
Snæfellsjökulhlaupið fór fram 
í tíunda skiptið laugardaginn 27. 
júní en hjónin Rán Kristinsdóttir 
og Fannar Baldursson hafa staðið 
fyrir hlaupinu frá upphafi ásamt 
aðstoðarfólki og styrktaraðilum. 

Fyrirkomulag hlaupsins var 
með aðeins öðru sniði þetta árið 
í ljósi aðstæðna, eitt af því var að 
ekki var boðið uppá súpuna góm
sætu sem hlauparar hafa getað 
gætt sér á að hlaupi loknu heldur 
fengu þeir glaðning, einnig var 
verð launa af hend ing ekki hefð
bundin heldur voru verð laun 
afhent við komuna í mark sem og 
úr dráttar verð laun. Að venju var 
öllum þátt tak endum boðið í sund 
af Snæ fells bæ. Aðal styrktaraðili 
hlaups ins að þessu sinni var 
Sport vörur í Kópa vogi. 

Snæfellsjökulhlaupið hefur 
alltaf vakið mikla athygli og verið 
mjög vinsælt þau 10 ár sem það 
hefur farið fram en hlaupið er 
frá Arnarstapa yfir Jökulháls til 
Ólafsvíkur. Hlaupaleiðin er 22 
kílómetrar og er oft erfið á köflum 
enda hlaupið upp brattar brekkur 
og yfir snjóalög. Hlaupið hefur 
hlotið ýmsar viðurkenningar í 
gegnum árin og meðal annars 
verið kosið eitt af þremur bestu 
utan vega hlaupum landsins. Þátt
takendur að þessu sinni voru 270 

og var það metþáttaka. 
Í karlaflokki sigraði Maxime 

Sauvageon á tímanum 01:36,26. 
Í öðru sæti varð Sigurjón Ernir 
Sturluson á tímanum 01:37,25 og 
þriðji Grétar Örn Guðmundsson 
á tímanum 01:39,59. Thelma 
Björk Einarsdóttir varð í 1. 
sæti í kvennaflokki á tímanum 
01:51,57. Í öðru sæti varð Helen 
Ólafs dóttir á tímanum 01:57,45 
og í því þriðja varð Mari Jaersk á 
tímanum 02:01,21. Gaman er að 

segja frá því að yngsti keppandinn 
að þessu sinni var hinn 15 ára 
gamli Snær Fannarsson og hljóp 
hann á tímanum 02:09,02 sem 
er glæsilegur árangur hjá þessum 
unga manni sem er sonur þeirra 
hjóna Ránar og Fannars. 

Elsti keppandinn að þessu sinni 
var Vöggur Clausen Magnússon 
sem er á 73 aldursári og hljóp 
hann á tímanum 03:22,31.
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Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212

 

 

Snæfellsnes virðist vera vinsæll 
tökustaður fyrir sjónvarpsþætti 
um þessar mundir. Nýlega 
lauk tökum á dramaþáttunum 
“Systra bönd” í Ólafsvík og nú 
þegar er annað tökuverkefni á 
teikni borðinu.

Um er að ræða þætti frá fram
leiðslufyrirtækinu Glass river 
en fyrirtækið hefur komið að 
mörgum stórum verkefnum á 
undanförnum árum. Enn sem 
komið er hvílir nokkur leynd 

yfir verkefninu en fulltrúi frá 
Glassriver var í Grundarfirði og 
Snæfellsbæ á dögunum að skoða 
hentuga tökustaði.

Þær upplýsingar fengust frá 
fulltrúa fyrirtækisins sem var hér 
á svæðinu að ekki væri um að 
ræða spennuþætti heldur þætti 
um fjölskyldutengsl og mann
legt eðli. Um er að ræða 6 þátta 
leikna sjónvarpsseríu og munu 
tökur á þáttunum hefjast með 
haustinu.

Fleiri sjónvarpsverkefni 
framundan á Snæfellsnesi

Metfjöldi í Snæfellsjökulshlaupinu

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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



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

Bókamarkaðurinn á 
Snæ fells nesi opnaði um 
síð ustu helgi en mark
að urinn er til húsa að 
Borgarbraut 2 í Grundar
firði.

