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Æfingar í samkomutakmörkunum

Breytingar urðu á samkomu
takm örkunum þann 24. mars
síðastliðinn eins og flestir vita.
Eitt af því sem lagðist af voru
íþróttir með snertingu. Mega því
hvorki börn né fullorðnir æfa
íþróttir sem krefjast nándar og
snertingar. Strákarnir í meistara
flokki karla hjá Víking Ó. hafa
því brugðið á það ráð að skipta
sér niður og gera það sem hægt
er og má utanhúss. Tóku þeir

hlaupaæfingu í fjörunni og létu
þeir kuldann ekki á sig fá þegar
ljósmyndari átti leið framhjá. Rétt
er að geta þess að samkvæmt upp
lýsingum á vef KSÍ eru æfingar
heimilar svo fremi sem ákvæði um
nándarmörk og hámarksfjölda og
um engan sameiginlegan búnað
og snertifleti séu virt. Fóru strák
arnir auðvitað að öllum þessum
fyrirmælum á æfingunni.
þa

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

Er fjórða bylgja hafin?
Eftir góða byrjun á árinu þegar
kemur að covid faraldrinum
virðist sigurgangan ætla að vera
skammvinn og útlit fyrir að
fjórða bylgjan sé farin að gera
vart við sig. Engir sénsar voru
teknir í þetta skiptið og tóku
stjórnvöld, út frá tillögum sótt
varnalæknis, ákvörðun um að
ráðast í hörðustu aðgerðirnar
til þessa. Með innan við 12 tíma
fyrirvara voru fjöldatakmarkanir
færðar niður í 10 manns, sund
laugum, skólum, líkamsræktar
stöðvum, íþrótta
i ðkun sem

krefst snertingar og börum gert
að hætta starfsemi og veitinga
stöðum er heimilt að taka á móti
viðskiptavinum til 21 en skulu
vera búnir að loka klukkan 22.
Á svipstundu fórum við í gamla
farið og munu páskarnir 2021
verða eins og páskarnir 2020,
þegar landsmenn vorum rétt
að kynnast Covid og Víðir hvatti
alla til að ferðast innanhúss.
Þessar sóttvarnareglur gilda til
15. apríl og kemur vonandi til
tilslakana að þessum þremur
vikum liðnum.
sj

Græna kompaníið opnar í Grundarfirði
Ný verslun hefur opnað í hjarta
Grundarfjarðar við Hrannarstíg
5. Verslunin er samblanda af
bókabúð, hannyrðabúð og kaffi
húsi þar sem hægt verður að fá
kaffi, bakkelsi og fleira gott á
góðu verði. Verslunin er rekin
af Signýju Gunnarsdóttur, Lilju
Magnúsdóttur og Karitas Eiðs
dóttur.
Hugmyndina fékk Lilja en hana
langaði til að opna bókakaffi að
fyrirmynd Bókakaffisins á Sel
fossi. Að reka sitt eigið fyrirtæki
getur hins vegar verið bindandi
svo henni datt í hug að fá Signýju
og Karitas í lið með sér og þannig
opna reksturinn fyrir fleiri
möguleikum. Karitas er mikil
hannyrðakona og var hugmyndin

um að selja garn í versluninni
komin upp þegar Rifssaumur
hætti starfsemi um áramótin.
Þær keyptu því lagerinn af Kötu
og verslunin er því vel útilátin af
góðum bókum og fallegu garni.
Aðspurð segir Lilja að aðsóknin
fyrstu vikuna hafi verið vonum
framar. Að hefja slíkan rekstur
undir þeim sóttvarnarreglum sem
ríkja í samfélaginu í dag er eflaust
ekki auðvelt og aðspurð segir Lilja
að allt sé auðvitað flóknara, alla
sitjandi gesti þurfi að skrá með
nafni, símanúmeri og kennitölu
og passa upp á allar sóttvarnir.
Þær finna fyrir því að gestir hafi
varan á vegna faraldursins og lítið
hefur verið um aðkomufólk.
sj

