Sími: 430 7000 - Fax: 430 7001
www.spo.is

Tryggð við byggð
www.arnijon.is

313. tbl - 7. árg.

19. júlí 2007

200 manns sáu Errósýningu í Klifi
Um síðustu helgi stóð
Lista- og menningarnefnd
Snæfellsbæjar fyrir sýningu á
verkum Errós í Klifi. Erró eða
Guðmundur Guðmundsson
eins og hann heitir réttu
nafni er sonur Soffíu Kristinsdóttur og Guðmundar Einarssonar frá Miðdal. Erró er
fæddur í Ólafsvík 19. júlí
1932 og var sýningin í tilefni
75 ára afmælis listamannsins.
Á sýningunni voru bæði málverk, grafík og vatnslitamyndir frá ýmsum tímabilum í list
Errós og var elsta verkið frá
árinu 1967 en það nýjasta var
grafíkmynd frá árinu 2006
sem ber heitið Skriðdrekastúlkan og alþýðuhetjur.
Um 200 manns komu í Klif

til að skoða verkin, í þeim
hópi var talsvert af ferðamönnum og höfðu aðstandendur sýningarinnar á orði
að listunnendur víða að af
landinu hafi farið lofsamlegum orðum um félagsheimilið
og líkur eru á að þessi sýning
laði að fleiri viðburði.
Eins og áður segir er það
Lista- og menningarnefnd
Snæfellsbæjar sem stendur
fyrir sýningunni og er það í
samstarfi við Listasafn Reykjavíkur, Þorbjörg Gunnarsdóttir var fengin til að útfæra sýninguna og Menningarsjóður
Sparisjóðs Ólafsvíkur og
Menningarráð Vesturlands
styrktu sýninguna.

Þorbjörg Gunnarsdóttir frá Listasafni Reykjavíkur og Guðrún Fríða Pálsdóttir,
Kristín A. Sigurðardóttir og Þórdís Björgvinsdóttir frá Lista og menningarnefnd
Snæfellsbæjar við málverkið „Saga popplistarinnar“ sem Erró málaði árið 1967.
Mynd: PSJ

Jafntefli
gegn Leikni
FUNDARBOÐ
Aðalfundur Umf. Trausta
verður haldinn
fimmtudaginn 26.07.2007
kl. 17:00
í félagsheimilinu Snæfelli, Arnarstapa.
Stjórnin

Fjölmargir
stuðningsmenn Leiknis frá Reykjavík
sóttu Ólafsvík heim þegar
Víkingar tóku á móti Leikni í
1. deild sl. mánudag. Mikið
fjör var á áhorfendastæðinu
og leikmenn beggja liða
hvattir óspart áfram, leikurinn endaði með jafntefli 1-1
og voru bæði mörkin skoruð í seinni hálfleik. Mark
Víkings skoraði Ellert

Hreinsson úr vítaspyrnu á
70. mínútu.
Næsta umferð deildarinnar fer fram n.k. föstudag
nema leikur Víkings og KA
sem fram fer á Ólafsvíkurvelli á laugardaginn kl. 16,
þetta verður hörku leikur
þar sem að Víkingur og KA
eru í 10 og 11 sæti deildarinnar og bæði með 9 stig.

Strandganga í Þjóðgarðinum
Fimmtudagskvöldið 12.
júlí var genginn fyrsti áfanginn í strandgöngu þjóðgarðsins Snæfellsjökuls. Gengið
var frá Krossavík að Þórðarkletti við útfall Gufuskálamóðunnar sem er um 6-7
km leið. Leiðsögumenn í
ferðinni voru þau Sæmundur Kristjánsson frá Rifi og
Erla Björk Örnólfsdóttir sjávarlíffræðingur hjá sjávarrannsóknasetrinu Vör við Breiðafjörð.
Þau
blönduðu
skemmtilega saman fróðleik
um fjörulífið og sögu þeirra
staða sem gengið var um og
kynntust gestir, kröbbum,
klettadoppum og sæfíflum
svo eitthvað sé nefnt og

bauðst fólki að smakka á
ýmsum lostætum þangtegundum eins og beltisþara og
sölvum. Tæplega 30 manns
og hundurinn Muggur tóku
þátt í göngunni og var hún
ákaflega vel heppnuð og
fróðleg enda þau Sæmundur
og Erla Björk bæði frábærir
leiðsögumenn á sínu sviði.
Stefnt er að því að ganga alla
strönd þjóðgarðsins í 6
áföngum í sumar og næsta
sumar. Næsti áfangi verður
genginn fimmtudagskvöldið
26. júlí frá Hólahólum að
Djúpalónssandi og verður
leiðsögnin sem er í höndum
Sæmundar með áherslu á
náttúru og vermennsku.

Ekki er ólíklegt að Erla Björk
sláist einnig í för í þeirri
göngu. Hún hefst kl. 19 og
verður séð um að ferja fólk

til baka að Hólahólum frá
Djúpalónssandi að göngu
lokinni. Myndina tók Guðrún Lára Pálmadóttir
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Sagnavaka

Í
Sögumiðstöðinni
Grundarfirði verður haldin
sagnavaka næstkomandi
fimmtudagskvöld, 19. júlí.
Þar verður boðið upp á
fjölbreytta dagskrá með
sögum og söngvum undir
yfirskriftinni Á vit ævintýranna. Fram kemur heimafólkið Ingi Hans og Sigur-

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

borg Kristín sem eru að
góðu kunn fyrir einstaka
sagnagleði og með þeim
sérstakur gestur David
Campell, einn þekktasti
sagnamaður Skota. Hann
er staddur hér á landi í tilefni af Norrænu sagnaþingi sem haldið verður að
Reykjum í Hrútafirði 22.27. júlí þar sem hann heldur námskeið ásamt fleiri
sagnamönnum.
Sagnavakan hefst klukkan 21 og aðgangur er 1000
krónur. Vegna takmarkaðs
sætafjölda er fólki bent á
að panta miða tímanlega í
síma:
438-1881
eða
info@eyrbyggja.is

Auglýsingaverð
í bæjarblaðinu Jökli
mun hækka þann
1. ágúst n.k.

Snekkja
í heimsókn

Heilsíða í lit:39.800,- m.vsk.
Heilsíða: 17.800,- m.vsk.
1/2 síða: 11.300,- m.vsk
1/4 síða: 7.300,- m.vsk
1/8 síða: 5.200,- m.vsk.
1/16 síða: 3.000,- m.vsk.

Þessi glæsilega 48 metra
langa snekkja sem ber nafnið
Hanse Explorer kom við í
Ólafsvík í síðustu viku,
snekkjan siglir undir fána St.
Johns í Nýfundnalandi og
tekur 7 faþega, 17 manna
áhöfn er hinsvegar um borð.
Hanse Explorer kom hingað
frá Ísafirði og samkvæmt

fréttavef BB.is er þetta í fyrsta sinn sem skipið heimsækir
Ísland. Eigandi snekkjunnar
er þjóðverjinn Harren
Partner, sem á flutningaskipafyrirtæki í heimalandi
sínu, en hann siglir á skipinu
með viðskiptavini og gesti
sína.
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Sumarfrí!!
Prentsmiðjan Steinprent lokar vegna sumarleyfa frá 30. júlí til 10. ágúst.
Bæjarblaðið Jökull kemur því ekki út 2. og 9. ágúst.
Ef nauðsynlega er þörf á þjónustu er hægt að hringja í síma 862 5170.

