
Íslensku menntaverðlaunin 
voru afhent við hátíðlega athöfn 
á Bessastöðum 2. nóvember. Átt-
hagafræðin í Grunnskóla Snæ-
fellsbæjar var eitt þeirra verk-
efna sem tilnefnt var í flokknum 
„Framúrskarandi þróunarverk-
efni” og hlaut íslensku mennta-
verðlaunin að þessu sinni. Það 
voru þau Hilmar Már Arason, 
skólastjóri og Vilborg Lilja Stef-
ánsdóttir ásamt Átthagafræði 
teymi skólans og þremur nem-
endum  sem veittu verðlaununum 
viðtöku fyrir hönd skólans. Átt-
hagafræðin snýr að því að kynna 
nemendum átthaga sína á mark-
vissan hátt, það er fræða nemend-
ur um náttúru, sögu og mann-
líf nærumhverfis síns. Menntun 
sem nemendur öðlast á þenn-
an hátt geta þeir síðan byggt á í 
áframhaldandi námi. Fara frá því 
sem þau þekkja í nær umhverfi 
sínu til þess sem er þeim fram-
andi og stendur þeim fjær, yfir-
færslugildi átthagafræðikennslu 
er ótvíræð. Ekki er til eiginlegt 
námsefni heldur er námsskrá sem 
Átthagafræði teymi innan skólans 
hefur haldið utan um og unnið í 
samvinnu við kennara en þar eru 
útlistuð þau verkefni sem hver 
bekkur vinnur að. Lagt er upp 
með að þegar nemandi útskrifast 
úr Grunnskóla Snæfellsbæjar hafi 

hann kynnst nærumhverfi sínu 
og upplifað það. Sem dæmi um 
verkefni má nefna að nemendur 
fræðast um Snæfellsjökul á fjöl-
breyttan hátt svo sem um jarð-
fræði hans, þjóðsögur sem tengj-
ast honum ásamt fleiri verkefnum 
enda nemendur svo skólagöngu 
sína með því að fara á jökulinn. 
Þetta er einungis eitt umfjöllunar-
efni af mörgum. Skólinn á einnig í 

mjög góðu samstarfi við samfélag-
ið bæði foreldra og einstaklinga 
sem koma inn í skólann og fræða 
nemendur sem og fyrirtæki. stofn-
anir, bæjaryfirvöld og félagasam-
tök. Aðspurður sagði Hilmar Már 
Arason skólastjóri að þetta væri 
mikill heiður fyrir skólann – já og 
í raun allt samfélagið í Snæfells-
bæ að hljóta þessa viðurkenningu 
fyrir þetta frábæra þróunarverk-

efni. Sagði hann að skólinn von-
aðist jafnframt til þess að geta, 
með verkefni sem þessu, dregið 
fram það jákvæði í samfélaginu 
okkar og opnað augu nemenda 
fyrir þeim tækifærum sem Snæ-
fellsnesið hefur upp á bjóða, bæði 
í nútíð og þegar til framtíðar er 
litið.

þa

1040. tbl - 22. árg. 3. nóvember 2022

Átthagafræðin hlýtur íslensku menntaverðlaunin

Valhöll fasteignasala hefur selt fasteignir á 
Snæfellsnesi sl. 25 ár. 

Við höfum mikila þekkingu og reynslu sem tryggir 
viðskiptavinum örugg og ánægjuleg viðskipti. 

Valhöll er í hópi frammúrskarandi fyrirtækja skv, 
Credit-info síðastliðin 8 ár (2% fyrirtækja á Íslandi). 

Við erum reiðubúin til þjónustu fyrir þig.
Pétur Steinar Jóhannsson  

aðstoðarmaður Ingólfs í Snæfellsbæ. 893-4718  psj@simnet.is 

Ingólfur Gissurarson 
Löggiltur fasteignasali 
og ábyrgðaraðili  
896-5222  
ingolfur@valholl.is 

Hópurinn á Bessastaðatröppunum eftir afhendingu verðlaunanna. Aftasta röð frá vinstri:Margrét Gróa Helgadóttir,  Adela Marcela 
Turloiu, Guðrún Jenný Sigurðardóttir, Helga Guðrún Sigurðardóttir, Hilmar Már Arason og Rósa Erlendsdóttir. Miðröð: Stefanía Klara 
Jóhannsdóttir, Margrét Gísladóttir, Svanborg Tryggvadóttir, Vilborg Lilja Stefánsdóttir. Fremst fyrir miðju: Viktor Adam Jacunski.