Getraunir í
Átthagastofu

Eftir dapran árangur fyrir
rúmri viku, enginn vinningur
til Átthagastofu gengisins, þá
rættist úr á laugardaginn var. Þá
var tipphópurinn með 11 rétta á
seðil, sem „spekingarnir“ töldu
aðeins formsatriði að fylla út,
því hann væri svo auðveldur.
Pottþéttir 13 réttir, en nei, tveir
leikir klikkuðu! Svo að sjá má að
það er ekki vísindin sem gilda
eingöngu, heppni er stór þáttur.
Vel var mætt á laugardaginn
og fótboltamálin krufinn til
mergjar. Hvorki þjálfarinn eða
framkvæmdastjórinn mættu og
því eru miklar líkur á að Víkingur

tapi næsta leik, því miður. En
Víkingur vann sigur á Fjölni
daginn sem þeir félagar mættu
í skemmtilegt og gott spjall í
Átthagastofunni. Þeir verða að
standa sig betur. Við verðum
til staðar á laugardaginn á milli
11.00 og 12.30 og er upplagt
fyrir fólk að kíkja við og fylla
út seðil fyrir páskanna. Kaffi
verður á könnunni og jafnvel
eitthvað með kaffinu. Víkingur
fær 26% í sölulaun af öllum
seldum röðum, sem hjálpar í
fjáröflunarstarfinu.
óhs

Upplag: 1.100
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og dreift
á hvert heimili í Snæfellsbæ og Grundarfirði,

Prentun: Steinprent ehf.
Sandholt 22a, Ólafsvík
355 Snæfellsbæ
Netfang: steinprent@simnet.is
Sími:

Blaðið kemur út vikulega.

Nýr yfirþjálfari
UMF Víkings/Reynis

436 1617

Brynjar Kristmundsson hefur
verið ráðinn sem nýr yfirþjálfari
Ungmennafélagsins Víkings/
Reynis og mun hefja störf þar
1. apríl næstkomandi. Hann er
uppalinn hjá Víking/Reyni og
lék um margra ára skeið með

meistaraflokki Víkings. Síðustu
ár hefur hann snúið sér að þjálfun
og mun hann sinna nýju starfi
sínu sem yfirþjálfari samhliða
starfi sínu sem aðstoðarþjálfari
hjá Víking.
sj

Sumarstarf hjá Olíudreifingu
Við leitum að bílstjóra í sumarafleysingar á starfsstöðina okkar í
Grundarfirði. Um fjölbreytt starf er að ræða við olíudreifingu á tanka,
skip og vinnu í olíubirgðastöð.

Leitað er að einstaklingi sem hefur ríka þjónustulund og getur unnið
sjálfstætt.
Olíudreifing greiðir ADR námskeið og laun á námskeiðstíma fyrir
þá bílstjóra sem ekki hafa ADR réttindi. Við hvetjum jafnt konur og
karla til að sækja um starfið.

Sótt er um
starfið á vef
Olíudreifingar
www.odr.is
Umsóknarfrestur
er til 13. apríl

Nánari upplýsingar veitir Helgi Marcher Egonsson í síma 550 9937.
Meginstarfsemi Olíudreifingar er dreifing og birgðahald á fljótandi eldsneyti. Olíudreifing rekur
einnig bifreiða-, járnsmíða-, dælu- og rafmagnsverkstæði. Starfsmenn félagsins eru um 130
talsins á starfsstöðvum víðsvegar um landið. Starfað er samkvæmt gæðavottuðum vinnuferlum.
Nánari upplýsingar um Olíudreifingu ehf. má nálgast á www.oliudreifing.is.
Olíudreifing | Hólmaslóð 8-10 | 101 Reykjavík | sími 550-9900 | odr@odr.is | www.oliudreifing.is