Það er leshópurinn 
Köttur út í mýri sem 
stendur að bóka mark
aðnum en þar verður 
hægt að fá fjölbreytt 
úrval bóka. Bæði eru þar 
nýjar bækur sem og eldri 
bækur. Þetta er annað 
sumarið í röð sem bóka
markaðurinn er opnaður.

Markaðurinn verður 
opinn föstudaga, laugar
daga og sunnudaga frá 
klukkan 1218 þar til í 
ágúst.

Bókamarkaður í 
Grundarfirði

Kaffihúsið Kaldilækur í hjarta 
sjómannagarðsins í Ólafsvík hefur 
verið opnað á ný.

Kaldilækur hefur verið opinn 
undanfarin sumur og einnig við 
sérstök tækifæri á veturna en 
þangað til í síðustu viku hafði 
staðurinn verið lokaður þar sem 
það vantaði rekstraraðila.

Það eru hjónin Jón Páll Pálma
son og Kerry Chemnitz Pálma
son sem sjá um að halda stað
num opnum. Jón Páll er, eins og 
flest um er kunnugt um, þjálf ari 
Vík ings Ó. í knattspyrnu. Upp lýs
ingar um opnunartíma má nálg ast 
á Facebook síðu Kalda læks.

Eins og fram hefur komið í Jökul 
áður hefur undanfarið staðið yfir 
undirbúningur fyrir byggingu á 
þjónustuíbúðakjarna fyrir fatlaða 
á Ólafsbraut 6264. Samningur 
um byggingu húsnæðisins hefur 
nú verið undirritaður.

Verksamningur milli Félags 
og skólaþjónustu Snæfellinga 
og byggingarfyrirtækisins Hús

heildar var undirritaður á dög
unum og eiga framkvæmdir að 
hefjast fljótlega. 

Á meðfylgjandi mynd eru 
Sveinn Þór Elinbergsson, for
stöðu maður FSS og Ólafur 
Ragnars son, framkvæmdastjóri 
Hús heildar ásamt Önnu Maríu 
Þráins dóttir hjá Verkís við undir
ritun samningsins.

Kaldilækur opnar á ný

Samningur 
undirritaður

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



Val á Snæfellsbæingi ársins 
2020 var tilkynnt á 17. júní að 
venju. Það er Menningarnefnd 
Snæfellsbæjar sem stendur 
fyrir útnefningunni. Geta allir 
bæjarbúar komið með tillögur 
sem nefndin vinnur svo úr. 

Snæfellsbæingur ársins að 
þessu sinni er Skógræktarfélag 
Ólafsvíkur. Skóræktarfélagið 
hefur undanfarin ár unnið 
mikið og gott starf á svæði 
félagsins í Réttarskógi svo sem 

útbúið göngustíga, byggt bekki 
og bætt aðgengi að skóginum 
svo fátt eitt sé nefnt. Gjaldkeri 
félagsins Hilmar Már Arason 
veitti viðurkenningunni viðtöku 
en með honum í stjórn er Vagn 
Ingólsson. Það voru þær Erla 
Gunnlaugsdóttir og Ragnheiður 
Víglundsdóttir sem afhentu 
viðurkenninguna fyrir hönd 
Menningarnefndar.

Snæfellsbæingur 
ársins

Emir Dokara, fyrirliði knatt
spyrnu liðs Víkings Ó., er nú að 
hefja sitt tíunda tímabil sem leik
maður félagsins. 

Emir, sem er fæddur í Bosníu, 
kom fyrst til Víkings tímabilið 
2011 og gerði samning til eins 
árs. Hann hefur hinsvegar verið 
hér allar götur síðan og árið 
2018 fékk hann svo íslenskan 
ríkisborgararétt.