Hilmar Már Arason skólastjóri Grunnskóla Snæfellsbæjar tekur við viðurkenningunni frá 
Sigurði Inga Jóhannssyni innviðaráðherra.



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

43. þing Hafnasambands 
Íslands var haldið í Félagsheim-
ilinu Klifi í Ólafsvík dagana 27. 
- 28. október sl. 105 fulltrúar frá 
höfnum landsins sátu þingið auk 
gesta. Hafnasambandsþing eru 
haldin annað hvert ár. 

Á þinginu voru flutt fjölmörg 
erindi um hafnamál og hags-
munamál hafna.  Má þar nefna 
úttekt og greiningu á fjárhags-
stöðu hafna árið 2021, úttekt á 
gjaldskrármálum íslenskra hafna 
borið saman við gjaldskrár hafna 
á hinum norðurlöndunum, rætt 

var um stöðu fiskeldis á Íslandi 
og áskoranir hafna og sveitafé-
laga í þeim málum, Jónas Gestur 
Jónasson frá Deloitte flutti erindi 
um sjávarútveg í Snæfellsbæ, rætt 
var um orkuskipti í höfnum og og 
sorphirðumál hafna og sveitafé-
laga. Athyglisvert erindi var flutt 
um Sjávarútvegsskóla unga fólks-
ins en þar er lögð áhersla á að 
kynna íslenskan sjávarútveg fyr-
ir ungu fólki og er skólinn star-
fræktur í Fjarðabyggð. Rætt var 
um framkvæmdaþörf hafna fyrir 
tímabilið 2021-2031 og kom þar 

fram að framkvæmdaþörfin fyrir 
þetta tímabil er um 70 milljarð-
ar króna, þar af eru áætlaðir um 
20 milljarðar vegna orkuskipta í 
höfnum. 

Farið var með þingfulltrúa 
í skoðunarferð um Hafnirn-

ar í Ólafsvík og á Rifi, þá var ný 
þjóðgarðsmiðstöð á Hellissandi 
skoðuð í boði þjóðgarðsvarð-
ar. Vel heppnuðu þingi lauk um 
hádegisbil 28. október. Næsta 
hafnasambandsþing verður 
haldið á Akureyri árið 2024. 

Hafnasambandsþing í Snæfellsbæ

Það var margt um manninn á 
laugardaginn og sala á getrauna-
röðum ein sú mesta síðan við 
byrjuðum aftur eftir hléið, sem 
varð þegar Stjáni hætti. Greini-
legt er að félagið á velunnara víð-
ar en í Átthagastofunni á laugar-
dögum, því salan hjá okkur er 
um það bil 70% af heildar sölu 
í nafni Víkings í vikunni. Þökk-
um fyrir það, á laugardaginn 
gekk ekki sem skyldi hjá okkar 
tippurum, en aðeins einn var 
með 10 rétta, sem gaf vinning. 
Til hamingju með það. Nú eru 
tvær helgar eftir fram að hléi, 

sem verður á enska boltanum á 
meðan að heimsmeistarakeppn-
in gengur yfir. Enski boltinn fer 
svo aftur af stað á annan í jól-
um og geta menn þá tekið gleði 
sína á ný! Það er því upplagt að 
kíkja til okkar á laugardaginn 
tippa nokkrar raðir og sjá hvort 
að heppnin verði ekki með. Við 
verðum með kaffi á könnunni 
og kex til að maula með. Allir 
velkomnir. 

Áfram Víkingur

1x2 Getraunir

Dagskráin á næstunni

Nánari upplýsingar á facebook og frystiklefinn.is

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

Við bjóðum upp á 
alhliða bílaviðgerðir, 

dekkjaskipti og smurþjónustu.

