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8. apríl 2009

Árshátíð Gsnb
Árshátíð 1. - 4. bekkjar
Grunnskóla Snæfellsbæjar
var haldin í Klifi miðvikudaginn 1. apríl og daginn eftir
eða 2. apríl héldu 5. - 7.
bekkur sína árshátíð einnig í
Klifi, eldri nemendahópurinn fékk að auki að skemmtiatriðum loknum diskótek og
var dansinn stiginn til klukkan níu um kvöldið.
Hrein unun var að fylgjast
með skemmtiatriðum krakkanna, varla var hægt að sjá að
nokkur væri feiminn og
skemmtiatriðin leikin og
stiginn dans eins og enginn
væri að horfa. Margir af foreldrunum höfðu á orði að
líklega hefði verið erfiðara

að fá börn og unglinga til að
koma svo frjálslega fram fyrir
30 - 40 árum síðan.

Fyrstu lömbin
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Þann 28. mars fæddust
þessi golsóttu lömb hjá Ólafi
Helga frístundabónda í
Ólafsvík, eftir því sem blaðamaður Jökuls best veit þá

eru þetta fyrstu lömbin í
Snæfellsbæ þetta árið. Það
eru Brimrún Birta og Sigurborg sem halda á lömbunum.

Kosningabaráttan hafin
Segja má að kosningabaráttan hafi hafist fyrir alvöru í
Snæfellsbæ á fimmtudag í
síðustu viku þegar Samfylkingin hélt opinn framboðsfund á Hótel Ólafsvík þar
sem að aðaláherslan var hin
nýja sjávarútvegsstefna samfylkingarinnar.
Frummælendur á fundinum voru þau Ólína Þorvarðardóttir, Þórður Már Jónsson
og Einar Benediktsson en
þau eiga öll sæti á framboðs-

lista Samfylkingarinnar í
Norðvesturkjördæmi.
Fjörugar umræður voru á
fundinum og þó að í auglýsingu um fundinn hafi verið
auglýst að einnig verði svarað spurningum um önnur
mál þá komst fátt annað að
en sjávarútvegsmálin. Á
sunnudag var svo súpufundur á Hótel Hellissandi með
Degi B. Eggertssyni nýjum
varaformanni Samfylkingarinnar.

Getraunir
Tíundu umferð lauk þannig:
Hobbitinn-Ferskur 9-10.
Bylgjankk-Bylgjankvk 9-8.
Dísurnar-Vinir Togga 11-9.
Saxhamar-Fiskv Björg 10-6.
Steinprent-Gunnar Bjarnason 9-7.
Deloitte-VK lagnir 8-8.

Í 11 og síðustu umferð mætast: Ferskur-Dísurnar, Vinir
Togga-Deloitte, Fiskv BjörgGunnar Bjarnason, Steinprent-Hobbitinn,
Bylgjankvk-Saxhamar og Bylgjankk-VK lagnir. Ég vil benda
fólki á að Víkingur fær 38% í

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

sölulaun ef tippað er í
Íþróttahúsinu á laugardögum, en 22% ef tippað er í
lottókössum eða heimatölvum, þess vegna viljum við
hvetja sem flesta til að mæta
í Íþróttahúsið því það munar
16% fyrir innkomu hjá félaginu. Opið á laugardögum í
Íþróttahúsinu frá 10.30 til
13.00. Allir velkomnir. Heitt
kaffi á könnunni. Munið félagsnúmerið 355.
Áfram Víkingur.
Stjáni Tótu.

Reiðnámskeið
á Brimilsvöllum

Ólafsvíkurkirkja

Helgihald um bænadaga og páska
Skírdagur 9.apríl
Að loknu námskeiði. Frá vinstri: Elma Rún, Fanney, Rebekka Dögg, og Veronica
heldur í Feng.

Í vetur var haldið reiðnámskeið fyrir byrjendur, bæði
börn og fullorðna, á Brimilsvöllum. Leiðbeinendur voru
Gunnar Tryggvason og Veronica Osterhammer. Námskeiðin voru vel sótt og
fengu nemendur kennslu í
að leggja á og beisla hestinn

sinn, rétta ásetu og stjórnun
hesta auk jafnvægisæfingar á
hlaupandi hesti. Hestarnir
Rán, Mósi og Fengur voru
mikilvægustu kennarar á
námskeiðinu og fengu þeir
mikið klapp og knús fyrir
það.

Smáauglýsing
Til sölu eða leigu
148 fm einbýlishús í Hábrekku í Ólafsvík til sölu eða leigu.
Öll skipti á höfuðborgarsvæðinu koma til greina, sérstaklega í Hafnarfirði.
Verð 18 m. Leiga 98 þús. á mán. + hiti og rafmagn. Laust 1. júlí.
S. 436-1644 og 892-5124.

auglýsir!
Stofan er opin alla virka daga frá 9 - 14.
Á mánudögum er opið frá 9 - 17
Lokað er á laugardögum.
Sumarfríslokun verður sem hér segir:
12. júní - 18. Júní og 13. júlí - 17. ágúst
Pantanir í síma 895 6708 eða sendið sms
og ég mun svara til baka.
VINSAMLEGA GEYMIÐ AUGLÝSINGUNA.
Verið velkomin.
Anna Höskuldsdóttir
Háarifi 83, Rifi

Sameiginleg messa með Grundfirðingum kl. 20.00.
Sr. Aðalsteinn Þorvaldsson sóknarprestur í
Grundarfirði prédikar.
Kaffisopi eftir messu

Föstudagurinn langi 10. apríl
Kvöldvaka við krossinn kl. 20.30

Páskadagur 12. apríl
Hátíðarmessa kl. 8.00
Kirkjukórinn stendur fyrir morgunkaffi
eftir messu gegn vægu verði og er það hluti
af fjáröflun kórsins.
Gleðilega páska
Sóknarprestur

INGJALDSHÓLSKIRKJA

SKÍRDAGUR
HÁTÍÐARMESSA OG FERMING Kl. 14:00
Fermdir verða:
Bjarki Dagur Olsen - Hilmar Leó Antonsson
Jónas Þór Hannesson - Ragnar Olsen
***

FÖSTUDAGURINN LANGI
KROSSLJÓSASTUND KL. 18:00
***

PÁSKADAGUR
HÁTÍÐARGUÐSÞJÓNUSTA KL. 10:00
EFTIR GUÐSÞJÓNUSTUNA BÝÐUR SÓKNARNEFNDIN
UPP Á MORGUNVERÐ OG HEITT SÚKKULAÐI Í SAFNAÐARHEIMILI KIRKJUNNAR
Komum í hús Drottins til bænar og þakkargjörðar
Sóknarprestur

