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Áfram Snæfell
Úrslitaleikjasyrpa stelpnanna um 
Íslandsmeistaratitilinn er í fullum 
gangi og leikdagarnir þessir, eins 
margir og þarf til að knýja fram 
úrslit:
Leikur 1- í kvöld - kl. 19.15 Heima
Leikur 2 –fös. kl.19.15 – TM-höllin
Leikur 3–mán.kl.19.15 Heima
Leikur 4–fim.kl.19.15 TM-höllin
EF ÞARF
Leikur 5–sun.3.maí kl.16.00 Heima

Í Kolgrafafirði á útfallinu.  Það var heldur hryssingslegt þegar keyrt var yfir Kolgrafarfjarðarbrúna s.l. 
sunnudag þegar sjórinn gekk yfir brúna og ekki einu sinni hundi út sigandi.  Sjónarspilið var magnað þar 
sem ölduhæð var nokkur innan brúar og fuglar bókstaflega fuku til og frá.
Sumardagurinn fyrsti er í vikunni og hafa hlýindi s.l. daga heldur betur kveikt í gróðrinum enda dagana tekið 
að lengja. Sennilega betra að hafa vetrarfatnaðinn nálægt eitthvað frameftir vori þrátt fyrir það.

sp@anok.is

sp@anok.is

Það stefnir í að verða með líflegra 
móti á hafnarbakkanum í sumar 
hér í Stykkishólmi.  Fyrr í vetur 
var samþykkt hjá bæjaryfirvöldum 
að gefa út stöðuleyfi fyrir 
veitingavagn á hafnarsvæðinu 
og nú nýlega var samþykkt 
að gefa út stöðuleyfi fyrir 
íssöluvagn, líka á hafnarsvæðinu.  
Ljúfmetismarkaður verður 2 
laugardaga í sumar við höfnina og 
því ætti enginn að fara svangur úr 
bænum þar sem þessi þjónusta 
bætist við það sem fyrir er.

Líflegt á 
hafnar-

bakkanum

SamVest og FH semja um samstarf
Fulltrúar SamVest og frjáls-
íþróttadeildar FH undirrituðu um 
helgina samstarfssamning um 
aðstöðu og þjálfun. SamVest 
er heiti á samstarfsverkefni í 
frjálsíþróttum milli sjö héraðs- 
og ungmennasambanda á 
Vesturlandi og Vestfjörðum, þ.e. 
UDN, USK, HSH, UMSB, UMFK, 
HSS og HHF. 
 „Með þessu samkomulagi semjum 
við um að halda samæfingar 
SamVest hjá frjálsíþróttadeild 
FH á þeirra æfingatíma og í 
þessari frábæru aðstöðu hér 
í Kaplakrika fyrir samæfingar 
SamVest, en við höfum komið 
með íþróttahópa í höfuðborgina 
ca. 3var á vetri” sagði Björg 
Ágústsdóttir frá Grundarfirði, 
formaður framkvæmdaráðs 

SamVest við undirritunina. 
“Frjálsíþróttadeild FH sér okkur 
jafnframt fyrir gestaþjálfurum á 
þessum æfingum í Kaplakrika. 
Íþróttamenn SamVest mega koma 
á einstaka æfingar í Hafnarfirði ef 
þau eru á svæðinu. Ennfremur 
nær þetta samstarf til nemenda 
af SamVest svæðinu sem eru við 
nám á höfuðborgarsvæðinu, en 
þau hafa aðgang að æfingum FH 
í Kaplakrika gegn sama gjaldi og 
FH-ingar,“ sagði Björg ennfremur. 
Samningurinn er gagnkvæmur 
og býður FH-ingum því að sama 
skapi uppá heimsóknir til okkar. 
 Okkar iðkendur eru margir hverjir 
ekki einu sinni með fasta þjálfara 
heima fyrir og því er gríðarlega 
dýrmætt að geta þó viðhaldið 
áhuga þeirra og ástundun í 

gegnum SamVest-samstarfið“ 
sagði Björg. 
„Samstarf SamVest við frjáls-
íþróttadeild FH er gott dæmi um 
hvernig hægt er að vinna saman á 
vettvangi íþróttanna, þrátt fyrir að 
menn stilli sér síðan upp í keppni 
við önnur tækifæri. Markmið 
okkar á vettvangi frjálsíþróttanna 
eru nefnilega þau sömu; að 
efla íþróttina í heild, iðkendum 
til framfara og gleði. Við erum 
mjög þakklát fyrir stuðninginn og 
áhugann á okkar starfi, sem við 
vonumst til að njóta áfram,” sagði 
Björg. 

