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Predikunarstóll
hreinsaður og
lagfærður

Aðalsteina Sumarliðadóttir og Ólafur Ingi Jónsson við predikunarstólinn í
Ólafsvíkurkirkju

Síðastliðin fjögur ár hefur
verið unnið með mislöngum
hléum að hreinsun og lagfæringu á predikunarstólnum í kirkjunni í Ólafsvík sem
ekki var vanþörf á.
Við vorum svo heppin að
fá til verksins, eftir ábendingu frá þjóðminjaverði,
góðan fagmann Ólaf Inga
Jónsson forvörð. Ólafur tók
að sér verkið fyrir ákveðna
upphæð og vann við það á
staðnum án þess að til

nokkura óþæginda kæmi fyrir starfið í kirkjunni.
Predikunarstóllinn hefur
þjónað þremur kirkjum, það
er að segja Fróðárkirkju í
182 ár, 75 ár í gömlu Ólafsvíkurkirkju og 40 ár á næsta
ári í núverandi kirkju.
Predikunarstóllinn verður
því 300 ára 2010. Því er ekki
úr vegi að hans verði minnst
að hausti 2007 á 40 ára árstíð kirkjunnar.
A.S.

16. nóvember 2006

Gáfu Krílakoti
einingakubba

Fyrr í þessari viku komu
félagskonur í Lionsklúbbnum Rán færandi hendi á
Leikskólann Krílakot. Ránar-

konur færðu leikskólanum
að gjöf svokallaða einingakubba sem kenndir eru
við Caroline Pratt.

Nýjar vörur frá Sia

dúkar, serviettur, kerti, blóm og greinar.
Föndurvörur:
Glimmerlím, pappír, límmiðar,
föndurskæri og fl.
Opið á laugardögum.
Verið velkomin

25% afsláttur
af Gluggatjöldum, rúmteppum, yfirdínum, sængum
og koddum í nóvember
Snæþvottur er kominn með heimasíðu
www.snaethvottur.is

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

Vör,
merki og heimasíða

Vör er rannsóknarstofnun
sem beinir sjónum sýnum
að rannsóknum á lífríki
Breiðafjarðar með það að
leiðarljósi að auka þekkingu
okkar á vistkerfinu og nýtingarmöguleikum auðlinda
svæðisins. Frá því um mitt
sumar hefur starfsemi Varar
verið til húsa að Ennisbraut
1 í Ólafsvík. Er hér um tímabundið húsnæði að ræða en
innan tíðar mun starfsemi
Varar flytja í eigið húsnæði
að Norðurtanga.
Undanfarin misseri
hefur verið unnið að skipulagningu og fjármögnun
rannsókna. Leitað hefur verið til íslenskra og erlendra
sjóða um styrki til rannsókna. Fyrirhugað er að

hefja rannsóknir á grunnþáttum lífríkis Breiðafjarðar
á vormánuðum 2007. Áhersla verður lögð á athuganir á
plöntu- og dýrasvifi (átu)
sem og eðlis- og efnaeiginleikum sjávarins. Einnig hefur verið sótt um fjármagn til
þess að rannsaka m.a. útbreiðslu og líffræði beitukóngs í Breiðafirði.
Í dag starfar einn líffræðingur, Erla Björk Örnólfsdóttir hjá Vör, en vonir
standa til að starfsmönnum
fjölgi í byrjun árs 2007. Frekari fróðleik um Vör má finna
á heimasíðu Varar www.sjavarrannsoknir.is, jafnframt
er vakin athygli á því að starfsemin er opin áhugsömu
fólki.