Goggi
fór á
Jaðar
Í síðastliðinni viku mættu krakk
arnir á Rauðu deildinni á Krílakoti
á dvalar- og hjúkrunarheimilið
Jaðar og færðu heimilisfólkinu
páska
u nga að gjöf. Börnin
höfðu föndrað páskaungan á
leikskólanum og gáfu honum
nafnið Goggi. Í leiðinni sungu
börnin nokkur vel valin lög fyrir
heimilsfólkið, þar á meðal lagið
Ég langömmu á.
sj

Við bjóðum upp á
alhliða bílaviðgerðir,
dekkjaskipti og smurþjónustu.
Tímapantanir í síma 436-1111

Páskaeggjaleit
í Krílakoti

Síðastliðinn fimmtudag var
árleg páskaeggjaleit í Leikskóla
num Krílakoti, þá eru starfs
menn búnir að fela plastegg á
ýmsum stöðum á lóð leikskólans.
Börnin fengu svo að spreyta sig
á að finna eggin og fá að launum

Árshátíð Grunnskóla
Grundarfjarðar

súkkulaðiegg.
Landsbankinn lagði til súkku
laðieggin í leitina og er bankanum
færðar kærar þakkir fyrir það frá
starfsfólki og börnunum.

kirkjanokkar.is

Athafnir í dymbilviku og á páskum:
Skírdagur: 1. apríl kl. 13 og 14:30 í Ingjaldshólskirkju. Fermt. Full bókað.
Föstudagurinn langi: 2. apríl kl. 14 í Ólafsvíkurkirkju. Píslarsagan lesin.
Aðfangadagskvöld páska: 3. apríl kl. 21 í Ólafsvíkurkirkju. Páskavaka.
Páskadagur: 4. apríl kl. 10 í Ingjaldshólskirkju. Hátíðarguðsþjónusta.
Upplýsingar um skráningu í athafnir vegna samkomutakmarkanna
er á www.kirkjanokkar.is.
Guðsþjónustum verða streymt.

jó

Árshátíð Grunnskóla Grundar
fjarðar átti að vera haldin
fimmtudaginn 25. mars síðast
liðinn. Í fyrra þurfti að aflýsa árs
hátíðinni vegna Covid en í ár sáu
skipuleggjendur fram á að geta
haldið árshátíðina með þeim
takmörkunum sem voru í gildi.
Degi fyrir árshátíðina tilkynntu
stjórnvöld þó hertar aðgerðir og
þá voru góð ráð dýr. Nemendur

settu atriðin á svið, tóku þau
upp og þeim var svo streymt
inná vefsíðu grunnskólans. Árs
hátíðin var því fest á filmu rétt í
tæka tíð áður en skólanum var
skellt í lás og páskafríið hófst.
Ársh átíðarm yndbandið má
nálgast inná www.grundo.is.
Meðfylgjandi mynd er skjáskot
úr því myndbandi.
sj

Lifandi og skemmtileg sumarstörf
hjá Snæfellsbæ
Eftirtalin sumarstörf eru laus hjá Snæfellsbæ sumarið 2021

Leiðbeinendur / flokkstjórar í vinnuskóla

• Um er að ræða 100% störf í 3 mánuði frá 17. maí nk.
• Umsækjendur þurfa að vera 18 ára eða eldri, vera færir um að

stýra vinnuskólahópi, hafa reynslu og áhuga á að vinna með og
fræða unglinga.
• Þeir skulu einnig vera tóbakslausir, sjálfstæðir og góðar fyrirmyndir.
• Þekking á staðháttum í sveitarfélaginu er einnig nauðsynleg.

Sumarvinna

• Um er að ræða 100% starf í 3 mánuði frá 17. maí nk.
• Umsækjendur þurfa að vera 18 ára eða eldri.
• Umsækjendur skulu einnig vera áhugasamir, duglegir,
tóbakslausir, sjálfstæðir og hafa áhuga á útivinnu.

Umsóknareyðublöð má nálgast á bæjarskrifstofu
Snæfellsbæjar. Einnig er hægt að nálgast þau
á heimasíðu Snæfellsbæjar, www.snb.is.

Umsóknarfrestur er til 25. apríl 2021.
Eftir þann tíma verður ekki tekið við umsóknum.

