
Starfsfólk Þjóðgarðsins Snæ-
fellsjökuls hefur nú flutt skrifstof-
ur sínar í nýja Þjóðgarðsmiðstöð 
að Sandhrauni 5 á Hellissandi. 
Framkvæmdir hófust sumarið 
2020 á Þjóðgarðsmiðstöðinni 
sem er um 710 fermetrar. Hýsir 
byggingin rými fyrir starfsmenn 
þjóðgarðsins, svo sem skrifstofur, 
geymslur og aðstöðu fyrir þjóð-

garðsverði sem nú hefur verið 
tekið í notkun auk þjónustumið-
stöðvar þjóðgarðsins með sýn-
ingar og kennsluaðstöðu. Ger-
ir Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull 
ráð fyrir að opna Þjóðgarðsmið-
stöðina fyrir almenning fljótlega 
á nýju ári.
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1039. tbl - 22. árg. 27. október 2022

Þjóðgarðsmiðstöðin tekin í notkun

Dagskráin á næstunni

Nánari upplýsingar á facebook og frystiklefinn.is

29. Okt.: Liverpool - Leeds - 18:45

30. Okt.: Arsenal - Nottingh. Forest - 14:00

30. Okt.: Man Utd - West Ham - 16:15

30. Okt: Skák-kvöld - 20:30

04. Nóv.: PUB QUIZ!!! 20:30

06. Nóv.: Chelsea - Arsenal - 12:00

06. Nóv.: Aston Villa - Man Utd - 14:00

06. Nóv.: Tottenham - Liverpool - 16:30

06. Nóv: Skák-kvöld - 20:30

11&12 Nóv.: NORTHERN WAVE FILM FESTIVAL  
                - Sjá dagskrá á facebook

12. Nóv - Emmsjé Gauti - 21:30

13. Nóv: Skák-kvöld - 20:30

Frystiklefinn/The Freezer



Líða fer að jólum og einhverjir 
farnir að huga að jólagjöfum og 
öðru sem viðkemur undirbúningi 
jólanna. Fyrir marga eru góðverk 
fyrirboði jólanna og markar jafn-
vel upphaf jólanna að útbúa slík-
ar gjafir. Jól í skókassa eru alþjóð-
legt verkefni sem felst í því að 
fá börn jafnt sem fullorðna til 
þess að gleðja önnur börn sem 
lifa við fátækt, sjúkdóma og erf-
iðleika með því að gefa þeim 
jólagjafir. Fyrir jólin 2004 ákvað 
hópur ungs fólks innan KFUM & 
KFUK að láta reyna á verkefnið 
hér á landi. Undirtektirnar voru 
frábærar og söfnuðust rúmlega 
500 kassar það árið. Verkefnið 
hélt svo áfram að spyrjast út 
og árið 2005 urðu skókassarnir 
2600. Sú tala hefur síðan tvöfald-
ast því undanfarin ár hafa borist í 
kringum 5000 gjafir. Skókassarn-
ir fullir af gjöfum verða sendir til 
Úkraínu en þar er atvinnuleysi 
mikið og ástandið víða bágbor-
ið. Íslensku skókössunum verður 
meðal annars dreift á munaðar-
leysingjaheimilum, barnaspítala 
og til barna einstæðra mæðra sem 
búa við sára fátækt. Gjafirnar eru 

settar í innpakkaða skókassa og til 
þess að tryggja að öll börnin fái 
svipaða jólagjöf er mælst til þess 
að ákveðnir hlutir séu í hverjum 
kassa. Á vefsíðu KFUM er hægt að 
sjá nánari upplýsingar um hvern-
ig skal pakka, merkja og ganga frá 
skókössunum og hvaða hluti skal 
setja í kassana, til dæmis leikföng, 
skóladót, hreinlætisvörur, sæl-
gæti og föt. Í Snæfellsbæ fer mót-
taka á skókössunum fram mið-
vikudaginn 2. nóvember kl. 16 
til 18 í Átthagastofu Snæfellsbæjar 

og í Grundarfirði er tekið á móti 
skókössum fimmtudaginn 3. nóv-
ember í safnaðarheimili Grundar-
fjarðarkirkju frá kl. 16 til 18. Með-

fylgjandi mynd er af þakklátum 
börnum í Úkraínu með pakkana 
árið 2020.
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Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og liggur 
frammi í Snæfellsbæ og Grundarfirði, 

Blaðið kemur út vikulega.

