snæfellsbæ að 
íbúar þurfi að vera viðbúnir 
aukinni umferð vinnuvéla tíma
bundið, bent er á að verkið verður 
unnið eins hratt og mögulegt er.

Snæfell byrjar 
á jafntefli

Sigur hjá Víkingum

Ný vatnslögn á Sandi



Auglýsing um kjörfundi
vegna forsetakosninga 

laugardaginn 27. júní 2020

ÓLAFSVÍKUR- OG FRÓÐÁRHREPPSKJÖRDEILD:
Kjörfundur verður haldinn í Grunnskólanum í Ólafsvík.

Kosning hefst kl. 10:00 og stendur til kl. 22:00
Athugið að vegna framkvæmda þarf að ganga um 

eldri inngang norðan megin við húsið (sem snýr út að Ennisbraut)

HELLISSANDS- OG RIFSKJÖRDEILD:
Kjörfundur verður haldinn í Grunnskólanum á Hellissandi. 

Kosning hefst kl. 10:00 og stendur til kl. 22:00

STAÐARSVEITAR- OG BREIÐUVÍKURKJÖRDEILD:
Kjörfundur verður haldinn í Grunnskólanum á Lýsuhóli. 

Kosning hefst kl. 11:00 og stendur til kl. 20:00

Munið eftir persónuskilríkjum.

Y�rkjörstjórn Snæfellsbæjar