Umsóknir berist á skrifstofu Snæfellsbæjar,
Klettsbúð 4, 360 Snæfellsbæ,
eða á netfangið: valgerdur@snb.is

Athugið að einungis verður boðið
upp á ofantalin stöðugildi í ár.

Nánari upplýsingar í síma: 433-6900.

Snæfellsbær

|

Klettsbúð 4

|

433 6900

|

snb.is

Kvenfélag Hellissands - Síðustu 30 árin
Í janúar sendi Kvenfélag Hellis
sands frá sér grein í tilefni af 100
ára afmælinu sínu sem fjallaði að
mestu um fyrstu sjötíu ár félags
ins. Þar lofaði undirrituð fram
haldi þar sem fjallað yrði um
síðustu þrjátíu ár. Erfitt er að
telja allt upp sem Kvenfélagið
hefur gert síðustu þrjá áratugi
en hér verður reynt að fara yfir
það helsta.
Síðustu þrjátíu ár hefur Kven
félag Hellissands haldið reglu
lega viðburði. Fyrst ber að
nefna þorrablótið sem félagið
heldur ásamt öðrum félögum í
hreppnum sem er oftar en ekki
mikil skemmtun. Haldin er jóla
trésskemmtun fyrir börnin í sam
félaginu á milli jóla og nýárs, þar
sem boðið er upp á veitingar,
jólasveinar mæta og lifandi tón
list spiluð á meðan dansað er í
kringum jólatréð. Kvenfélagið
hefur sett upp aðventukaffi þegar
ljósin eru kveikt á jólatrénu fyrsta
í aðventu og boðið upp á ýmsar
kræsingar og heitt kakó. Annað
hvert ár síðan í kringum aldamót
hefur verið haldin bæjarhátíð sem
hefur hlotið nafnið Sandara- og
rifsaragleðin. Kvenfélag Hellis
sands hefur oftar en ekki tekið
þátt í þeirri gleði og boðið upp
á hinar sívinsælu vöfflur til að
fylla tóma maga í kaffinu, verið
með happaveiði fyrir börnin og
fleira. Samstarfsverkefni félaga
á nesinu heldur Nesball fyrir
eldri borgara einu sinni á ári
þar sem öllu er tjaldað og er
Kvenfélagið á Hellissandi hluti
af því. Kvenfélagið hefur einnig
haldið smærri viðburði sem eru
ekki reglulegir, má þá nefna

Mottumars-fundur 2021.

saumakvöld, námskeið og ýmis
skemmtikvöld.
Aðal fjáröflun Kvenfélagsins
er án efa kleinubaksturinn sem
er haldin 4-6 sinnum á ári, þar
sem bátar, fyrirtæki og velunnarar
versla við félagið. Þá hittast konur
og baka ljúffengar kleinur sem
hafa það orð á sér að vera „bestar í
heimi“. Þessi samverustund er oft
full af gleði og orku frá dugnaðar
konum sem finnst gaman að gefa
af sér í góðum félagsskap.
Kvenfélag Hellissands heldur
einnig minni og stærri fjáraflanir.
Má nefna sem dæmi konukvöld
sem Kvenfélagið hélt ásamt
öðrum félögum fyrir fimm árum
síðan þar sem öllu var tjaldað til,
matur, drykkir, tískusýning, bingó
og margt fleira. Þá sameinuðust
vinkonuhópar í Snæfellsbæ til
þess að styrkja Heilsugæsluna
um Ginskoðunarbekk.
Kvenfélagið hefur alla tíð unnið
að líknarmálum og síðustu þrjátíu
ár má helst nefna heilsugæsluna,
grunnskólann, leikskólann og
kirkju
s tarfið sem hafa notið
þess. Auk þess styrkjum við ABC,
Krabbameinsfélagið og fleiri góð
málefni.
Tímarnir eru töluvert breyttir
frá því áður, sveitafélögin eiga oft
meiri pening á milli handanna
og geta því rekið stofnanir í
samfélaginu án hjálpar. Það má því
segja að félög eins og Kvenfélag
Hellissands horfi meira til þess
hvar mesta þörfin liggur og
reyna að verða við því. Auk þess
er sjónum beint að viðburðum
og skemmtunum fyrir samfélagið
sem er oft mikilvægur þáttur í
lifandi samfélagi þar sem fólk

Kleinubakstur í Covid.