Alls hefur Emir spilað 176 leiki 
í deild og bikar fyrir Víking auk 

þess sem hann á að baki um 100 
leiki í deildarbikar, innan húss fót
boltamótum og öðrum keppnum. 
Eftir því sem blaðamaður kemst 
næst er hann nú næst leikjahæsti 
leikmaðurinn í sögu félagsins en 
það er bara Einar Hjörleifsson 
sem á fleiri leiki. Einar á rúmlega 
200 leiki fyrir Víking í deild og 
bikar og verður forvitnilegt að 
sjá hvort Emir nái að verða sá 
leikjahæsti á næstunni.

Á sínu tíunda tímabili 
með Víkingi

Metþátttaka var í Lands banka
hlaupinu í Snæfellsbæ á 17. júní 
en um 90 börn á ýmsum aldri 
tóku þátt. Breyting var á hlaupa
leiðum frá því í fyrra og þrjár mis
langar hlaupaleiðir sem lágu um 
götur Ólafsvíkur og voru bæjar
búar hvattir til að fara út á götu og 
hvetja hlaupara þegar þeir færu 
framhjá. Að lokinni smá upphitun 
voru þátttakendur ræstir í hollum 
og eins og áður segir var met þátt
taka og að hlaupi loknu fengu allir 
óvæntan glaðning. Var þetta góð 
byrjun á hátíðarhöldum í tilefni 
þjóðhátíðardagsins.

Margir hlupu í Landsbankahlaupinu



Það var mikið um líf á Grundar
fjarðarvelli í síðustu viku þegar 
Snæ fellsnesmótið var haldið þar 
í fyrsta sinn.

Alls voru um 60 börn sem 
mættu og tóku þátt í mótinu en 
kepp endur komu úr öllum yngri 

flokkum félagsins ef frá er talinn 
3. flokkur sem sá um dómgæsluna 
á mótnu. Stefnt er að því að hafa 
mótið á hverju ári framvegis.

Að mótinu loknu fengu allir 
kepp endur svo þátttökuverðlaun, 
pylsu og svala.

Vestfjarðarvíkingurinn 2020, 
keppni sterkustu manna lands
ins, fer fram um næstu helgi en 
þó nokkrar keppnisgreinar fara 
fram á Snæ fellsnesi.

Keppt verður í handlóðakeppni 
á Hellissandi, bíladrætti í Ólafsvík 
og kasti yfir vegg í Stykkishólmi.

Dagskrá keppninnar er þessi:.

Laugardagur 4. Júlí 
Búðardalur kl. 12:00  Rétt stöðu
lyfta og Steinatök við skólann.

Hellissandur kl. 18:00  Risa hand
lóð við Sjóminjasafnið á Hellis
sandi

Sunnudagur 5. júlí
Ólafsvík kl. 12:00  Bíladráttur við 
Pakkhúsið

Stykkishólmur kl. 17:00  Kast 
yfir vegg við gömlu kirkjuna og 
blönduð grein við hafnarvoginn

Snæfellsnesmótið haldið í fyrsta sinn

Jenis av Rana mennta og 
utan ríkis ráðherra Fær eyja og 
Guð laugur Þór Þórðar son, utan
ríkis og þróunar sam vinnu ráð
herra Íslands heimsóttu Snæ
fells nes á síðasta mánudag. 

Funduðu þeir á Hótel Búðum 
og fóru að því loknu í skoðunar
ferð um Snæfellsbæ. Fóru þeir á 
Arnarstapa, Malarrif, Djúpa lóns

sand, Sjóminjasafnið á Hellis
sandi undir leiðsögn Ragnhildar 
Sigurðardóttur. Á ferð sinni 
komu þeir við í Gallerí Jökli í 
Snæ fellsbæ þar sem hluti hand
verkshópsins þar tók á móti þeim 
ásamt eiginkonum þeirra Önnu 
av Rana og Ágústu Johnson og 
Kristni Jónassyni bæjarstjóra 
Snæfellsbæjar. 

Líkt og á seinasta ári mætti 
fulltrúi Víkings Ó. í smiðjuna í 
Snæfellsbæ á dögunum og færði 
öllum þar ársmiða á heimaleiki 
Víkings í sumar.

