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Sigurrós í Klifi
Hin heimsþekkta hljómsveit Sigurrós hélt tónleika í
Félagsheimilinu Klifi s.l.
mánudag. Talið er að u.þ.b.
800 manns hafi þegið boð
hljómsveitarinnar en frítt var
á tónleikana. Á mánudagsmorgun voru meðlimir Sigurrósar og aðstoðarfólk þeirra á þönum um Ólafsvík og
tóku upp efni sem á að nota
í heimildarmynd um hljómsveitina, meðal annars
mynduðu þeir hóp af börnin
sem léku sér í fjöruborðinu
og nutu hitans og veðurblíðunnar.
Tónleikar hljómsveitarinnar voru kvikmyndaðir og
munu einnig verða notaðir í
áðurnefnda heimildamynd,
þeir þóttu takast ákaflega vel
og margir ánægðir tónleikagestir sem komu víða að,
ekki bara úr Snæfellsbæ og af

Snæfellsnesi heldur einnig
frá Reykjavík og víðar. Hvert
sæti var setið í Klifi og auk

þess sátu mjög margir á gólfinu eða stóðu meðfram
veggjum. Án efa er þetta

mjög góð kynning fyrir félagsheimilið og einnig sveitarfélagið.

HÚS TIL SÖLU
Naustabúð 11

ENDURVINNSLAN !!
Að gefnu tilefni er bent á að afgreiðsla
Endurvinnslunar í Ólafsvík er aðeins opin
á mánudögum kl. 9 - 16

138,8 fm. steinsteypt einbýlishús á einni
hæð byggt árið 1974 ásamt 33,7 fm. bílskúr
úr timbri byggðum árið 1989. Húsið skiptist
í forstofu, hol, stofu, eldhús, fjögur svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og geymslu. Húsið hefur mikið verið endurnýjað og
eru m.a. nýlegar innréttingar á baðherbergi
og í eldhúsi, nýlegir sólpallar, nýlegir gluggar og nýlegt járn á þaki. Þá er ný
steypt stétt og bílastæði við húsið. Skipti á minni eign í Ólafsvík eða
Hellissandi koma til greina.
Óskað er eftir tilboðum í húsið.
Sjá nánari upplýsingar um eignina og aðrar eignir
á skrá á heimasíðu fasteignasölunnar: fasteignsnae.is
Á Fasteignasölu Snæfellsness eru öll störf unnin af
löggiltum fasteignasala sem tryggir öryggi í viðskiptum.
Fasteigna- og skipasala Snæfellsness
Pétur Kristinsson, hdl. löggiltur fasteigna- og skipasali.
Sími 438-1199, netfang pk@simnet.is
Heimasíða: fasteignsnae.is

Höfum opnað vöruafgreiðslu
inni í porti gamla frystihússins

Farið er frá AÐALFLUTNINGUM Skútuvogi 8, Reykjavík
kl. 17:00 alla virka daga.
Afgreiðslan er opin frá 08:00 - 16:00.
Síminn er 431 5613, 895 5613, 899 5613

Áheitahlaup Víkings/Reynis/Snæfells í knattspyrnu
Krakkar sem æfa með Víking/Reyni í 6. flokki kvenna
og 5-7 flokk karla hlupu
áheitahlaup frá Stykkishólmi
til Hellissands miðvikudaginn 19. júlí 2006 ásamt
krökkum í Stykkishólmi.
Mikið og gott samstarf er á
milli Víkings/Reynis og Snæfells í knattspyrnunni. Tilefni
þessa hlaups er sá að
kvennaflokkurinn er að fara
á Pæjumót 11-13 ágúst á
Siglufirði og karlaflokkarnir
eru að fara á Króksmót á
Sauðárkróki 12-13 ágúst.
Vegalengdin var 74 kílómetrar og var hlaupið með skilaboð frá Bæjarstjóranum í
Stykkishólmi til Bæjarstjórans í Snæfellsbæ. Skilaboðin
voru þau að íbúum Snæfellsbæjar er boðið á Danska
Daga í Stykkishólmi 18. - 20.
ágúst. og komust skilaboðin
á leiðarenda. Hlaupið hófst
klukkan níu um morguninn í
Stykkishólmi og því lauk hjá

Röstinni klukkan 17:30 og
þar beið hlauparana grillveisla í boði Snæfellsbæjar.