Vorferð 2019

hittist og á góðar stundir saman.
Hin félagslega þörf virðist ekki
vera eins sterk og áður fyrr, þar
sem heimurinn hefur minnkað
í kjölfar notkun samfélagsmiðla.
Það má samt ekki gleyma að flest
fólk hefur þörf fyrir samveru og
samkennd hvort með öðru.
Í tilefni þessa tímamóta, að
verða 100 ára, viljum við þakka

samstarfið við samfélagið og
önnur félög á liðnum árum með
ósk um ánægjuleg samskipti um
ókomin ár. Auk þess viljum við
hvetja konur til þess að taka þátt
í félögum bæjarfélagsins til að efla
það enn frekar.
f.h. Kvenfélags Hellissands
Maríanna Sigurbjargardóttir,
formaður

Aflafréttir

Það var stillt og fallegt um að
litast í Ólafsvíkurhöfn á síðasta
sunnudagsmorgun. Kalt var í
veðrið þó sólin væri að glenna
sig og lá þunnur klaki yfir þar
sem myndin er tekin. Aflabrögð
dagana 22. til 28. mars voru minni
en vikuna á undan enda bæði færri
bátar á sjó og farið sjaldnar. Komu
alls 733 tonn á land í höfnum
Snæfellsbæjar í 56 löndunum. Í
Rifshöfn var landað 467 tonnum í
27 löndunum, í Ólafsvík 266 tonn
í 28 löndunum og á Arnarstapa
landaði Inga P SH 149 kílóum í
1 löndun en hún veiðir humar í
gildrur. Hjá dragnótabátunum var
Steinunn SH aflahæst í Ólafsvík
en hún landaði Steinunn SH 61
tonni í 5, Egill SH 54 tonnum í
2, Sveinbjörn Jakobsson landaði
35 tonnum í 2, Guðmundur
Jensson SH 31 tonni í 3 og
Gunnar Bjarnason SH 19 tonnum

Sigur í æfingaleik

í 2 löndunum. Í Rifshöfn landaði
Rifsari SH 44 tonnum í 2, Matthías
SH 32 tonnum í 2, Esjar SH 30
tonnum í 3 og Magnús SH 26
tonnum í 2 löndunum. Hjá stóru
línubátunum landaði Rifsnes SH
66 tonnum í 2, Tjaldur SH 26
tonnum í 1, Hamar SH 24 tonnum
í 1 og Örvar SH 19 tonnum í 1
löndun. Tveir netabátar lönduðu
og landaði Bárður SH 197 tonnum
í 8 löndunum sem er svipað og í
síðustu viku og Ólafur Bjarnason
SH 59 tonnum í 3 löndunum.
Í Grundarfjarðarhöfn var landað
360 tonnum þessa daga í 6
löndunum. Netabáturinn Kap II
VE landaði 104 tonnumí 1 löndun.
Botnvörpubátarnir fjórir lönduðu
allir einu sinni og landaði Farsæll
SH 69 tonnum, Sigurborg SH 65
tonnum, Runólfur SH 62 tonnum
og Hringur SH 60 tonnum.