Meðlimir Smiðjunnar hafa 
verið duglegir við að mæta 
á leiki og styðja við bakið á 
leik mönnum Víkingsliðsins á 
undan förnum árum og með 
þessu framtaki vildi félagið 
þakka fyrir stuðninginn. Er það 

ein læg von félagsins að þau 
haldi áfram að mæta á leiki og 
hvetja liðið til sigurs

Á meðfylgjandi mynd má sjá 
nokkra meðlimi Smiðjunnar sem 
tóku á móti ársmiðunum ásamt 
starfsmönnunum Einari Knud
sen og Daníel Snorra Guð laugs
syni. Þess má til gamans geta 
að Daníel er einnig leikmaður 
Víkings

Ráðherrar í heimsókn

Smiðjan fær frítt á völlinn

Vestfjarðarvíkingurinn 
á Snæfellsnesi



Talsverð eftirvænting 
var fyrir leik Víkings frá 
Reykjavík og Víkings frá 
Ólafsvík sem fram fór í 
32 liða úrslitum Mjólkur
bikarsins, nokkrir Ólsarar 
sem eiga einnig tengingu 
við Víking í Reykjavík létu 
útbúa treyjur í tilefni af 
leiknum.

Leikurinn fór ekki eins 
og ÓlafsvíkurVík ingar 
höfðu hugsað sér en 
treyjurnar vöktu athygli 
og verða ágætis minja
gripir um leikinn.

Ólafur H. Steingrímsson 
stillti sér upp fyrir ljós
myndara en hann var einn 
þeirra sem stóðu að fram
leiðslu treyjanna.

Ræsi endurnýjað

Lionsklúbbur Ólafsvíkur 
veitti Skóg ræktar félagi Ólafs
vík ur styrk til að bæta að stöðu 
á svæði félags ins. Í síðustu 
viku veittu full trúi Skóg ræktar
félags ins við töku tveimur glæsi

legum bekk jum sem var hluti af 
styrk num, en Sólar sport og 
Sölu  skáli ÓK gáfu félag inu 
einnig bekki og stendur til að 
finna þeim fallegan stað í skóg
ræktinni.

Gjafir til 
Skógræktarfélagsins

Tvöfaldur Víkingur

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

Spjallarinn – Grundarfirði
 
Spjallarinn er grund�rskur viðburður sem verður fastur liður á 
hverju �mmtudagskvöldi út sumarið. 
 
Spjallarinn - einnig kallaður þorpari, þar sem hann er héðan úr 
þorpinu - leiðir þessa vikulegu viðburði. Viðburðurinn er í formi 
sögustundar, göngu- eða söguleiðsagnar, tónlistar�utnings eða 
hvers þess sem spjallari kvöldsins vill við hafa. Öllum er velkomið að 
bregða sér í hlutverk Spjallarans, sem hefur það hlutverk að fá gesti 
til að taka þátt og njóta samverunnar. Spjallarinn getur einnig verið 
spjallararnir sem þá leiða viðburðinn saman.  
 
Bæjarbúar hafa sýnt viðburðinum mikinn áhuga síðustu 3 vikur og 
vel hefur verið mætt. Spjallarinn hefur lent í því að þorpari komi og 
“steli” hópnum og leiði á nýjar slóðir! 
 
Hugsunin á bak við spjallarann er að koma saman, því maður er 
manns gaman; að þjappa “þorpurum” saman og bjóða hvert öðru og 
gestum okkar afslappaða, fræðandi og skemmtilega stemmingu.
 
Spjallarinn er á hverju �mmtudagskvöldi kl. 21. Auglýst er með 
fyrirvara á vef og Facebook-síðu Grundar�arðarbæjar hver er í 
hlutverki spjallarans og hvaðan lagt er af stað. Fram að auglýsingu 
ríkir mikil spenna, því það er sannkölluð ævintýraferð að slást í för 
með spjallaranum. Enginn veit hvaða stefnu sú ferð getur tekið. 

Vertu með og taktu þátt í skemmtilegri óvissuferð!

Spjallarakvöld númer �ögur!