Upplag: 500

Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

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

Netfang: steinprent@simnet.is

Sími:      436 1617

Jól í skókassa

Slys varð við Kirkjufellið mið-
vikudaginn 19. október þegar 
erlendur ferðamaður féll niður 
úr þó nokkurri hæð og lét lífið. 
Hafði maðurinn verið á göngu 
með hópi fólks og voru þau kom-
in hátt í fjallið þegar slysið varð. 
Lögreglan, sjúkrabíll og björg-
unarsveitir voru kölluð út auk 

þyrlu Landhelgisgæslunnar og 
var mikill viðbúnaður við fjall-
ið. Ágangur á fjallið hefur auk-
ist mikið undanfarin ár og slysin 
samhliða því en þetta er annað 
banaslysið á Kirkjufelli síðustu 
tvö árin. 
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Banaslys 
við Kirkjufell

Á dögunum gaf Fisk Seafood 
leikskólanum á Sólvöllum, 
grunnskólanum í Grundarfirði 
og bókasafninu í Grundarfirði 
eintök af bókinni Dýrin á Fróni 
eftir Alfreð Guðmundsson. Um 
er að ræða myndskreytta vísna-
bók um nokkur algeng íslensk 
dýr fyrir alla aldurshópa. Þessari 
gjöf var vel tekið en það var Hall-

dóra Dögg Hjörleifsdóttir, starfs-
maður Fisk Seafood sem afhenti 
gjöfina. Leikskólinn fékk þrjú ein-
tök af bókinni að gjöf, eina fyrir 
hverja deild og grunnskólinn og 
bókasafnið fékk hvort um sig bók. 
Á meðfylgjandi mynd er Halldóra 
Dögg að afhenda bókina á leik-
skólanum á Sólvöllum.  

sj

Fisk Seafood 
gefur bækur

Jökull Bæjarblað

steinprent@simnet.is

436 1617



RAFRÆN UMSÓKNARGÁTT 
Á vef SSV er rafræn umsóknargátt
Kynnið ykkur vel reglur og viðmið 

varðandi styrkveitingar
Allar nánari upplýsingar á  

www.ssv.is

OPIÐ ER FYRIR UMSÓKNIR Í
UPPBYGGINGARSJÓÐ VESTURLANDS

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL OG MEÐ
17. NÓVEMBER 2022

20
23

ÚTHLUTUN JANÚAR  2023

STYRKIR TIL ATVINNUÞRÓUNAR & NÝSKÖPUNAR
VERKEFNASTYRKIR TIL MENNINGARMÁLA
STOFN- & REKSTRARSTYRKIR TIL MENNINGARMÁLA

ATVINNU- & NÝSKÖPUNARVERKEFNI:
Ólafur Sveinsson olisv@ssv.is  892-3208 
Ólöf Guðmundsdóttir olof@ssv.is  898-0247
Helga Guðjónsdóttir helga@ssv.is  895-6707

AÐSTOÐ VIÐ UMSÓKNIR
MENNINGARVERKEFNI:
Sigursteinn Sigurðsson sigursteinn@ssv.is  698-8503

Sunddeild Víkings/Reynis stóð 
fyrir áheitasundi 23. október síð-
astliðinn. Það voru krakkar á aldr-
inum 6 til 13 ára sem tóku þátt í 
sundinu. Krakkarnir voru búnir 
að ganga í hús í Snæfellsbæ og 
safna áheitum og gekk söfnun-
in mjög vel. Markmiðið var að 
synda 10 km en þau enduðu á að 

synda alls 12,2 km. Áheitin voru 
þeim mikil hvatning og vilja þau 
þakka íbúum Snæfellsbæjar fyr-
ir öll áheitin og hlýjar móttökur 
þegar þau bönkuðu upp á. Enn er 
hægt að styrkja krakkana með því 
að millifæra á reikning 0194-05-
401399, kt. 470579-0139.