Tímapantanir í síma 436-1111 





Vinkonurnar Ásdís Steingríms-
dóttir og Stína Arnfjörð Kristínar-
dóttir hafa tekið að sér verkefni 
við að halda við nytjahorninu 
í móttökustöð Terra í Ólafsvík. 
Stína flutti til Snæfellsbæjar fyrir 
2 árum og þótti henni sorglegt 
að sjá heillega hluti fara í ekkert, 
nytjahornið í Terra hafi verið flott 
framtak en þar var mikil óreiða og 
hlutirnir týndust í henni. Nýlega 
kom Ásdís til hennar með sömu 
hugleiðingar og tóku þær málin 
í sínar hendur, þær fóru þá að 
taka til í nytjahorninu og flokka 
svo að svæðið nýttist betur og 
væri aðgengilegra. Draumurinn 
er svo að seinna meir fái þær hús-
næði þar sem hægt er að setja upp 
nytjamarkað. Þar yrðu hlutirnir 
ekki ókeypis líkt og í nytjahorn-
inu en allt selt á góðu verði og 
ef einhver ágóði kæmi af sölunni 
myndi hann renna til samfélags-
ins. Aðspurð segir Stína bæjar-
búa vera að nýta sér nytjahornið 

mjög mikið, bæði að sækja sér 
hluti og koma með. Um þessar 
mundir er til dæmis brjálað að 
gera hjá þeim og hafa þær ekki 
komist yfir að flokka og raða öll-
um þeim hlutum sem hefur ver-
ið skilað inn. Með þessu fyrir-
komulagi sem er í gangi núna 
geta einstaklingar og fyrirtæki 
komið með nýtanlega og eigu-
lega hluti sem þær koma snyrti-
lega fyrir og aðrir geta svo kom-
ið og tekið, hér á vel við orðatil-
tækið “Eins manns rusl er annars 
fjársjóður”. Stína hefur sjálf nýtt 
sér nytjahornið rosalega mikið 
og segir hún að ef eitthvað vant-
ar líður aldrei á löngu þar til það 
er mætt í nytjahornið. Viðbrögðin 
við þessu framtaki hafa einungis 
verið jákvæð og er það það sem 
heldur þeim gangandi. Móttöku-
stöð Terra er opin á þriðjudögum 
og fimmtudögum frá 15 til 16 og 
á laugardögum frá 10 til 15.

sj

Nytjahornið í Terra 
fær yfirhalningu

Alþjóðlega kvikmyndahátíð-
in Northern Wave Film Festival 
verður haldin hátíðleg í fjórtánda 
skipti helgina 11.-13. nóvember 
næstkomandi á Snæfellsnesi. 

Sýndar verða stuttmyndir 
hvaðanæva að úr heiminum auk 
íslenskra tónlistarmyndbanda og 
má nú sjá dagskrána í heild sinni 
á vefsíðu hátíðarinnar. Sýningarn-
ar fara fram í Frystiklefanum á Rifi 
annarsvegar og í sundlauginni í 
Ólafsvík hinsvegar. Einnig verða 
viðtöl tekin við valda leikstjóra 
eftir sýningar og boðið verður 
upp á masterclassa með Einari 
Snorra kvikmyndagerðarmanni. 

Í tengslum við hátíðina verð-
ur haldin tveggja daga vinnu-
stofa fyrir norrænar kvikmynda-
gerðarkonur, 21 talsins. Löndin 
sem taka þátt eru Grænland, Fær-
eyjar, Ísland, Svíþjóð, Noregur, 

Danmörk og Finnland og eru tve-
ir þátttakendur frá hverju landi 
og einn leiðbeinandi. Verkefnið 
gengur út á að fagkonur leiðbeina 
þátttakendum að taka sín fyrstu 
skref í kvikmyndagerð og styrkja 
tengslanetið. 

Þess að auki verður boðið upp 
á sérstaka dagskrá fyrir börn þar 
sem barnamyndir verða sýndar 
í sundlauginni, stuttmyndanám-
skeið haldið með Þóreyju Mjall-
hvíti og hægt verður að föndra 
sín eigin kvikmyndaplaköt alla 
helgina. 

Ekki er rukkað inn á viðburði 
hátíðarinnar, en greiða þarf hefð-
bundið gjald í sundlaugina. 

