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Kaffileikhús í Röst

Í kosningavikunni setti Leikfélag Ólafsvíkur upp þrjá einþáttunga í Röstinni á Hellissandi. Leikstjóri var Gunnsteinn Sigurðsson og þættirnir
hétu Á lagernum, Dómur um
dauðan hvern og Bóksalinn. Í
fyrsta þættinum léku þau Ólafur Jökull Herbertsson, Nanna
Aðalheiður Þórðardóttir og
Sigurlaug Anna Reynisdóttir.
Efni þáttarins fjallaði á
skemmtilegan hátt um Jólaguðspjallið og hvernig það bar
til að Jósef fór til Betelhem
með Maríu sína og hvort Hagstofa þeirra tíma hefði þar átt
hlut að máli. Í öðrum þættinum lék Erla Höskuldsdóttir sr
Ólöfu en hún kom í heimsókn
til Sigga sem Gústaf Egilsson
lék. Siggi var þá nýbúin að
missa konu sína úr slysi og
ætlaði hún að fá upplýsingar
hjá honum til að byggja útfararræðuna á. Ekki gekk það alveg upp hjá sr. Ólöfu.
Í þriðja þættinum lék Guðbjörn Ásgeirsson bóksalan

Rúnar sem kom á heimili
Geirs sem Ríkharður Einar
Kristjánsson lék. Guðbjörn var
mjög sannfærandi í hlutverki
bóksalans og gæti örugglega
selt mörgum bækur ef hann
legði það fyrir sig. Ríkharður
var ekki síður góður í sínu
hlutverki eins og reyndar allir
leikarnir sem stóðu sig frábærlega vel og helgið dátt af
mörgum atriðum. Þetta var
svo sannarlega góð skemmtun. Leikfélagið gerði Röstina
að skemmtilegu kaffileikhúsi
og boðið var upp á kaffi og
konfekt og fl. í hléum. Húsið
virkaði mjög vel sem leikhús
og verður vonandi nýtt áfram
sem slíkt. Leikstjóra, leikendum og starfsfólki Leikfélags
Ólafsvíkur er þökkuð góð
kvöldstund og óskað góð
gengis. Myndina tók Pétur J.
en hún er af Erlu Höskuldsdóttur og Gústafi Egilssyni í
hlutverkum sínum .

8. júní 2006

Ljósmyndasýning

Á hótel Ólafsvík stendur
nú yfir ljósmyndasýning
með myndum sem Glenn
Moyle hefur tekið, Glenn
sem er frá Nýja Sjálandi, tók
allflestar myndirnar af náttúru Snæfellsnes, hann segir
að Snæfellsnesið sé fallegasti staður í heimi og auðvelt að ná góðum myndum
og að litinir sé einstaklega
fallegir. Glenn sagðist hafa
tekið flestar myndirnar
snemma á morgna og
kvöldin.
Glenn starfaði sem matsveinn á Hótel Ólafsvík í 2

sumur og féll algjörlega fyrir náttúru staðarins. Sagðist
Glenn hafa farið 4sinnum
umhverfis jörðina og ekkert
jafnast á við Ísland. Stendur
sýningin í 2 mánuði og svo
áætlar Glenn að halda þessa
sýningu í Reykjavík. Glenn
áætlar að halda sýninguna í
heimalandi sínu í febrúar á
næsta ári þegar hann fer
heim til Nýja Sjálands
Á myndinni sem Alfons
tók er Glenn Moyle fyrir
framan verk sín.

Að ratleik loknum...
Ratleikur á vegum Lýðheilsuhóps Snæfellsbæjar var
haldinn síðastliðinn fimmtudag og tókst hann frábærlega
vel. Alls mættu um 140 manns
í ratleikinn og ekki skemmdi
fyrir að veðrið var með besta
móti. Fólk klæddi sig vel og
var tilbúið að fylla lungun af
frísku lofti. Það var gaman að
sjá fjölskyldurnar fyllast af jákvæðis þrótti hvort sem það
var gangandi, hlaupandi, höktandi eða haltrandi og ekki virtust barnakerrurnar hafa verið
neinn fyrirstæða í þeim málum. Allir voru með góða skapið með sér og tilbúnir að
keppast við að svara spurningum leiksins. Í miðjum leiknum
var stoppað í Tröð en þar var
tekið á móti mannskapnum
með opnum örmum og bros á
vör. Þar gæddu þátttakendur
sér á skötusel og grænmeti

Fyrstu verðlaun hlaut Viktoría
Sif Viðarsdóttir og fékk hún
heimsmeistarafótbolta, önnur
verðlaun hlaut Margrét Olsen
og þriðju verðlaun Birgitta
Rún Baldursdóttir, en þær
fengu báðar spil að verðlaun.

sem grillað var að hætti Lýðheilsuhópsins og virtist hann
hafa bragðast mjög vel því að
grillin voru rauðglóandi á
fimmtu klukkustund.
Á stöðvunum voru bæði
barna- og fullorðinsspurningar. Hægt er að sjá rétt svör á
vef Snæfellsbæjar: snb.is

Úrslit leiksins voru þau að
tveir fullorðnir þátttakendur
voru jafnir með öll svör rétt.
Það voru Sigurjón Hilmarsson
og Þóra Olsen og hafa þau
bæði fengið 10 tíma kort í Sólarsporti. Í barnaspurningunum voru veitt þrenn verðlaun.