sj

Áheitasund sunddeildar



Í janúar til mars í ár var Fyr-
irtækjakönnun landshlutanna 
2022 framkvæmd og gaf SSV á 
dögunum út skýrslu með niður-
stöðum sem Vífill Karlsson, hag-
fræðingur og ráðgjafi hjá SSV, tók 
saman. Fyrirtækjakönnun lands-
hlutanna var síðast framkvæmd 
haustið 2019. Í ár tóku rúmlega 
1600 fyrirtæki þátt og þar af tæp-
lega 200 af Vesturlandi. Árið 2019 
tóku 318 fyrirtæki af Vesturlandi 
þátt í könnuninni og 2018 voru 
þau 397. Þátttökutölur í lands-
hlutanum hafa því dregist saman 
á milli ára. 

Í niðurstöðum kannaninnar 
kom fram að á Vesturlandi höfðu 
hlutfallslega fleiri fyrirtæki hug á 
að ráða fólk en árið 2019. Vestur-
land var í meðallagi borið saman 
við aðra landshluta utan höfuð-
borgarsvæðisins hvað ráðningar 
varðar og það sama má segja um 
hug fyrirtækja á Vesturlandi til 
fjárfestinga. Þegar þessar tölur 
voru brotnar upp eftir atvinnu-
greinum á landinu öllu kom í ljós 
að mestur hugurinn var í fiskeld-

isgreinum, sístur í sjávarútvegi á 
meðan ferðaþjónustan var þar 
mitt á milli en mesti viðsnún-
ingurinn síðan 2019 var í ferða-
þjónustunni. 

Fyrirtæki á Vesturlandi skáru 
sig ekki marktækt frá öðrum fyr-
irtækjum á landinu er varðar sýn 
þeirra á horfur í efnahagsmálum 
veturinn 2022 en voru mun bjart-

sýnni en árið 2019. Ferðaþjón-
ustan skar sig úr hvað bjartsýni 
varðar og þá sérstaklega á Vest-
urlandi þar sem hún jókst mest 
á milli kannanna. Fjórðungur 
allrar veltu atvinnulífsins á Vest-
urlandi eða 24% kom frá ferða-
mönnum og 12% af veltu fyrir-
tækja mátti rekja til þjónustu við 
ferðaþjónustufyrirtæki sem gef-
ur vísbendingar fyrir afleidd áhrif 
atvinnugreinarinnar. Í landfræði-
legu tilliti var Vesturland að þessu 
leyti lítið eitt undir landsmeðaltali 
sem var 15%. 

Einungis 3% af tekjum fyrir-
tækja Vesturlands kom frá skap-
andi greinum sem er töluverð 
lækkun frá 2019 þegar Vestur-
land mældist með 7%, því kem-
ur ekki á óvart að Vesturland hafi 
mælst lægst í ár þegar spurt var 
um tekjur af skapandi greinum. 
Tekjur hjá fyrirtækjum á Vestur-
landi voru þó almennt að aukast 
örlítið á milli ára en þó var aukn-
ingin minni en á höfuðborgar-
svæðinu. Í könnuninni var spurt 

fyrirtæki hvort þau væru að útvega 
starfsmönnum sínum húsnæði og 
kom í ljós að fyrirtæki á Vestur-
landi voru mest í því ásamt fyrir-
tækjum á Norðurlandi vestra og 
Suðurlandi. 

Þá var þörf fyrirtækja á lands-
hlutanum fyrir faglært vinnuafl í 
meðallagi en þó meiri en 2019, 
50% fyrirtækja á Vesturlandi taldi 
sig í þörf fyrir menntað vinnu-
afl. Þá þótti sérstaklega vöntun 
á iðnmenntun en sömuleiðis á 
menntun úr hefðbundnu bók-
námi. Ferðaþjónustan taldi sig 
í mestri þörf af þeim þremur 
atvinnugreinum á Vesturlandi 
sem unnt var að draga út. 