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
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

Stjórnir Sparisjóðsins í
Keflavík og Sparisjóðs
Ólafsvíkur hafa undirritað
áætlun um samruna sparisjóðanna. Í tillögu sem
lögð verður fyrir fund
stofnfjáreigenda er gert ráð
fyrir því að eigið fé hins
sameinaða sjóðs verði
u.þ.b. 8 milljarðar króna.
Við samrunann verður miðað við sama hlutfall á milli
stofnfjár og annars eigin
fjár í báðum sjóðunum. Til
að ná því markmiði hefur
verið ákveðin aukning
stofnfjár í Sparisjóði Ólafsvíkur.
Í hinum sameinaða sjóði
munu stofnfjáreigendur í
Sparisjóði Ólafsvíkur eiga
u.þ.b. 3,3% en eigendur

stofnfjár í Sparisjóðnum í
Keflavík 96,7%. Rekstur
beggja sjóða hefur gengið
vel og þeir hyggjast halda
áfram stöðu sinni sem
máttarstólpar í heimabyggð. Það er markmið
stjórna sjóðanna með tillögu um sameiningu að
efla starfsemi á starfssvæðum sínum og sækja fram á
nýjum vettvangi. Stjórnirnar telja sameiningu sparisjóða nauðsynlega til að
mæta kröfum tímans um alhliða og hagkvæma fjármálaþjónustu við einstaklinga og fyrirtæki. Þau
markmið fara saman við þá
skyldu að efla hag stofnfjáreigenda og starfsfólks sjóðanna.

INNRITUN Á VORÖNN
2007
Innritun nýrra nemenda á vorönn 2007
stendur yfir og lýkur 21. nóvember nk.
Nemendur eru beðnir að koma með
einkunnir
úr
grunnskóla
og/eða
framhaldsskóla til innritunarinnar.
Tekið er á móti umsóknum á allar brautir
skólans, bæði í staðbundið nám og
dreifnám.
Hægt er að nálgast umsóknareyðublöð á
skrifstofu skólans eða á FSN-vefnum,
www.fsn.is og þar eru einnig upplýsingar
um áfanga í boði.
Skólameistari

16“ pizza m. 2 áleggsteg. 2L Coke

30%
30%

110gr. blandaður Appollolakkrís

snakkpoki
frá Maarud*

Afsláttur af
Snowtop rúðuvökva
Afsl. af þurrkublöðum
frá Stillingu

1.200,Tilboðin gilda föstudag, laugardag og sunnudag
*175gr poki af Salt, Salt og pipar eða paprika

Björgunarsveitir

Pólsk þjóðhátíð
Við viljum þakka bæjarbúum fyrir góða þátttöku
og skemmtun síðasta laugardag 11. nóvember. Það er
greinilegt að þessi hátíð er
komin til að vera. Sjáumst á
næsta ári.

Nýverið voru haldnir aðalfundir hjá bæði björgunarsveitinni Björg á Hellissandi
og Sæbjörgu Ólafsvík. Á
fundum var samþykkt að
sveitirnar yrðu sameinaðar. Í
framhaldi af því hafa stjórnir
sveitanna unnið að því að
rekstur verði sameiginlegur
frá 1. desember 2006. Formleg sameiningarathöfn mun
fara fram á sjómannadaginn
2007. Tilgangurinn með
sameiningu er fyrst og fremst
að stofna eina öfluga björgunarsveit í Snæfellsbæ sem
er betur í stakk búin en eldri
sveitirnar til að takast á við

þau verkefni, sem til kunna
að falla. Markmið hinnar
nýju sveitar verði að vinna að
alhliða björgunarstörfum, að
standa að þjálfun félagsmanna til þeirra starfa, að
stuðla að auknum slysavörnum í Snæfellsbæ og afla þess
búnaðar sem nauðsynlegur
er til starfsins .
Sameining verður gerð í
góðu samstarfi við kvennadeildirnar Helgu Bárðardóttur Hellissandi og Sumargjöf
Ólafsvík. Kynnt er stefna
nýrrar Björgunarsveitar á
heimasíðu
hennar
www.123.is/bjorgunarsveit.