Að lokum viljum við þakka
Fiskiðjunni Bylgjunni fyrir
framlag sitt en þeir gáfu okkur
skötuselinn sem grillaður var í
leiknum,
Sólarsporti en þeir styrktu
okkur með því að veita okkur
afslátt af kortunum og svo að
sjálfsögðu Umf-Víking fyrir að
lána okkur grillin.
Takk fyrir okkur
Lýðheilsuhópur Snæfellsbæjar

Bæjarblaðið Jökull

kemur ekki út
í næstu viku, 15. júní.

Útgerðarsagan
Næsta blað kemur því út
22. júní.

Upplag: 800
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf.
og dreift á hvert heimili í Snæfellsbæ.
Blaðið kemur út vikulega.

Prentun: Steinprent ehf.
Sandholt 22a, Ólafsvík
355 Snæfellsbæ
Netfang: steinprent@simnet.is
Sími: 436 1617

Vegna ófyrirsjáanlegra orsaka munum við ekki getað
byrjað að sýna myndir úr útgerðarsögu Ólafsvíkur sem
við höfum verið að safna
saman í vetur, í Fiskasafninu
n.k. sjómannadag eins og fyrirhugað var.
Við munum halda áfram að
vinna að söfnun og flokkun
myndanna og byrja svo að
sýna þær þegar við erum
komin betur áleiðis með þá
vinnu, vonandi verður þess
ekki langt að bíða.
Allir þeir sem eiga myndir

úr útgerðarsögu Ólafsvíkur í
fórum sínum og hafa ekki
lagt þær
inn í „bankann“ okkar hjá
Jóa í Steinprent, vinsamlega
geri það, til þess að sem allra
mest komist til skila.
Óskum öllum sjómönnum
og fjölskyldum þeirra til hamingju með daginn!
Kær kveðja
Ester, Kristjana og Jenný

Sumarblóm og
kryddplöntur
Ræktunarstöðin Lágafell
vestan Vegamóta
Opið frá 10 -18 og um helgar 12-18
Stjúpur og önnur sumarblóm 80 kr. Stk.
Henglipetunia, petunia og skjaldflétta 450 kr. Stk
Lobelia, nellika og prestabrá 350 kr stk.
Kryddplöntur 100 -150 kr.
s. 892 5667
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SNÆFELLSBÆR
Þar sem jökulinn ber við loft...

Ný símanúmer hjá
Snæfellsbæ
Bæjarskrifstofa:
Fax:

433-6900
433-6901

Hafnarskrifstofa:
Ólafsvíkurhöfn
Rifshöfn

433-6922
433-6921
433-6924

Gámastöðin Snæfríður

433-6927

Bókasafn Snæfellsbæjar

433-6928

Dvalarheimilið Jaðar

433-6931

Íþróttahús Snæfellsbæjar

433-9912

Sundlaugin í Ólafsvík

433-9910

Leikskólinn Krílakot

433-6925

Leikskólinn Kríuból

433-6926

Tónlistarskólinn

433-9928

Grunnskóli Snæfellsbæjar

433-9900

SMÁAUGLÝSING
Til sölu
Til sölu tjaldvagn og hillusamstæða.
Uppl. í síma 848-1505 og 436-1535

Fuglaskoðun og
fleiri fréttir
- frá Þjóðgarðinum Snæfellsjökli

Næsta laugardag, 10. júní,
verður fuglaskoðun við
Þúfubjarg á vegum Þjóðgarðsins. Lagt verður af stað
frá bílastæðinu við Svalþúfu/Þúfubjarg kl. 11:00 og
mun Sæmundur Kristjánsson leiðbeina fólki um fuglana. Þessa dagana er líf og
fjör hjá bjargfuglunum og
gaman að fylgjast með þeim.
Þetta er ferð fyrir alla aldurshópa og fólk hvatt til að hafa
með sér kíki ef það á.
Laugardaginn 20. maí sl.
var nýja göngubrúin yfir
Móðulæk formlega tekin í
notkun. Fulltrúar þeirra sem
nota munu brúna í framtíðinni, systurnar Ída Anita og
Íris Linnéa Tryggvadætur,
klipptu á borðann með að-