Könnun sem þessi gefur mik-
ilvægar upplýsingar fyrir þá sem 
vinna að byggða- og atvinnuþró-
un og þakka aðstandendur henn-
ar þeim fyrirtækjum sem tóku þátt 
og vona á sama tíma að á næsta 
ári takist betur til að efla þátttöku 
fyrirtækja á Vesturlandi.

sj

Fyrirtækjakönnun landshlutanna 2022

Við bjóðum upp á 
alhliða bílaviðgerðir, 

dekkjaskipti og smurþjónustu.

Tímapantanir í síma 436-1111 



Það var nóg um að vera í Ólafs-
víkurhöfn eins og flesta daga í 
höfnum Snæfellsbæjar þriðju-
daginn 25. október þegar Björg-
unarbáturinn Björg lóðsaði salt-
skipið Wilson Heron til hafnar. 
En dagana 17. til 23. október var 
landað alls í höfnum Snæfells-
bæjar 954 tonnum í 90 löndun-
um. Þar af var landað í Rifs-
höfn 599 tonnum í 46 löndun-
um, Ólafsvíkurhöfn 252 tonnum 
í 36 löndunum og á Arnarstapa 
103 tonnum í 8 löndunum. Tveir 
handfærabátar lönduðu í Ólafs-
víkurhöfn þessa daga og lönduðu 
þeir 4 tonnum í 4 löndunum. Þrír 
handfærabátar lönduðu í Rifshöfn 
og lönduðu þeir 8 tonnum í 6 
löndunum. Hjá dragnóta bátun-
um landaði Magnús SH 30 tonn-
um í 3, Gunnar Bjarnason SH 29 
tonnum í 4, Esjar SH 25 tonnum 
í 4, Saxhamar SH 23 tonnum í 4, 
Guðmundur Jensson SH 20 tonn-
um í 4, Rifsari SH 19 tonnum í 4, 
Matthías SH 14 tonnum í 2, Ólaf-
ur Bjarnason SH 11 tonnum í 2 og 
Sveinbjörn Jakobsson SH 9 tonn-
um í 2 löndunum. Hjá litlu línu 

bátunum landaði Tryggvi Eðvarðs 
SH 78 tonnum í 4, Kristin HU 69 
tonnum í 6, Stakkhamar SH 67 
tonnum í 7, Særif SH 56 tonnum 
í 3, Gullhólmi SH 49 tonnum í 
3, Kvika SH 48 tonnum í 5, Lilja 
SH 44 tonnum í 6, Bíldsey SH 38 
tonnum í 3, Brynja SH 20 tonnum 
í 4, Signý HU 16 tonnum í 3, Sverr-
ir SH 14 tonnum í 3 og Rán SH 3 
tonnum í 1 löndun. Hjá stóru línu 
bátarnir lönduðu einu sinni hver 

þessa daga og landaði Tjaldur SH 
96 tonnum, Rifsnes SH 91 tonni 
og Örvar SH 73 tonnum.

Fjórir handfærabátar lönduðu 
þessa daga í Grundarfirði og 
lönduðu þeir 9 tonnum í 6 löndun-
um. Einn línubátur landaði Valdi-
mar GK og landaði hann 76 tonn-
um í 1 löndun. Alls var landað í 
Grundarfjarðarhöfn þessa daga 
793 tonnum í 17 löndunum.  
Botnvörpu bátarnir sem lönduðu 

í Grundarfjarðarhöfn þessa daga 
lönduð einu sinni hver utan Við-
ey RE sem landaði 285 tonnum 
í 2 löndunum. Akurey AK land-
aði svo 77 tonnum,  Bylgja VE 
67 tonnum, Hringur SH og Sig-
urborg SH lönduðu 55 tonnum 
hvor bátur, Runólfur SH 54 tonn-
um, Farsæll SH 46 tonnum, Sturla 
GK 43 tonnum og Steinunn SF 27 
tonnum allir í einni löndun eins 
og áður segir.

þa

AKSTURSSTYRKIR

Akstursstyrkir til íbúa í dreifbýli
Íbúar í dreifbýli Snæfellsbæjar geta sótt árlega um sérstakan akstursstyrk til að koma til móts við 

kostnað vegna aksturs barna til Ólafsvíkur í íþrótta- og tómstundaiðkun.