Við undirritun samningsins 
Björg Ágústsdóttir frá SamVest 
og Súsanna Helgadóttir vara-
formaður frjálsíþróttadeildar FH.

sp@anok.is

SamVest æfir 
í Kaplakrika

Leikjaniðurröðun 
í úrslitum
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Húsnæði óskast 
Óska eftir 3-4 herbergja íbúð á 
leigu sem fyrst. Reglusemi og 

öruggar greiðslur í boði.

Upplýsingar veitir: Þorvaldur 
GSM 896-1658

Ég vil byrja á því að þakka 
vini mínum Birni Ásgeiri fyrir 
áskorunina, 
Þegar kom að því að velja 
uppskrift fyrir blaðið kom 
að sjálfsögðu Svínakjöt 
uppí hugann þar sem að við 
félagarnir ólum nokkur svín 
síðastliðið sumar, en þar sem 
að ég gat ekki valið á milli rétta 
ákvað ég að koma með eina 
klassíska sem okkur hér á H9a 
þykir góð og gerum oft jafnframt 
hef ég laumað þessari uppskrift 

í nokkra og hún hefur allstaðar 
vakið lukku.
Hráefnið sem ég nota er 
3-4 kjúklingabringur og að 
sjálfsögðu reyni ég að hafa þær 
íslenskar,
Ein krukka feta ostur alveg 
sama hvaða tegund, 
Ein krukka satay sósa, 
Einn poki spínat og 
ca. 250g af couscous.

Ég byrja á því að skera hverja 
bringu fyrir sig í 6-8 bita krydda 

þær og steiki uppúr smá olíu 
þegar bitarnir eru farnir að taka 
á sig lit helli ég satay sósunni yfir 
set svo smá vatn í krukkuna til að 
ná allri sósunni úr. Leyfi þessu 
svo að krauma í smá stund. Á 
meðan þetta kraumar skola ég 
spínat og set það allt í eldfast 
mót helli svo couscousinu yfir 
spínatið svo raða ég kjúlla 
bitunum yfir og helli svo sósunni 
yfir allt. Því næst tæmi ég úr 
fetaost krukkunni yfir allt, gott 
er að vera búinn að hella örlitlu 
af olíunni af ostinum áður.  þetta 
set ég svo í 180 gráðu heitan ofn 
í 20 til 30 mínútur eða þar til að 
osturinn er orðinn gullinbrúnn.
Þetta er svo borið fram með 

fersku salati.
Verði ykkur að góðu. 
Ég skora svo á frænda minn og 
nágranna Jón Þór Eyþórsson 
ef ég þekki hann rétt þá er grill 
vertíðin hafin hjá honum og það 
fyrir löngu.

Hinn margrómaði 
spínat kjúlli

Kristján Lár Gunnarsson

Atkvæðagreiðslu 
hafnað 
Bæjarráð fundaði 
15.apríl s.l. og var 
m.a. erinda var 

afgreitt á fundinum tilkynning 
um undirskriftasöfnun frá 25. 
mars s.l. þar sem farið var fram 
á að efnt yrði til almennrar 
atkvæðagreiðslu um „hvort selja 
eigi fasteignina Hafnargötu 7“.  
Beiðni af þessu tagi rekur líklega 
ekki á fjörur bæjarráðs oft en 
bæjarráð hafnaði henni þar sem 
afgreiðsla málsins hafi farið fram 
í bæjarráði og bæjarstjórn með 

lögformlegum hætti enda sé 
ekki hægt að krefjast almennrar 
atkvæðagreiðslu um efni 
fjárhagsáætlunar eins og í þessu 
tilfelli. 14% kjósenda höfðu ritað 
nafn sitt á undirskriftarlistann en 
til að knýja fram atkvæðagreiðslu 
þarf m.a. 25% kjósenda að skrifa 
undir.
Söfnin sameinuð og hlutverk 
Svæðisgarðs útvíkkað
Tillaga bæjarstjóra um 
sameiningu safna í Stykkishólmi 
og þátttöku sveitarfélaga á 
Snæfellsnesi í rekstri Náttúrstofu 
Vesturlands var einnig afgreidd á 