Helga Fríða Tómas-
dóttir verður spjallari 
vikunnar. Hún býður 
gestum og gangandi 
á sólpallinn heima hjá 
sér, að Hamrahlíð 9, 
�mmtudagskvöldið 
2. júlí, kl. 21.

Boðið verður upp á búferla�utningagrobbsögur og kannski 
einhverjar Halliwood-sögur fylgi með. Spjallið hefst klukkan 21 og 
verða veitingar í anda ´70-áratugarins. Gestir mega gjarnan hafa 
með sér létta stóla.
 

Undirbúningshópurinn 

Vegagerðin skipti út öldruðu 
ræsi rétt vestan við Kirkjufell 
síðastliðinn fimmtudag. Litlar 
tafir urðu á umferð þar sem 
útbúin var hjáleið, skipt var um 
helming ræsisins, mokað yfir og 
umferð hleypt á þann hluta áður 

en hafist var handa við að grafa 
seinni hlutann upp.

Í samtali við Guðjón Björnsson 
verkstjóra hjá Vegagerðinni kom 
fram að ræsið væri orðið 20  25 
ára gamalt og komið að eðlilegri 
endurnýjun.



Unglingarnir okkar í árgangi 
2004 eru búin að vera síðastliðin 
vetur í fjáröflunum, og hafa þau 
staðið sig mjög vel. Þau tóku að 
sér að sjá um veitingar fyrir svanga 
sjómenn sem tóku þátt í Sjóstöng, 
voru með sjoppu báða dagana á 
Ólafsvíkurvöku, sáu um veitingar 
í bókaveislunni á Klifi. Tvær helgar 
fóru í að steikja fiskibollur, ein 
fyrir áramót og ein eftir áramót 
og heppnaðist það mjög svo vel 
og unglingarnir til fyrirmyndar og 
stóðu sína vakt og meira en það. 
Einnig seldum við kanilsnúða, 
kleinur, flatkökur og fleira. 

Allstaðar þar sem þau komu 
fengu þau góðar móttökur og 
langar okkur að þakka fyrir það. 

Ákveðið var að fara til Dan
merkur í apríl og mikil tilhlökkun 
var fyrir þá ferð, búið var að panta 
flugið, gistingu og komin flott 
dagskrá. En svo kom skellurinn 
Covid 19 og allt lok, lok og læs. 

Þannig að staðan var sú að 
ekki færum við til Danmerkur og 
á tímabili var allt frekar svart og 
við vorum viss um að við værum 
ekki að fara í neina útskriftaferð 
með hópnum. 

En það birtir alltaf upp um 
síðir og funduðum við nokkra 
neyðar fundi og fórum að vinna 
að plan B.

Ákveðið var að við myndum 
ferðast innanlands, enda ekkert 
annað í boði á þessum skrítnu 
tímum. 

Stefnan var tekin á að fara á 
Suður landið í óvissuferð 2. og 
3. júní, eitthvað fréttist nú inn 
í bekk að hópurinn væri að fara 
í tjaldútilegu og þar sem farar
stjórarir eru til í smá stríðni þá var 
þessari skemmtilegu sögu haldið 
lifandi, þ.e.a.s. að við stefndum 
á tjaldútilegu. Við létum þau vita 
rétt fyrir ferð að við værum búin 
að fá gott tilboð í lítil tveggja
manna tjöld og eitt stórt tjald 
sem staðsetti væri í miðjunni og 
gætum við borðaða þar saman 
og haft kvöldvöku. Erfitt var fyrir 
okkur fararstjórana að halda 
andlitinu fyrir framan þau inn í 
bekk þegar við tilkynntum þeim 
þetta, sum andlit voru mjög svo 
súr á svipin en önnur reyndu að 
sjá það jákvæða og gerðu gott úr 
þessu. 