Árlegur akstursstyrkur er kr. 30.000.-

Umsóknir skulu berast bæjarritara í tölvupósti.

Í umsókn þarf að koma fram nafn foreldris/forráðamanns, 
nafn barns/barna, kennitala og reikningsnúmer þar sem leggja á styrkinn inn.

Einnig þarf að fylgja vottorð/staðfesting frá þjálfara um að barnið sé skráð í íþróttir norðan heiðar.

Nánari upplýsingar gefur bæjarritari í síma 433-6900 eða netfangið lilja@snb.is

Aflafréttir



Ríkisstjórnin á að tryggja 
aðkomu heildarsamtaka öryrkja 
og ellilífeyrisþega þegar kem-
ur viðræðum ríkisstjórnarinn-
ar og fulltrúa vinnuveitenda og 
launþega til að ljúka komandi 
kjarasamningsviðræðum. Þannig 
tryggja stjórnvöld að almanna-
tryggingarþegar, öryrkjar og 
ellilífeyrisþegar, fái tækifæri til 
að koma sjónarmiðum sínum á 
framfæri í viðræðunum ásamt því 
að ríkisstjórnin taki rökstudda 
afstöðu til þeirra sjónarmiða áður 
en viðræðunum lýkur. Flokkur 
fólksins hefur lagt fram tillögu til 
þingsályktunar um að ríkisstjórn-
in tryggi ofangreint. Hér er þörf 
á réttarbót enda býr alltof margt 
fólk úr þessum hópum við kjör 
sem duga ekki fyrir nauðþurftum 
eða brýnustu framfærslu.

Nú eru fulltrúar vinnuveitenda 
og launþega í þann mund að hefja 
viðræður um gerð kjarasamninga. 
Stærsti einstaki kjarasamningur-
inn, lífskjarasamningurinn, renn-
ur út 1. nóvember næstkomandi. 
Fjölmörg fordæmi eru fyrir því 
að ríkisstjórnin hafi aðkomu að 
kjaraviðræðum þegar um er að 
ræða víðfeðma samninga milli 
fjölda samtaka, bæði launþega 
og vinnuveitenda. Aðkoma rík-
isstjórnarinnar að gerð lífskjara-
samninganna árið 2019 er aðeins 
eitt dæmi af mörgum. Þá gaf rík-
isstjórnin út yfirlýsingu um að 
ráðist yrði í ýmsar aðgerðir, að 
upphæð 80 milljarðar kr., á gild-
istíma lífskjarasamninganna, til 
að styðja við markmið þeirra um 
stöðugleika og bætt kjör launa-
fólks.

 
Kjaragliðnun 

um tugi prósenta!
Í 69. gr. laga um almanna-

tryggingar segir að bætur 
almannatrygginga skuli taka mið 

af launaþróun, þó þannig að þær 
hækki aldrei minna en verðlag 
samkvæmt vísitölu neysluverðs. 
Þrátt fyrir þau skýru lagafyrirmæli 
hafa fjárhæðir almannatrygginga 
ekki fylgt launaþróun undanfar-
in ár og nú mælist samansöfnuð 
kjaragliðnun í tugum prósenta! 

ASÍ hefur ítrekað bent á það í 
umsögnum við fjárlög að það sé 
með öllu óásættanlegt að kjör elli- 
og örorkulífeyrisþega dragist aft-
ur úr öðrum lágtekjuhópum og 
mælist til þess að bætur almanna-
trygginga taki hækkunum til sam-
ræmis við lægstu laun á vinnu-
markaði.

Án verkfallsréttar 
– án kjarabóta

Öryrkjar og ellilífeyrisþegar 
geta ekki nýtt sér verkfallsrétt til 
að krefjast kjarabóta. Það hefur 
tvímælalaust áhrif á þróun kjara 
þeirra, enda hefur ríkisstjórn eft-
ir ríkisstjórn virt mannréttindi 
þeirra svo gott sem að vettugi.