fundinum. 
Í bókun sem samþykkt var er 
það lagt til að sveitarfélögin 
á Snæfellsnesi taki upp 
viðræður um rekstur Náttúru-
stofunnar.  Einnig er lagt til 
að Stykkishólmsbær óski eftir 
viðræðum við Héraðsnefnd um 
rekstur Byggðasafnsins.  Auk 
þess sem viðræður um hlutverk 
Svæðisgarðs verði aukið í 
stjórnsýslunni.  Í bókuninni 
kemur einnig fram að sameina 
skuli söfnin hér í Stykkishólmi 
í eina safnastofnun sem nái 
til Amtsbókasafns og þar með 
Ljósmyndasafns, Byggðasafns, 
Vatnasafns og Eldfjallasafns.
Áhugi á Skúlagötulóð
Á fundinum voru teknar 

fyrir umsóknir um lóðina við 
Skúlagötu 23, sem nýlega var 
sett í auglýsingu á ný, sem laus 
til umsóknar. Samþykkt var á 
fundinum að frestur til að sækja 
um lóðina væri til 20. apríl.
Sjö umsóknir bárust og 
verður dregið úr umsóknum á 
bæjarráðsfundi 6. maí.
Mannabreytingar
Ljóst er að mannabreytingar 
verða á Dvalaheimili aldraðra 
í Stykkishólmi á næstunni þar 
sem Hildigunnur Jóhannesdóttir 
forstöðukona hefur sagt upp 
störfum.  Hildigunnur og fjölskylda 
er að flytja í Svarfaðardalinn, 
heimasveit húsbóndans Alferðs 
V. Þórólfssonar á Dekk og Smur.

Af bæjarráðsfundi

sp@anok.is
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Opið í hádeginu kl. 12-14 
og frá kl. 18.
Hjartanlega velkomin

www.narfeyrarstofa.is   &   Facebook
Borðapantanir í síma 438-1119 eða á narf@narf.is          

- fagleg og freistandi

Helgafellskirkja 
Messa verður í Helgafellskirkju fimmtudaginn 23. apríl, 
sumardaginn fyrsta, kl. 11.00.
Fermt verður í messunni.
Fermdur verður:

Viktor Brimir Ásmundsson, Helgafelli 2

Vortónleikar Lúðrasveitar Stykkishólms

í Stykkishólmskirkju á sumardaginn fyrsta - 
fimmtudaginn 23. apríl kl. 18:00

Fram koma Litla Lúðró, Stóra Lúðró og 
Víkingasveitin og skarta öllu því flottasta 

sem þær eiga.
Stjórnendur Martin Markvoll og Anette Markvoll

- Ókeypis aðgangur. - Allir hjartanlega velkomnir! -

http://www.stykkisholmur.is
http://www.stykkisholmskirkja.is
http://www.facebook.com/Stykkid
http://www.narfeyrarstofa.is
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Kosning um verkfallsboðun 
Verklaýðsfélags Snæfellinga fór 
fram frá 13. - 20. apríl s.l.  Um 
tvo samninga var að ræða í 
atkvæðagreiðslunni Almennan 
kjarasamning SGS og SA þar sem 
kjörsókn var 57,02% og 94,62% 

sögðu já eða 246 og 13 sögðu nei.  
Þjónustusamningurinn svokallaði 
skilaði 23,91% kjörsókn og sögðu 
allir já við verkfallsboðun.
Skipulagðar aðgerðir hefjast því 
30. apríl kl.12 ef ekki hefur samist 
fyrir þann tíma.

Verkfall samþykkt

sp@anok.is

Tónleikar 
Karlakórsins Kára

Mánudaginn 27.04 
Grundafjarðarkirkja kl. 20

Miðvikudaginn 29.04 
Stykkishólmskirkja kl. 20.30

Fimmtudaginn 30.04 
Ingjaldshólskirkja kl. 14.20

Undirleikari: Valentina Kay
Stjórnandi: 

Hólmfríður Friðjónsdóttir
Einsöngvarar í hópi kórfélaga

Aðgangseyrir 1.500 kr.

HJÓLAVIÐGERÐIR
Guðmundar Braga.

Garðaflöt 4
OPIÐ

Uppl. í síma 867-9984

Foreldrafélag Grunnskólans 
í Stykkishólmi stendur að 
venju fyrir dagskrá utan dyra 
á sumardaginn fyrsta.  Boðið 
verður upp á skemmtiskokk sem 
hefst við grunnskólann kl. 11. 
Að loknu hlaupi verða grillaðar 

pylsur og boðið upp á svaladrykk.  
Foreldrafélagið býður öllum 
hlaupurum í sund, þó með því 
fororði að börn eru á ábyrgð 
foreldra og foreldrar greiða 
sundlaugargjald fyrir sig.