Undirbúningsnefndin.
Chcemy zlozyc podziekowania
wszystkim
mieszkancom za przybycie

i wspólna zabawe z okazji
polskiego swieta narodowego,
które adbylo sie minionej soboty 11. listopada.
Przypuszczamy, ze polskie
swieto zagosci u Nas juz na
stale.
Do zobaczenia w nastepnym roku.
Komitet przygotowawczy

Smáauglýsingar
Til leigu
Hús til leigu
110 fm. 4 herbergi.
Tilboð óskast.
Uppl. í síma 557 3995 og 869 2020

Fótboltinn og
Esso í samstarf
Knattspyrnudeildirnar á
Snæfellsnesi gera samstarfssamning við Olíufélagið
ESSO
Í framhaldi af samstarfi
allra knattspyrnudeilda á
Snæfellsnesi hefur verið
gerður samstarfssamningur
við Olíufélagið ESSO sem
einn af aðal styrktaraðilum
samstarfsins. Samningurinn
kveður á um að Safnkortshafar sem tengja kort sín
samstarfinu styrkja það í
hvert sinn sem þeir eiga viðskipti við ESSO. Auk þess
renna 2 kr.pr lítra í afslátt í
formi safnkortspunkta til
viðskiptavinarins ásamt 3%
af vörusölu. Samningurinn
tekur gildi við undirskrift.
Það er von knattspyrnudeildanna að allir stuðningsmenn og velunnarar félaganna styðji við bakið á því
öfluga starfi sem einkennt
hefur félögin undanfarin ár
með því að versla ávalt eldsneyti hjá Esso, hvort sem
það er á stöðvum félagsins á
Snæfellsnesi eða á öðrum

stöðvum Esso þegar ferðast
er um landið. Því betur sem
við stöndum að góðri umgjörð í rekstri barna- og unglingastarfs því meiri árangri
náum við í forvörnum. Það
er því von okkar að þessi
fjárhagslegi stuðningur Olíufélagsins ESSO og safnkortshafa á Snæfellsnesi hjálpi
okkur í því mikilvæga verkefni sem framundan er.
Olíufélagið Esso vill upplýsa íbúa svæðisins að félagið
stefnir á opnun sjálfsafgreiðslustöðvar í Ólafsvík á
næstu misserum.
Stuðningsaðilar
Knattspyrnudeildanna geta skrifað undir viljayfirlýsingu eða
sótt um Safnkort á ESSO
stöðvunum í Gundarfirði,
Hellissandi og Vegamótum.
Einnig er hægt að hringja í
Þjónustuver ESSO. Síminn í
þjónustuverinu er 560 3400.
Knattspyrnudeildirnar á
Snæfellsnesi og Olíufélagið
ESSO

GETRAUNIR
Áskorendaleikur.
Ólafur
Bjarnason SH var með 10
rétta og Sólarsport var með 7
rétta. Sólarsport skorar á
Hobbitan.
Nú er að sjá hvort Mími og
strákunum á Ólafi takist að
sigra Hobbitan.

Gott nú væri fólk að virkja
Sem til er í að flippa
Félagið okkar góða að styrkja
Með því að mæta og tippa
Opið laugardag frá 10.30 til
13.00 á skrifstofu félagsins.
Heitt kaffi á könunni.
Áfram Víkingur.

Stjáni Tótu.

Ólafsvíkurkirkja

Sunnudagaskóli

nk. sunnudag 19. nóvember kl. 11.00

Messa

19. nóvember kl. 14.00.
Allir velkomnir

Sóknarprestur

Bræla

Bátamyndir
Framfarafélagið Ólafsvíkurdeild hefur verið að vinna að
því allt þetta ár að safna saman
Útgerðasögur Ólafsvíkur eins
og marg sinnis hefur komið
fram hér í blaðinu,
ásamt því að senda beiðni til
flestra útgerðarmanna um
þetta mál.
Við höfum ráði Jóhannes í
Steinprent til þess að skanna
það efni sem við höfum náð í
en því miður hafa afar fáir lagt
til efni varðandi þetta mál.

Biðjum við hér með alla þá
sem eiga í fórum sínum myndir af bátum sem gerðir hafa vegið út hér að lána okkur og fara
með í Steinprent til skönnunnar.
Með von um að þið bregðist
vel við því að okkur langar til
að byrja að sýna það sem komið er nú á jólaföstunnu.
Með kærri kveðju
Ester Kristjana og Jenný.

SNÆFELLSBÆR
...þar sem Jökulinn ber við loft...