Við hvetjum gesti til að mæta 
á tónleika Emmsjé Gauta sem 
einnig verða í Frystiklefanum á 
laugardagskvöldinu.

Northern Wave Film 
Festival í næstu viku



Smásögusamkeppni Jökuls 
fór fram á Barnamenningarhátíð 
Vesturlands. Hátíðin er farands-
hátíð og fór hún fram í Snæfells-
bæ í ár dagana 7. september til 1. 
október. Sjö sögur bárust í keppn-
ina og veitt voru verðlaun fyrir 
bestu söguna og þá áhugaverð-
ustu. Það var Ísabella Ósk Dav-
íðsdóttir í 4. bekk Grunnskóla 
Grundarfjarðar sem hlaut verð-
laun fyrir áhugaverðustu söguna 

og Bergur Ingi Þorsteinsson, 
sem er einnig í 4. bekk Grunn-
skóla Grundarfjarðar, átti bestu 
söguna. Bæði fengu þau bókina 
Gullni Hringurinn eftir Brimrúnu 
Birtu Friðþjófsdóttur og gjafa-
bréf á Sker í Ólafsvík. Tóku sig-
urvegararnir á móti verðlaunun-
um í skólanum og brutust út mikil 
fagnarlæti á meðal bekkjarfélaga 
þeirra. 

sj

Íþróttaskóli Víkings/Reyn-
is hefur hafið göngu sína á ný 
og fylgir því mikil gleði meðal 
barnanna. Íþróttaskólinn er fyr-
ir öll börn í Snæfellsbæ sem eru 
á leikskólaaldri haustið 2022. 
Námskeiðið hófst 27. september 
síðastliðinn og stendur yfir í níu 
vikur. Hefur íþróttaskólinn ekki 
verið í boði fyrir börnin í Snæ-
fellsbæ síðan fyrir heimsfarald-

ur. Alla þriðjudaga kl 17.10 hitt-
ast börnin ásamt foreldrum sín-
um og hlaupa, dansa og leika sér 
saman. Hefur námskeiðið lukk-
ast mjög vel hingað til og vonast 
þátttakendur til þess að félagið 
bjóði áfram upp á þessa skemmti-
legu viðbót við félagslíf barnanna 
þegar þetta námskeiðstímabil 
tekur enda. 

jj

Verðlaun veitt fyrir Smásögusamkeppni Jökuls

Gleði í íþróttaskóla

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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



Héraðssýning lambhrúta 2022 
fór fram í tveimur hlutum laugar-
daginn 22. október síðastliðinn. 
Fyrri hluti sýningarinnar fór fram 
í Haukatungu Syðri 2 í Kolbein-
staðarhreppi og sá seinni í Tungu í 
Snæfellsbæ. Í Haukatungu Syðri 2 
voru 6 mislitir og 7 hvítir hyrndir 
hrútar skráðir en 5 efstu hrútarn-
ir á sýningunni kepptu svo við 
5 efstu hrútana af sýningunni í 
Tungu. Á seinni hluta sýnigarinn-
ar í Tungu var vel mætt af gest-
um en rúmlega 80 manns gerðu 
sér glaðan dag og fylgdust með 
sýningunni. Þar voru 6 kollótt-
ir, 16 mislitir og 17 hvítir hyrnd-
ir hrútar svo að allt í allt, þegar 
búið var að sameina hrútana frá 
fyrri sýningunni, mátti telja 6 koll-
ótta, 22 mislita og 24 hvíta hyrnda 

lambhrúta. Árni Brynjar Bragason 
og Anja Mager sáu um dómgæslu 
og Ásbjörn Pálsson stjórnaði sýn-
ingunum. Eftir að búið var að skrá 
alla hrúta og stigagjöfinni var lok-
ið fór verðlaunaafhendingin fram. 
Fyrsta sæti í mislita flokknum 
hlaut Ásbjörn Pálsson frá Hauka-
tungu Syðri 2 með 88 stig. Besta 
kollótta hrútinn átti Guðlaug Sig-
urðardóttir frá Hraunhálsi með 
90 stig og besta hvíta hyrnda hrút-
inn átti Sól Jónsdóttir frá Bergi 
með 88,5 stig. Farandsskjöldinn 
fyrir Héraðsmeistarann 2022 fékk 
svo fjölskyldan á Bergi fyrir besta 
lambhrútinn Bárð. Á meðfylgj-
andi mynd er Anna Dóra á Bergi 
ásamt börnum sínum og barna-
barni með skjöldinn.