Skemmtiskokk

sp@anok.is

Í síðustu viku var haldinn fundur 
í Grundarfirði um mögulegt 
skíðasvæði á Snæfellsnesi.  Var 
góð mæting á fundinn og mikill 
hugur í fundarmönnum, að sögn 
Hólmfríðar Hildimundardóttur 
sem er ein þeirra sem kemur að 
undirbúningi.  Nú á að setja af stað 
svæðishóp sem er ætlað að finna 
besta svæðið undir skíðadæmið. 
Fyrirhugað er að halda fundi í 

Ólafsvík og Stykkishólmi á næstu 
dögum.  Allt er þó á byrjunarreit 
og eitthvað mun þetta kosta en 
hópurinn er stórhuga og bjartsýnn 
en það er það sem drífur hópinn 
áfram.
Fundur verður haldinn í 
Stykkishólmi mánudaginn 27. 
apríl kl. 21 í Sjávarpakkhúsinu

Áhugi fyrir skíðasvæði 
á Snæfellsnesi

sp@anok.is

Helgina 24.-
26. apríl 
næstkomand i 
munu úrslit 
yngri flokka 
KKÍ fara fram í 
Stykkishólmi.

Úrslitahelgin ber nafnið 
Landflutningsmótið og mun gera 
það næstu tvö keppnistímabil.
Fjölmargar umsóknir bárust til 
KKÍ frá félögum um að halda 
úrslitahelgina.  Stjórn KKÍ valdi 
Stykkishólm sem áfangastað í 
ár. „Þetta er í fyrsta skipti sem 
Úrslitahelgin fæst haldin út á landi 
og því mikill heiður fyrir okkur í 
Hólminum og viðurkenning á að 
vel hefur verið haldið á málum 
á þeim mótum og keppnum 
sem hafa farið fram í Hólminum 
síðustu ár.“ segir Magnús 
Bæringsson formaður stjórnar 
Yngri flokka Snæfells.
Á þessari helgi mætast bestu lið 
yngri flokkanna og hafa jafnan 

sést glæsileg tilþrif í þessum 
úrslitaleikjum og þá má ekki 
gleyma að framkvæmd helganna 
síðastliðin ár hefur verið til mikillar 
fyrirmyndar með sterkri umgjörð.
Leiknir verða 5 leikir á 
laugardeginum og 4 á 
sunnudeginum og öllum leikjum 
lýst á SPORTTV.
„Von er á fjölda fólks í bæinn og 
tækifæri fyrir þjónustuna að nýta 
sér það en jafnframt tækifæri fyrir 
starfsemi yngriflokka að nýta 
sér helgina til fjáröflunar. Glaður 
gestur er besta auglýsingin og 
því metnaður okkar Hólmara að 
framkvæmd og móttökur verði 
sem bestar.“ segir Magnús.  
Undirbúningur er þegar hafinn 
í foreldra- og iðkendahóp fyrir 
helgina.

Úrslitahelgi 
yngri flokka í 

Stykkihólmi 2015

sp@anok.is

-Í fyrsta skipti sem 
Úrslitahelgin er haldin 

út á landi-
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Forstöðumaður 
Dvalaheimilis aldraðra í Stykkishólmi

Stykkishólmsbær

Stykkishólmsbær auglýsir lausa til umsóknar stöðu forstöðumanns Dvalarheimilis aldraðra, 
Stykkishólmi. Um er að ræða 100% stöðu við hjúkrunar- og stjórnunarstarf. Æskilegt er að 
starfsmaður geti hafið störf 1. júlí n.k., eða eftir nánara samkomulagi.
Laun eru samkvæmt kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga.

Starfssvið:
Umsjón og ábyrgð á rekstri Dvalarheimilisins.
Umsjón og ábyrgð á umönnun heimilisfólks á dvalarheimili og á hjúkrunardeild.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Hjúkrunarfræðimenntun og íslenskt hjúkrunarleyfi.  
Reynsla við stjórnun, starfsmannahald og rekstur á sviði heilbrigðis-þjónustu, frumkvæði, 
metnaður, hæfni í mannlegum samskiptum, sjálfstæði og öguð vinnubrögð.