Við byrjuðum óvissuferðina 
á að fara á Úlfljótsvatn fengum 
okkur hressingu þar, grilluðum 
hamborgara og skoðuðum okkur 
um þar. (sumir unglingarnir 

voru að kanna aðstæður með að 
tjalda.) haha 

Síðan fórum við í Adrena lín
garðinn á Nesjavöllum, þar sem 
margir ef ekki öll föru langt út 
fyrir þægindaramman, eftir það 
var farið í River Rafting sem var 
enn meiri upplifun fyrir þau. Svo 
var komið að stóru stundinni, að 
fara koma sér á gististaðinn, og 
krakkarnir allir með fullhlaðna 
hleðslubanka, og tilbúin í útilegu. 

En nei, útilega var svo sannar
lega ekki fyrir valinu, þó svo það 
hefði verið gaman heldur fórum 
við til Hveragerðis og gistum á 
Hótel Örk, allir vel hressir með 
það. Skellt sér beint í sund, heitu 
pottana og græja sig fyrir hátíðar
kvöldverð á Örkinni. 

Daginn eftir var ræs um kl. 9 
í morgunmat og undirbúið sig 
fyrir óvissuferð dagsins. Fórum 
við í Aparóluna í Hveragerði og 
vakti það mikla lukku, tókum smá 
rölt í Hveragerði og skoðuðum 
okkur um. 

Síðan var stefnan tekin til 
Reykjavíkur, kíktum við á Valdísar 
ís, og þaðan á Fly over Iceland. Vá 
vá vá mögnuð upplifun og mælum 
svo sannarlega með að allir kíki 
þangað í sumar. 

Þar sem við áttum klukkutíma 
lausan í dagskránni, var skyndi
ákvörðun tekin að skella okkur í 
Keilu í Egilshöll, allir vel hressir 
með það, eftir það áttum við 
pantað á pizzuhlaðborð og gátu 
þau hlaðið batteríin fyrir næsta 
adrenalínkikk. 

Nú var farið að síga á seinni 
hlutann í ferðinni og allir ornir 
lúnir, en það var ekki í boði því 
stefnan var tekin að fara í Paint 
Ball í Grafarvoginnum og var 
fögnuðurinn mikill. Eftir þetta 
mikla ævintýri í paint, þá komu 
þau til baka í misjöfnu ástandi 

(skotin, marin og blá ) en alsæl. 
Vorum komin heim um mið

nætti eftir magnaða óvissuferð 
innan lands, og unglingarnir 
okkar til fyrirmyndir og langar 
okkur að þakka þeim fyrir mjög 
svo skemmti lega samveru, okkar 
heiður að fá að taka þátt í þessu 
með þeim og óskum við þeim 

góðs gengis í framtíðinni.
 Okkur langar að þakka öllum 

þeim sem styrktu þau í fjáröflunni 
og gerðu þessa ferð að veruleika 
við mælum svo sannarlega með 
að fara í útskriftaferð innanlands.

Takk fyrir okkur og gleðilegt 
sumar.

Þórey, Guðbjörg, Toni og Dóri 

Útskriftarferð 10. bekkjar Gsnb 

Vissir þú að Kvenfélag Ólafsvíkur 

•	 var stofnað 19. júní 1950

•	 tilgangur þess er að vinna að mannúðar- og menningarmálum í Ólafsvík.

•	 afhenti Ólafsvíkurhrepp árið 1962 fullbúinn leikvöll sem félagskonur 
störfuðu við