Það er í senn nauðsynlegt og 
eðlilegt að fulltrúar öryrkja og elli-
lífeyrisþega eigi sæti við borðið í 
samningaviðræðum milli ríkis, 
launþega og vinnuveitenda um 
kaup og kjör í landinu. Sagan sýn-
ir að í slíkum viðræðum eru iðu-
lega teknar veigamiklar ákvarð-
anir um ráðstöfun opinberra fjár-
muna, sem varða hagsmuni allra 
landsmanna, og því ber ríkinu að 
tryggja  að öryrkjar og ellilífeyr-
isþegar fái að koma sjónarmið-
um sínum á framfæri. Aukin verð-
bólga muni bitna mest á þessum 
hópum öryrkja og aldaðra.

Þátttaka og virkni í 
samfélaginu án 

skerðinga
Mikilvægt er að almanna-

tryggingakerfið tryggi lágmarks-
framfærslu og að skerðingarregl-
ur læsi ekki fólk í fátæktargildru. 
Heimila á öryrkjum sem treysta 
sér til, að reyna fyrir sér á vinnu-
markaði í tvö ár án skerðinga og 
án þess að örorka þeirra sé endur-

metin. 
Efri árin eiga hvorki að vera 

fátæktargildra né kvíðaefni. 
Hækka á frítekjumark ellilífeyris 
vegna lífeyristekna og leggja nið-
ur skerðingar á ellilífeyri vegna 
atvinnutekna.

Hvetja á einstaklinginn til sjálfs-
bjargar og aldrei refsa þeim né 
skerða tekjur þeirra, sem vilja og 
geta bjargað sér að einhverju leyti 
sjálfir. Það er bæði siðferðislega 
rétt og virðir sjálfsbjargarréttinn. 
Fyrir utan að hvetja til þátttöku 
og virkni í samfélaginu, sem skil-
ar sér aukinni velmegun.

Afar mikilvægt er að sátt náist 
í samfélaginu í komandi kjara-
samningsviðræðum, ekki aðeins 
milli fulltrúa vinnumarkaðarins 
og ríkisins, heldur einnig lífeyris-
þega. Slík sátt myndi skapa grund-
völl fyrir auknum jöfnuði í sam-
félaginu, þar sem allir eru fullir 
þátttakendur. 

Eyjólfur Ármannsson
Höfundur er þingmaður fyrir 

Flokk fólksins í Norðvesturkjördæmi. 

Öryrkja og aldraða að lífskjaraborðinu  



UMSÓKNIR UM STYRKI

Fjárhagsáætlun Snæfellsbæjar 
og stofnana 2023

Ha�n er vinna við gerð �árhagsáætlunar Snæfellsbæjar fyrir árið 2023. 

Hér með er auglýst eftir umsóknum um styrki.

Þeir aðilar sem vilja koma með styrkumsóknir er varðar næsta �árhagsár Snæfellsbæjar eru hvattir til 
að skila þeim á bæjarskrifstofuna til bæjarritara fyrir 1. nóvember 2022.

Þau félagasamtök sem fengu styrki á árinu 2022 þurfa að senda inn ársreikning 
með áframhaldandi styrkbeiðni.

Athugið, að engir styrkir fást greiddir nema um þá sé sótt og bæjarstjórn samþykki þá.

bæjarritari

Fjölmargir íslendingar hafa 
leitað leiða til að leggja sitt af 
mörkum í þágu Úkraínu. Átakið 
Sendum hlýju er verkefni á veg-
um hóps fólks sem þekkir vel til 
þarfa Úkraínu. Allir geta hjálpað 
Úkraínu að verja sig gegn innrás 
Rússlands. Bæði menn og kon-
ur hafa gripið til vopna til að 
verja landið sitt og framtíð barn-
anna sinna. Eitt af því sem skort-
ir í Úkraínu er hlýr fatnaður og 
munu hlýir íslenskir sokkar gagn-
ast vel nú í vetur. Verkefnið Send-
um hlýju hefur nú komið upp 

móttöku kössum um allt land þar 
sem hægt er að skila ullarsokkum 
úr hreinni íslenskri ull sem send-
ir verða út til hermanna Úkra-
ínu. Bæði er hægt að senda nýja 
sokka og notaða en þeir notuðu 
verða að vera í mjög góðu standi 
og óskað er eftir sokkum í stærð-
um 40-43 og 44-47. Á vefsíðu ver-
kefnisins sendumhlyju.is er hægt 
að finna prjónauppskrift af sokk-
um og upplýsingar um móttöku-
staði. Á Snæfellsnesi er móttöku 
kassi fyrir sokka á N1 í Ólafsvík.