Dvalarheimili aldraðra í Stykkishólmi, sem er sjálfseignarstofnun, tók til starfa 9. ágúst 1978. Á 
heimilinu eru 5 dvalarrými og 13 hjúkrunarrými auk dagvistar. Sextán íbúðir fyrir aldraða eru 
tengdar Dvalarheimilinu. Starfsfólk eldhússins í Dvalarheimilinu sér um mat fyrir vistmenn, en 
einnig fyrir þá íbúa í búseturréttaríbúðunum sextán sem þess óska  og fyrir starfsfólk og nemendur 
Grunnskóla Stykkishólms. 

Umsóknir skulu berast bæjarstjóra Stykkishólmsbæjar, Hafnargötu 3, 340 Stykkishólmi eða á 
netfangið baejarstjori@stykkisholmur.is. Öllum umsóknum verður svarað.

Umsóknarfrestur er til og með 22. maí nk.

Nánari upplýsingar veitir Sturla Böðvarsson, bæjarstjóri, sími: 433 8100/863-8888 og  
netfang:  sturla@stykkisholmur.is 

Upplýsingar um Stykkishólm má finna á heimasíðu bæjarins  www.stykkisholmur.is

Sturla Böðvarsson 
Bæjarstjóri Stykkishólmsbæjar 
Ráðhúsinu 
Hafnargötu 3, 340 Stykkishólmi.

mailto:baejarstjori@stykkisholmur.is
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Skíði á Snæfellsnesi
Áhugafólk um skíðasvæði á 

Snæfellsnesi boðar til fundar í 
Stykkishólmi mánudaginn 27. apríl n.k. 

kl. 21 á Sjávarpakkhúsinu.

Kaupsýslan kynnir bakarí í Stykkishólmi
Upplýsingar í síma 571 1800

Til sölu fasteign og fyrirtæki  
í einum vinsælasta 
ferðamannabæ landsins

• Verslunarhúsnæði  
170,1 m2 við Nesveg  

• Bakaríð Nesbrauð ehf.  
í góðum rekstri  

• Mikil aukning í sölu,  
allt árið um kring 

• Seljendur skoða skipti á 
fast eign á höfuðborgar
svæðinu

Monika Hjálmtýsdóttir
Löggiltur fasteignasali
gsm: 823 2800

Áætlun Baldurs
Frá  Sun.-Fös.    
Stykkishólmi   15:00      
Brjánslæk 18:00

Vinsamlegast athugið, sækja þarf farmiða á  
skrifstofu Sæferða 30 mínútum fyrir brottför.

www.saeferdir.is

Aðalfundur Stykkishólmssóknar 
verður haldinn 30.apríl 2015, kl. 20:00 í 

safnaðarheimili Stykkishólmskirkju.
Almenn aðalfundarstörf  

auk kosninga í sóknarnefnd.
  

Sóknarnefnd.

SUMARDAGURINN FYRSTI 
SAFNADAGUR Á SNÆFELLSNESI

SNAEFELLSNES.IS WEST.IS
Á Sumardaginn fyrsta, 23. apríl, verður haldinn árlegur safnadagur 
á Snæfellsnesi. Söfn og sýningar opna dyrnar upp á gátt fyrir íbúa 
Snæfellsness og aðra gesti. 
Opið er milli klukkan  14-16 á eftirfarandi stöðum:

Snæfellingum og gestum þeirra er líka boðið í 
bíó. Ást í meinum verður frumsýnd í 
félagsheimilinu Kli� í Ólafsvík á Sumardaginn 
fyrsta kl. 17. Myndin er 30 mín. saga Björns 
Breiðvíkingakappa og �allar um ástir hans og 
Þuríðar á Fróðá. Á eftir sýningu verður opinn 
kynningar-og umræðufundur um næsta 
metnaðarfulla verkefni; Guðríði Þorbjarnardóttir. 
Fyrirtækið Sögubókin framleiðir. 
Sérstakar þakkir fá Snæfellsbær, Landsbanki 
Ísland og Lionsklúbbur Ólafsvíkur.

Skipuleggjendur Safnadagsins eru 
Svæðisgarður Snæfellsnes í samvinnu við 

markaðs-og kynningarfulltrúa á Snæfellsnesi.

Norska Húsið,   Hafnargata 5,   Stykkishólmi
Eld�allasafnið,   Aðalgata 6,    Stykkishólmi
Vatnsafnið,    Bókhlöðustíg 13,    Stykkishólmi
Bjarnarfhöfn,    Helgafellssveit
Sögumiðstöð,    Grundargata 35,    Grundar�rði
Sögustofa Inga Hans,    Lækur,    Sæbóli 13,    Grundar�rði
Pakkhúsið,    Ólafsbraut 12,    Ólafsvík
Samkomuhúsið á Arnarstapa

http://www.saeferdir.is
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Fólk í almannaþjónustu vinnur mikilvæg 
störf um land allt og er undirstaða þess sam-
félags sem við búum í. Opinberir starfsmenn 
veita okkur umönnun og hjúkrun, gæta 
öryggis, mennta og gæta barnanna okkar 
og sinna allri grunnþjónustu samfélagsins. 