Reynir Hellissandi lagði
Skallagrím 2 - 1 í æfingaleik á
Ólafsvíkurvelli 23. mars síðast
liðinn. Mörkin skoraði Heimir
Þór Ásgeirsson. Mjög gaman
var að fylgjast með leiknum og
verður gaman að sjá hvernig
Reynismönnum mun ganga en
ekki hefur verið keppt undir
merkjum Reynis Hellissandi í

Jökull Bæjarblað
steinprent@simnet.is
436 1617

þa

Leiksýning í Lýsuhólsskóla
Nemendur í Grunnskóla Snæ
fellsbæjar á Lýsuhóli hafa undan
farnar vikur verið að æfa leikverk.
Á miðvikudaginn í síðustu viku
nýttu þau tækifærið þar sem það
var síðasti dagurinn í bili sem
leyfði 50 manna samkomur og
fluttu leikverkið fyrir gesti. Á
sýningunni voru söngatriði, leik
verk um pláneturnar og Ávaxta
karfan. Planið var að streyma
sýningunni einnig er tæknilegir
örðugleikar urðu til þess að ekki
voru allir sem náðu að fylgjast
með. Nú er þó stórskemmtilegt
verkið aðgengilegt inni á Youtube
síðu Lýsuhólsskóla, Lysuholsskoli
Snaefellsbae.
sj

langan tíma. Reynismenn munu
taka þátt í bikarkeppninni og
mæta þar Lengjudeildarliði
Aftur
e ldingar á Reynisvelli,
Hellissandi í 1. umferð. Fyrir
samkomubannið átti leikurinn
að fara fram 10. apríl en ný dag
setning mun koma þegar knatt
spyrna verður leyfð aftur.
þa

Vinnuskóli Snæfellsbæjar sumarið 2021
Snæfellsbær óskar eftir umsóknum um störf í skemmtilegri og lærdómsríkri
sumarvinnu við vinnuskóla Snæfellsbæjar sumarið 2021.
Vinnuskólinn verður starfræktur frá 9. júní til 23. júlí.
• Nemendur í 8. bekk starfa í fjórar vikur, frá 9. júní - 9. júlí.
Daglegur vinnutími frá kl. 8:00 - 12:00.
• Nemendur í 9. og 10. bekk og unglingar í árgangi 2004 starfa í sex vikur,
frá 9. júní - 23. júlí. Daglegur vinnutími frá 8:00 - 16:35 með hádegismat
nema á föstudögum en þá er unnið til kl. 12:00.
Athugið: Nemendur í 10. bekk og unglingar í árgangi 2004 þurfa að skila
rafrænum persónuafslætti og greiða í lífeyrissjóð. Iðgjöld reiknast frá
næstu mánaðarmótum eftir 16 ára afmælisdag.
Nemendur vinnuskóla mæta á eftirfarandi staði til vinnu eftir búsetu:
• Ólafsvík - Áhaldahús Snæfellsbæjar
• Hellissandur - rúta fer frá Grunnskólanum á Hellissandi
• Rif - rúta fer frá strætóskýlinu efst í Háarifi
Reglur vinnuskólans eru einfaldar og skýrar:
•
•
•
•
•
•
•

Mæta skal á réttum tíma á réttum stað.
Sýna skal flokkstjórum kurteisi.
Einelti er ekki liðið.
Reykingar/munntóbak eru stranglega bannaðar
Notkun gsm-síma er bönnuð, enda tekur bærinn enga ábyrgð á slíkum tækjum.
Öll forföll þarf að tilkynna til verkstjóra.
Leggja þarf til allan vinnufatnað og galla en vinnuskóli leggur til
öryggisvesti.
• Ætlast er til að krakkar mæti með nesti. Ekki er leyft að yfirgefa vinnustað
í pásum.
• Klæðnaður skal hæfa veðri og eðli vinnunnar.

Vinnuskólinn er eingöngu ætlaður fyrir börn sem eiga
lögheimili í sveitarfélaginu eða eiga foreldri með
lögheimili í sveitarfélaginu.
Umsóknareyðublöð er hægt að nálgast í Ráðhúsi
Snæfellsbæjar og á heimasíðu Tæknideildar
Snæfellsbæjar, www.taeknideild-snb.is
Umsóknum skal skila í Ráðhús Snæfellsbæjar,
Klettsbúð 4, 360 Hellissandi eða
á netfangið valgerdur@snb.is

Umsóknarfrestur er til og með 16. maí nk.
Eftir það er ekki tekið við umsóknum
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