•	 6. febrúar 1972 stofnaði KÓ barnaheimili sem síðar varð Leikskólinn Krílakot

•	 allir kirkjubekkirnir eru gjöf frá félaginu

•	 gaf Ólafsvíkurkirkju fermingarkirtlana

•	 gaf sálmabækurnar í kirkjuna

•	 stóð fyrir þorrablótum sem nú eru orðin með þátttöku fleiri félagsamtaka

•	 styrkir fjárhagslega þá sem minna mega sín

•	 var stofnfélagi að Félagsheimilinu á Klifi

•	 hefur fært Tónlistarskólanum mörg hljóðfæri

•	 hefur gefið Grunnskólanum ýmis tæki

•	 hefur fært Dvalarheimilinu Jaðri ýmsar gjafir

•	 veitir verðlaun við skólaslit Grunnskóla Snæfellsbæjar

•	 hefur fært heilsugæslunni margvísleg tæki

•	 prjónar ungbarnahúfur fyrir nýbura í Snæfellsbæ

•	 prjónar leikskólavettlinga fyrir leikskólann

•	 stendur fyrir árlegu aðventukvöldi fyrir bæjarbúa

•	 stendur vörð um nærumhverfi sitt og er alltaf tilbúið að styrkja samfélagið

•	 hefur gert margt fleira en hér kemur fram, samfélaginu til heilla

•	 fundirnar okkar eru skemmtilegir og uppbyggilegir og hvetjum við allar 
konur til að ganga í Kvenfélag Ólafsvíkur og láta þar gott af sér leiða

Kvenfélag Ólafsvíkur 
70 ára



Vikan sem leið verður seint 
færð til bókar sem sú farsælasta 
í sögu knattspyrnufélagsins 
Víkings Ó. Liðið tapaði tveimur 
leikjum í vikunni.

Bikarleikurinn gegn Víkingi R. 
síðastliðinn fimmtudag byrjaði 
reyndar eins og í sögu en Víkingar 
komust yfir með glæsilegu marki 
frá Gonzalo Zamorano Leon 
undir lok fyrri hálfleiks. Liðið 
virtist svo ætla að ná að slá ríkjandi 
bikarmeistara Víkings R. úr leik en 
í uppbótartíma venjulegs leiktíma 
jöfnuðu gestirnir og leikurinn því 
framlengdur. Ólsarar urðu fyrir 
áfalli í framlengingunni þegar 

James Dale var rekinn af velli 
með sitt annað gula spjald en 
manni færri náðu heimamenn 
að knýja fram vítaspyrnukeppni 
þar sem gestirnir höfðu að lokum 
betur og Víkingur Ó. því úr leik í 
bikarkeppninni þetta árið.

Á sunnudag tóku Víkingar svo 
á móti Keflavík í deildinni en 
fimm breytingar voru gerðar á 
byrjunarliðinu frá bikarleiknum. 
Staðan var 00 í hálfleik en 
Keflvíkingar reyndust sterkari 
í seinni hálfleik og unnu að 
lokum 40 sigur. Víkingar mæta 
ÍBV á útivelli í næsta leik sínum 
á föstudag.

Þann 17. júní síðastliðinn 
opnaði Gallerí Jökull verslun 
sína á ný fyrir sumarið. Um er 
að ræða handverksmarkað með 
ýmsum handunnum varningi af 
Snæfellsnesi.

Gallerí Jökull opnaði í fyrsta 
sinn í fyrra en markaðurinn er 
til húsa við höfnina í Ólafsvík. 
Sumarið í fyrra gekk vonum 

framar og höfðu aðstandendur 
vart undan við að hanna nýjan 
varning. Þrátt fyrir fækkun 
ferðamanna í ár var ákveðið að 
opna á ný í sumar og hefur gengið 
vel þessa fyrstu daga.

Gallerí Jökull samanstendur af 
um 20 konum af Snæfellsnesinu 
sem hafa gaman ad föndri og 
ýmsikonar hönnun.

Erfið vika hjá Víkingum Gallerí Jökull opnar á ný

Á heimasíðu Land helgis gæsl
unnar segir frá því að um borð 
í varðskipinu Þór var þjóð
hátíðar dagurinn nokkuð hefð
bundinn en þar bar helst til 
tíð inda að skipið sigldi fram á 
stóran trjádrumb sem flaut á 

Breiðafirði. Drumburinn sem 
var 15 metra langur var hífður 
um borð í varðskipið þar sem 
hann hefði auðveldlega getað 
orðið til vandræða fyrir minni 
skip og báta. 

Fjarlægðu 15 metra 
drumb úr Breiðafirði



velkomin í Stykkishólm 
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

SÓKNARÁÆTLUN 
VESTURLANDS

Lista- og menningarsjóður 
Stykkishólmsbæjar

norskahusid.is   f norskahusid   f skotthufan