AÐSETURSSKIPTI

ERTU MEÐ LÖGHEIMILI Á RÉTTUM STAÐ?
Með vísan til laga nr. 73/1952 um aðsetursskipti,
ber íbúum að tilkynna um flutning til íbúaskrár
innan viku frá flutningi, bæði flutning innanbæjar
og milli sveitarfélaga.
Tilkynna ber flutninga á
bæjarskrifstofu Snæfellsbæjar, Snæfellsási 2,
Hellissandi, þar er opið frá kl. 09:30-12:00 og
13:00-15:30 alla virka daga. Tilkynningarnar eru
síðan sendar til Hagstofu Íslands.
Eyðublöð er hægt að nálgast rafrænt á vef Þjóðskrár.
www.thjodskra.is

Héraðsmót í frjálsum innanhúss,
fyrir alla aldurshópa.
Héraðsmót í frjálsum innanhúss verður haldið
í Ólafsvík 26. nóvember. Mótið hefst kl. 10
Skráning er hafin og þarf að vera lokið
fyrir 23. nóvember
HSH

Það brælir þannig að elstu
mönnum er vart út sigandi
til að kanna hvort þeir muni
annað eins. Eitt ber þá við
sem er kannski nýtt og það
eru risavaxin síldarskip hér
uppi í fjörugrjóti í vari að
gera að afla sínum. Þessi
skip kosta mörg um og vel
yfir þúsund milljónir og þá
er bara verið að tala um stálið og tækni-legóið. Með
veiðiheimildum og slíku er
hægt að tvö- og þrefalda
þann verðmiða.
Þetta skýtur dálítið skökku
við og er dálítið öfgafullt að
þessir járnrisar mali gull á
beitu og bræðslufiski. Þarna
stíga markaðslögmál dansinn. Verð á fiskmjöli hefur
hækkað mjög mikið vegna
gríðarlegrar eftirspurnar,
fyrst og fremst frá fiskeldi.
Margir mæra fiskeldi og
tala um sem einu framtíð
fiskmetisöflunar mannkyns.
Gott og vel en fiskeldi í stórum stíl stendur samt frammi
fyrir ákveðnu vandamáli.
Þær fisktegundir sem eru í
mestu eldi hér á norðurhveli
Jarðar nærast fyrst og fremst
á fiskmjöli og til að framleiða
fiskmjöl þarf að veiða fisk
sem leiðir dansinn í eina
hringhendis vitleysu þar sem
skiptast á uppgangsár og
gjaldþrot í takt við veiðar og
kaupgetu
fiskneytenda.
Þetta verður aldrei yfirstigið
nema að ala grasbíta eða

hreinlega að rækta annað en
rándýr eins og lax eða þorsk
sem eru allt of ofarlega í
fæðukeðjunni til þess að eldi
sé raunhæft til einhverrar
framtíðar. Vísindin hafa
unnið einhverja áfangasigra í
að láta laxa melta sojaprótein til að skera greinina
niður úr þessari snöru en
gallinn á þeirri gjöfinni er
einkum sá að soja-alinn lax
er nærri jafn bragðvondur
og lax dreginn úr ferskvatni.
En svona er staðan í dag og
þessir dallar geta verið að
draga risa-flot-troll í gengum
það sem áður kallaðist steindauður sjór. Trollveiðar
hafa eitt, einfalt markmið:
Að sigta sjó til að ná úr honum fiski. Þessi skip sigta
mikinn sjó og hafa það ógnarafl sem þarf til að draga
þessi troll. Hversu lengi
þetta gengur og hversu lengi
skipin geta stækkað sem og
trollin og tilkostnaðurinn
við að ná í fiskafóðrið skal
ekki um spáð en þetta er
vissulega sérstakt séð héðan
frá hefðbundnu vertíðarbátaplássi.
Draumaprinsinn er, ekki kvæntur þér
Hann býr með öðrum manni
alveg eins og þú
Hann má fiska hér, handa sjálfum sér
Hann skoðun skiptur ekki,
vertu þínum trú.

G.G.