sj

Söfnun fyrir nýjum snjótroðara 
á Skíðasvæði Snæfellsness er nú 
lokið og nægilegt fjármagn fyrir 
tækinu tryggt. Aðeins þrjár vik-
ur liðu frá því söfnunin hófst 
þar til markmiðinu var náð og 
nú er hægt að kaupa snjótroðara 
og flytja hann hingað heim með 
hjálp fyrirtækja, félaga og einstak-
linga. Mikil samstaða á Snæfells-
nesinu öllu varð til þess að settu 
marki var náð en mikil þörf er 
að eiga slíkt tæki þegar snjórinn 
kemur loksins enda gjörbreytir 
það aðstæðum í fjallinu að geta 
troðið brautir fyrir skíðaiðkend-
ur. Stjórn Skíðasvæðisins segir 
það að finna áhugann og kraftinn 
frá Snæfellingum gefi þeim kraft 

til að halda áfram að byggja upp 
og bæta skíðasvæði. Þá vilja þau 
koma fram þakklæti til allra þeirra 
sem lögðu sitt af mörkum við söfn-
unina. G.Run, Fisk Seafood, Ung-
mennafélag Grundarfjarðar, Kaffi 
59, Narfeyrarstofa, Fiskmarkaður 
Íslands, Djúpiklettur, BB og syn-
ir, Dekk og smur, Ragnar og Ásge-
ir, Eimskip, Silfur hár og förðun, 
Ökuskóli P.G.P., Verkalýðsfélag 
Snæfellinga, Tannlæknastofa Ara 
Bjarna, Nesbrauð, Lionsklúbb-
ur Grundarfjarðar, Bjarg apart-
ments, Rútuferðir ehf og fjöl-
margir einstaklingar eru meðal 
þeirra sem urðu til þess að nýr 
snjótroðari á Skíðasvæðið yrði að 
veruleika.

sj

Söfnun fyrir 
snjótroðara lokið 

Héraðssýning 
lambhrúta 2022 

Það hefur verið árleg hefð hjá 
Lionsklúbbnum Þernuni á Hell-
issandi  að heimsækja Dvalar- og 
hjúkrunarheimilið Jaðar á fyrsta 
vetrar dag til að spila bingó, í ár 
var því seinkað um viku en var 
haldið 30. október í ár.

Mættu Þernu konur og spila 
bingó með heimilisfólki á Jaðri 
ásamt því að bjóða upp á veg-
legar veitingar með kaffinu að 
bingói loknu.

Þernukonur heimsóttu Jaðar

Jökull Bæjarblað

steinprent@simnet.is

436 1617



Í  höfnum Snæfellsbæj-
ar var landað alls 860 tonnum 
í 71 löndun dagana 24. til 30. 
október. Þar af var landað 545 
tonnum í 31 löndun í Rifshöfn, 
198 tonnum í 31 löndun í Ólafs-
víkurhöfn og 117 tonnum á 
Arnarstapa í 9 löndunum. Tveir 
handfærabátar lönduðu dagana 
24. til 30. október í Ólafsvíkur-
höfn og lönduðu þeir 1 tonni í 
2 löndunum. Einn handfærabát-
ur landaði í Rifshöfn þessa sömu 
daga og landaði hann 1 tonni í 
1, löndun. Hjá dragnóta bátun-
um landaði Gunnar Bjarnason SH 
20 tonnum í 4, Guðmundur Jens-
son SH 18 tonnum í 2, Rifsari SH 
17 tonnum í 3, Esjar SH 15 tonn-
um í 2, Matthías SH 10 tonnum 
í 1, Sveinbjörn Jakobsson SH 9 
tonnum í 2, Magnús SH og Sax-
hamar SH lönduðu svo báðir 2 
tonnum í 1 löndun þessa daga. 
Hjá litlu línu bátunum landaði 
Særif SH 61 tonni í 3, Lilja SH 
59 tonnum í 7, Kristinn HU 56 
tonnum í 6, Tryggvi Eðvarðs SH 