stoð
Sæmundar
Kristjánssonar sem
smíðaði
brúna. Eftir
athöfnina
var gengið
eftir Hólastíg
að
Gufuskálum en leiðin var stikuð síðasta
sumar.
Landverðir
eru farnir
að koma til
starfa
og
eru nú þrír
þeirra komnir. Fleiri bætast
síðar í hópinn en alls munu
sex landverðir starfa í þjóðgarðinum í sumar, þar af
tveir þeirra aðeins í tvær vikur. Fjórir landvarðanna hafa
unnið áður í Þjóðgarðinum.
Þjóðgarðurinn vill hvetja
fólk til að taka þátt í fjölbreyttri dagskrá sumarsins. Á
næstunni er refaskoðun fyrirhuguð 18. júní og um Jónsmessuna verður helgiganga í
samstarfi við Ingjaldshólskirkju. Föst dagskrá hefst
síðan 27. júní. Betur verður
sagt frá ferðunum síðar.
Gestastofan á Hellnum var
opnuð í lok maí og er opin
alla daga frá kl. 10-18.

Kvenfélagskonur
ath!!!

19. júní
hátíðin verður að þessu sinni haldin
í safnaðarheimili Ólafsvíkurkirkju
þann 19. júní n.k.
Mætum allar hressar og kátar
og skemmtum okkur saman.
Nánari upplýsingar munu berast
frá stjórnum félaganna.
Kveðja
Stjórn Kvenfélags Ólafsvíkur
INGJALDSHÓLSKIRKJA

Sjómannadagurinn
11. JÚNÍ

HÁTÍÐARGUÐSÞJÓNUSTA
KL. 11:00
SJÓMENN SJÁ UM RITNINGALESTRA
Eftir guðsþjónustu verður blómsveigur lagður
að minnisvarða sjómanna sem hvíla fjarri
Sjómenn og fjölskyldur þeirra sérstaklega boðin
velkomin í guðsþjónustuna

Komum saman í kirkjunni til
fyrirbænar og þakkargjörðar.
Sóknarprestur

Sími: 436 1291· www.bylgja.is · Netf. bylgja@bylgja.is

„HUGRENNINGAR“
SESSELJA TÓMASDÓTTIR-MÁLVERK

Þér er boðið við opnun á málverkasýningu Sesselju Tómasdóttur myndlistarmanns, sem opnuð verður
í Pakkhúsinu í Ólafsvík föstudaginn 9. júní kl.18.00. Sýningin er í tilefni Sjómannadagsins.
Hefst hún með með stuttu ávarpi en síðan mun saxófónleikarinn Evgeny Makeev leika nokkur lög.
Léttar veitingar verða í boði
Sýningin verður opin alla daga vikunnar frá kl. 9-18. og stendur til 17. júlí 2006.
Pakkhúsið í Ólafsvík, Snæfellsbæ, Ólafsbraut 12, 355 Ólafsvík. www.snb.is/pakkhus
Listamaðurinn verður viðstaddur og eru allir hjartanlega velkomnir.
Lista og menningarnefnd Snæfellsbæjar
og Sjómannadagsráð Ólafsvíkur

Sesselja Tómasdóttir er fædd árið 1963 í Ólafsvík. Hún lauk myndlistarkennaraprófi í Kennaraháskóla Íslands
og síðan námi við myndlistardeild Listaháskóla Íslands og Winchester School of art í Winchester, á Englandi.
Þessa fyrstu einkasýningu sína í Ólafsvík nefnir hún "Hugrenningar". Viðfangsefni sín sækir hún í Snæfellsjökul
og hugsandi andlit, sem hún vinnur með akryl- og olíumálningu á striga. Sesselja tileinkar sýninguna föður
sínum Tómasi Þ. Guðmundssyni rafvirkjameistara, sem hefði orðið áttræður opnunardaginn.

Einkasýningar/Solo exhibitions
2001
2001
2006

Listhús Ófeigs, Rvk, Iceland
Kaffitár, Rvk, Iceland
Pakkhúsið í Ólafsvík, Iceland

Samsýningar/Group exhibitions
1997
1999
1999
1999
1999
2000
2001
2001
2002
2003
2004

Sumargallerí Vesturgötu, Rvk,
The Very Positive and Affirmative
Reykjavik Tea Party, Iceland
Gallerí Nema hvað, Rvk, Iceland
Sparisjóður Garðabæjar, Iceland
Gallerí Listakot, Reykjavik, Iceland
Gallerí Fold, Reykjavik, Iceland
Hótel Eldborg, Sæfellsnes, Iceland
Gallerí Snegla, Reykjavik, Iceland
Gallerí List, Reykjvík, Iceland
Gallerí Fold, Reykjavik, Iceland
Háskólabíó, Reykjavik, Iceland

2005
2005
2005
2006
2006

Galeriazero, Barcelona,
Spain
Listahátíð á Laugarvatni,
„Gullkistan“, Iceland
Galerie du Sofitel,
Strasbourg, France
Gallerí Loki, Rvk, Iceland
„Vetrarhátíð í Reykavík“.
Stígamót, Rvk. Iceland
„Afmælissýning“