Það er hagur okkar allra að grunnstoðirnar 
séu sterkbyggðar. Hvetjum stjórnvöld til 
að efla almannaþjónustuna í stað þess að 
veikja hana. Styðjum við og verum stolt af 
því fólki sem þjónar okkur í fjölbreyttum 
störfum hjá hinu opinbera.

VIÐ ERUM
UNDIRSTAÐAN

Jóhanna
stuðningsfulltrúi

Ásgeir
slökkviliðs- og 
sjúkraflutningamaður

Elín
fangavörður

Svavar
flugvallarstarfsmaður

Vinkill
fíkniefnahundur

Baldvin
tollsérfræðingur

Jóna
sjúkraliði

Sálubót í Stykkishólmskirkju
Tónleikar laugardaginn 25. apríl 2015 kl. 17
Fjölbreytt og skemmtileg efnisskrá. 

Söngfélagið Sálubót, blandaður kór úr Þingeyjarsýslu
Stjórnandi: Jaan Alavere . 
Einsöngur: Jónas Helgason.
Undirleikarar: Pétur Ingólfsson á bassa  
og Marika Alavere á fiðlu.

Verið velkomin
Miðaverð kr:  2.000,-.   Ath. enginn posi.

Allar eignir á www.

faststykk.is

Sverrir Kristjánsson
lögg. fasteignasali
Ægisgötu 11
340 Stykkishólmi
Sími: 896 4489
sverrir@posthus.is

Fasteigna- og skipasala 
Snæfellsness

Pétur Kristinsson, hdl. 
löggiltur fasteigna- og 
skipasali.
Sími 438-1199, 
Netfang pk@simnet.is

Heimasíða: 
fasteignsnae.is

Stykkishólmur 2015
Bifreiðaskoðun á Dekk og smur 

27.-29. apríl 2015 
Ath. allar stærðir ökutækja skoðaðar

Tímapantanir í síma: 438 1385
Lokað er í hádeginu milli kl. 12 - 13

Frumherji - Örugg bifreiðaskoðun - www.frumherji.is

http://www.faststykk.is
http://www.faststykk.is
http://stykkisholmur.is/stjornsysla/skjalasafnfundargerdir/eydublod-umsoknir/
http://www.fasteignsnae.is
http://www.faststykk.is
http://www.frumherji.is
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Kynnir: Einar Strand 
Ræðumaður: Sigurður A Guðmundsson formaður  Vlf. Snæfellinga 
Daníel Örn Sigurðsson Töframaður 
Helgi Björnsson ásamt gítarleikara 
Lúðrasveit Stykkishólms 

  
Kynnir: Helga Hafsteinsdóttir formaður SDS
Ræðumaður: Guðbjörg Jónsdóttir varaformaður Vlf. Snæfellinga 
Daníel Örn Sigurðsson Töframaður 
Helgi Björnsson ásamt gítarleikara 
Anna H Kjartansdóttir og Hrönn Þorsteinsdóttir taka nokkur lög

Kynnir: Guðmunda Wíum Stjórn SDS
Ræðumaður : Sigurður A Guðmundsson formaður Vlf. Snæfellinga
Daníel Örn Sigurðsson Töframaður
Alda Dís Arnardóttir sigurvegari Ísland got talent
og  Bragi Þór Ólafsson á gítar
Helgi Björnsson ásamt gítarleikara 
Sýning eldriborgara

Veitingar í boði félaganna.

Félagsmenn og aðrir íbúar eru hvattir til að mæta og eiga saman góðan dag.

Börn verða að vera í fylgd með fullorðnum.

1. maí samkomur Verkalýðsfélags Snæfellinga 
og Starfsmannafélags Dala- og Snæfellsnessýslu 

verða haldnar sem hér segir

1.  maí  2015

Í Snæfellsbæ hefst dagskrá í Klifi kl. 15.30

Í Grundarfirði hefst dagskrá kl. 14.30 í Samkomuhúsinu

Boðið verður í bíó 
í Kli� kl. 18.00 

     
Fyrir alla á Snæfellsnesi
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