55 tonnum í 3, Stakkhamar SH 
55 tonnum í 6, Gullhólmi SH 53 
tonnum í 3, Bíldsey SH 39 tonn-
um í 3, Brynja SH 35 tonnum í 
7, Kvika SH 18 tonnum í 3, Rán 
SH 12 tonnum í 2 og Sverrir SH 
8 tonnum í 2 löndunum. Stóru 
línu bátarnir sem lönduðu þessa 
daga lönduðu einu sinni hver bát-
ur. Tjaldur SH landaði 99 tonn-
um, Rifsnes SH landaði 98 tonn-
um og Örvar landaði 95 tonnum. 

Einn línu bátur landaði þessa 
sömu daga í Grundarfjarðarhöfn, 
Valdimar GK og landaði hann 106 
tonnum í 1 löndun. Hjá botn-
vörpu bátunum landaði Viðey 
RE 80 tonnum í 1, Steinunn SF 
75 tonnum í 1, Sigurborg SH 57 
tonnum í 1, Pálína Þórunn GK 
55 tonnum í 1, Farsæll SH 54 
tonnum í 1, Bylgja VE 52 tonn-
um í 1 og Hringur SH 32 tonn-
um í 1 löndun. Alls var því land-
að 516 tonnum í 10 löndunum í 
Grundarfjarðarhöfn þessa daga.

þa

Bjartur Bjarmi Barkarson hef-
ur samið við Aftureldingu út 
tímabilið 2024. Bjartur er tvítug-
ur en hann spilaði sinn fyrsta leik 
með meistaraflokksliði Víkings 
sumarið 2017 þá 15 ára gam-
all. Síðan þá hefur Bjartur spil-
að 93 leiki með liðinu, skorað 
23 mörk og síðastliðið sumar lék 
hann sem fyrirliði Víkings. Þar 

að auki á Bjartur að baki 5 leiki 
með yngri landsliðum Íslands. 
Efnilegur leikmaður kveður Vík-
ing sem verður mikil eftirsjá af. 
Á meðfylgjandi mynd er Bjartur 
Bjarmi ásamt Gísla Elvari Hall-
dórssyni, formanni meistara-
flokksráðs Aftureldingar og 
Magnúsi Má Einarssyni, þjálfara 
Aftureldingar.

sj

Aflafréttir

Bjartur Bjarmi 
til Aftureldingar 

Kæru mæður og feður barna 
á aldrinum 3 mánaða til 2,5 ára
Helgina 2. - 4. desember 2022 verður haldið þriggja daga 
námskeið í ungbarnasundi í sundlaug Ólafsvíkur. Kenndir 
verða þrír 45 mínútna tímar þannig að hvert barn og 
foreldri/ar mæta þrisvar sinnum í laugina y�r helgina.

Kennari er Erla Guðmundsdóttir, íþróttafræðingur M.Sc, 
ungbarnasundkennari og heilsumarkþjál�. Hún hefur kennt 
ungbarnasund í 16 ár og veit fátt skemmtilegra en að busla 
með litlum sundgörpum.

Verð: 11.990 kr.

Áhugasamir geta fundið nánari upplýsingar um tímasetning-
ar og skráð barnið á: sportabler.com/shop/ungbarnasunderlu
Veljið námskeið sem er neðst og heitir Ungbarnasund 
Snæfellsbær (smellið þar á 2 valmöguleikar og.veljið ykkar 
aldurshóp)
https://www.sportabler.com/shop/ungbarnasunderlu

Líf og fjör er í safnaðarheimil-
inu í Ólafsvíkurkirkju á fimmtu-
dögum þegar börn á öllum aldri 
koma saman í söng og leik. For-
eldrar ásamt börnum sínum fjöl-
menna á þessa stund. segir Séra 
Aðalsteinn að fimmtudaginn 13. 

október hafi verið fjölmennasti 
kirkjuskóli sem hann hefur stýrt 
en þá voru saman komin yfir 30 
börn ásamt foreldrum sínum í 
safnaðarheimilinu. 

sj

Kirkjuskólinn 
vel sóttur 