Hlaupararnir voru um 80 og
skiptust á að hlaupa en
stundum hlupu fleiri í einu.
Aðstandendur hlaupsins og

krakkarnir vilja koma á framfæri kæru þakklæti til allra
einstaklinga og fyrirtækja
sem hétu á krakkana.

OPIÐ HÚS
Hvar ætlar þú að vera
laugardaginn 29. júlí næstkomandi???

SNÆFELLSBÆR
Ég og fjölskyldan mín ætlum að vera í félagsheimilinu Klifi að fagna
60 ára afmæli mínu.
Vonandi sérð þú þér líka fært að mæta og fagna með okkur.
Vertu með okkur, það verður rífandi stemming!!!
Gjafir eru vinsamlegast afþakkaðar en baukur verður á staðnum til
styrktar Björgunarsveitanna í Snæfellsbæ.

Þar sem jökulinn ber við loft...

RÚTUFERÐIR

Bestu kveðjur
Magnús Snorrason

TILKYNNING UM RÚTUFERÐIR Á MILLI
HELLISSANDS OG ÓLAFSVÍKUR

Upplag: 800

Rútferðir vegna íþróttaæfinga hafa verið
felldar niður tímabundið. Þær hefjast aftur
mánudaginn 14. ágúst n.k.

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

Bæjarstjóri

STILLASAR
til leigu.
Upplýsingar í síma 899 5630
Ólafsvíkurkirkja

Minjaferð
í þjóðgarði

Biskupsheimsókn - Messa
Messa verður haldin í Ólafsvíkurkirkju laugardaginn
29. júlí kl. 16.00. Biskup Íslands, herra Karl Sigurbjörnsson
prédikar við messuna en hann heimsækir Snæfellsness- og
Dalaprófastsdæmi á næstu dögum og vikum og okkur hér í
Ólafsvík n.k. laugardag.
Börn og unglingar eru sérstaklega boðin velkomin til messu
svo biskup megi ávarpa þau og afhenda þeim gjöf til minja.
Kaffisamsæti verður í safnaðarheimilinu eftir messu.

Allir velkomnir
Sóknarprestur
Minjaferð verður við Saxhól á
vegum Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls fimmtudaginn 27. júlí kl.
20 undir leiðsögn Sæmundar
Kristjánssonar. Við Saxhól sjást
enn talsverðar minjar frá fornri
tíð. Þar má finna rústir kirkju og
kirkjugarðs frá kaþólskum tíma,

bæjarrústir Saxhólsbæjarins og
aðrar minjar um forna búskaparhætti, svo sem nátthaga og
hugsanlega kvíar. Hist verður
við bílastæði við rústir Saxhólsbæjarins. Ekkert gjald er fyrir
þáttöku og allir eru velkomnir.

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

Brimilsvallakirkja - Helgistund
Helgistund verður í Brimilsvallakirkju
laugardaginn 29. júlí kl. 20.30.
Biskup Íslands, herra Karl Sigurbjörnsson
flytur hugvekju.

Allir velkomnir
Sóknarprestur

Í síðasta tölublaði Jökuls var
grein um formlega opnun
„Opins skógar“ í Tröð á Hellissandi, í myndatexta sem fylgdi mynd í greininni var farið

rangt með nafn sjávarútvegsráðherra, hann heitir að sjálfsögðu Einar K. Guðfinnsson
en ekki Magnús. Beðist er velvirðingar á þessu.

INGJALDSHÓLSKIRKJA

FÖSTUDAGINN 28. JÚLÍ

MESSA KL. 20:00
Biskup Íslands herra Karl Sigurbjörnsson þjónar fyrir altari ásamt sóknarpresti.
Messan er liður í vísitasíu biskups í Ingjaldshólssókn.
Börn og ungmenni eru sérstaklega boðin velkomin til messu,
en biskup mun blessa þau og færa þeim litla gjöf.
Komum saman í kirkjunni til
fyrirbænar og þakkargjörðar.
Sóknarprestur