sj

Sendum hlýju
Svokallaðir „sérfræðingar“ í 

að fylla út getraunaseðil eru lík-
lega manna fróðastir í að finna 
afsakanir þegar spár þeirra 
ganga ekki eftir. Skýringarnar, 
sem koma eftir helgarnar eru 
margar, en eiga það sameigin-
legt að eitthvað utan að komandi 
gerðist, eða dómarinn og svo 
framvegis. Allt þekktar afsakanir. 
Svona atriði eru eitt af því sem 
gerir þetta skemmtilegt. Fullir 
eldmóði á laugardagsmorgni 

ákveðnir í að vinna þann stóra 
mæta spekingarnir til okkar, því 
síðast munaði litlu. Ekki gefast 
upp, það kemur bara næst. Alla 
vega, tveir voru með 10 rétta 
síðast, sem gaf smá vinning 
þannig að biðin eftir sæmileg-
um vinningi heldur áfram. En 
við verðum í Átthagastofunni á 
laugardaginn, byrjum klukkan 
11.00 og verðum til 12.00. Kaffi 
á könnunni og allir velkomnir. 

Áfram Víkingur

1x2 Getraunir

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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



Stuttmyndanámskeið fyrir krakka
Skráning er hafin

Alþjóðlega kvikmyndahátíðin Northern Wave fer fram helgina 11.-13.nóvember
næstkomandi. Boðið verður upp á sérstaka barnadagskrá laugardaginn 12. nóvember.

Kl. 10.00 -12.00 Barnabíó í Sundlaug Ólafsvíkur. Alþjóðlegar stuttmyndir við hæfi barna.
Kl. 13.00 - 14.00 Kennsla í plakatagerð fyrir krakkar. Sérstakt föndurhorn verður alla helgina í
Frystiklefanum þar sem krakkar geta búið til bíóplaköt.
Kl. 14.30 - 16.30  Ókeypis stuttmyndanámskeið fyrir krakka frá 9-11 ára með Þóreyju Mjallhvíti.
Við munum búa til sögur, leika sjálf og hafa gaman. Krakkarnir taka upp á eigin símum. Gott er ef
nemendur mæta með fullhlaðinn síma sem að er með klippiforriti á. Til dæmis YouCut fyrir
Android síma eða Imovie fyrir iphone. Skráning á thorey@mjallhvit.is

Rozpoczęliśmy zapisy na warsztaty z produkcji filmów krótkometrażowych dla dzieci,
które odbędą się 12 listopada.

W weekend 11-13 listopada będzie miał miejsce międzynarodowy festiwal filmowy
Northern Wave. Na sobotę 12 listopada planowany jest specjalny program dla dzieci:

10.00-12.00 Kino dziecięce w basenie w Ólafsvíku. Wyświetlane będą filmy krótkometrażowe z
różnych stron świata przeznaczone dla dzieci.
13.00 - 14.00 Zajęcia kreatywne dla dzieci z tworzenia plakatów. Przez cały weekend w Chłodni
(Frystiklefi) działał będzie specjalny kącik rzemieślniczy, w którym dzieci będą mogły tworzyć
swoje własne plakaty filmowe.
14.30 - 16.30 Warsztaty tworzenia filmów krótkometrażowych dla dzieci w wieku 9-11 lat pod
kierownictwem Þórey Mjallhvít.
Będziemy wspólnie wymyślać historie, bawić się i ciekawie spędzać czas. Uczestnicy warsztatów
nagrywać będą filmy przy użyciu własnych telefonów, dlatego wskazane jest, by młodzi adepci
sztuki filmowej zjawili się z w pełni naładowanym telefonem, na którym będzie zawczasu
zainstalowany program do edycji - na przykład YouCut na telefony z Androidem lub Imovie na
iPhone'a. Rejestracja na warsztaty odbywa się drogą elektroniczną na adres email:
thorey@mjallhvit.is


