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Jólahús Snæfellsbæjar 2014

Það var margt um manninn og
mikið um að vera í Pakkhúsinu
í Ólafsvík sunnudaginn 21. des
ember. Að venju var lesin jóla
saga fyrir börnin en konur úr

Lionsklúbbnum Rán hafa séð um
það, jólasveinarnir létu sig ekki
vanta og þennan daginn mættu
Gluggagægir og Giljagaur, þeir
hittu börnin og sungu með

þeim. Menningarnefnd Snæ
fellsbæjar stóð að þessu sinni
fyrir vali á Jólahúsi Snæfells
bæjar 2014 og var það tilkynnt
þennan sunnudag og veitt

viðurkenning.
Það kemur líklega fáum á óvart
að húsið Laufás á Hellissandi
var valið Jólahúsið enda með
eindæmum fallega skreytt og
hefur verið í mörg ár. Hafa þau
hjón Ársæll Ársælsson og Erla
Laxdal Gísladóttir lagt mikinn
metnað í skreytingar á húsinu
og ljósin glatt marga bæði börn
og fullorðna eru þau vel að
þessari viðurkenningu komin.
Á myndinni eru frá vinstri
Gunnsteinn Sigurðsson, Erla
Gunnl augsd óttir form aður
nefndar
i nnar, Jón Kristinn
Ásm undss on og Ragnh eiður
Víglundsdóttir úr Menningar
nefnd Snæfellsbæjar og Sig
ríður Fjóla Jóhannsdóttir en
þau Erla og Ársæll eru ekki á
landinu um jólin og tók hún við
viðurkenningunni fyrir þeirra
hönd.
þa

Ósóttir vinngar

LOKAÐ

föstudaginn 2. janúar.
Ef þörf er á aðstoð vegna trygginga
er hægt að hringja í síma 440 2390

Dregið var í leikfangahapp
drætti Lionsklúbbs Ólafsvíkur
að morgni aðfangadags jóla,
að venju var húsfylli í Klifi og
mikið af veglegum vinningum.
Aðalvinningurinn var Playstation
4 leikjatölva og var vinningshafi
ekki staddur í Klifi þegar tölvan
var dregin út, seinna um daginn
vitjaði Birgitta Sól Vilbergsdóttir
þó vinningsins og var myndin
tekin við það tækifæri.
Lionsklúbbur Ólafsvíkur

þakkar frábæra þátttöku í happ
drættinu og þakkar auk þess
bæjarbúum stuðning á árinu
sem er að líða.
Ósóttir vinningar í happ
drættinu eru geymdir í Stein
prent og er hægt að vitja þeirra
þar, númer ósóttra vinninga
eru:
219, 220, 279, 381, 844, 1066,
1280, 1429, 1887, 1928, 1978,
2063, 2086, 2180, 2321.
jó

Opið hesthús á Brimilisvöllum

Fjölskyldan á Brimilsvöllum
bauð upp á opið jólahesthús

sunnudaginn 21. desember
og ríkti þar sannkölluð jóla
Upplag: 1.100
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson
Prentun: Steinprent ehf.
Sandholt 22a, Ólafsvík

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og
dreift á hvert heimili í Snæfellsbæ og
Grundarfirði. Blaðið kemur út vikulega.

355 Snæfellsbæ
Netfang: steinprent@simnet.is
Sími:

436 1617

stemning. Í hlöðunni var búið
að koma fyrir litlum jólamarkaði

þar sem hægt var að kaupa
sér meðal annars saltfisk,
ullarsokka, sultur dagatöl,
rauðkál og margt fleira. Einnig
var boðið upp á kaffi, djús og
kökur. Inni í hesthúsinu voru
svo hestarnir og folöldin komin í
sínar stíur og tveir hestar tilbúnir
til að leyfa gestum á hestbak.
Það var notalegt að rölta um
hesthúsin, kíkja á hestana og
spjalla á meðan börnin létu
teyma undir sér og skoða svo
markaðinn í hlöðunni undir
jólatónlist. Margir lögðu leið
sína á Brimilsvelli þennan dag
og nutu veðurblíðunnar sem var
einstök og góð tilbreyting frá
óveðri daganna á undan.
þa

Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun sem annast stjórnsýsluverkefni á sviði sjávarútvegsmála,
lax- og silungsveiði, hvalveiða o.fl. ásamt því að safna upplýsingum um framangreinda málaflokka.
Nánari upplýsingar má finna á www.fiskistofa.is.
Gildi Fiskistofu eru traust, framsækni og virðing

Staða veiðieftirlitsmanns
á starfsstöð Fiskistofu í Stykkishólmi
Fiskistofa óskar að ráða veiðieftirlitsmann á starfsstöð sína í Stykkishólmi.
Helstu verkefni:
· Eftirlit á sjó. Eftirlit á sjó felst m.a. í lengdarmælingum á fiski og tillögugerð um lokanir veiðisvæða, eftirliti með aflasamsetningu, veiðarfærum, hlutfalli smáfisks í afla og brottkasti afla. Þá
fylgjast veiðieftirlitsmenn einnig með því að afladagbækur séu rétt útfylltar og séu í samræmi við
veiðar og afla um borð.
· Eftirlit í landi. Eftirlitsstörf í landi fela m.a. í sér eftirlit með löndun, vigtun og skráningu afla,
eftirlit með veiðarfærum og aflasamsetningu, lengdarmælingar á afla og eftirlit með færslu og
skilum afladagbóka. Starfið felur einnig í sér skrifstofustörf s.s. skýrsluvinnu þegar vettvangsstörfum lýkur, að fylgjast með löndunum og skráningum í aflaskráningarkerfi Fiskistofu og öflun
gagna vegna brotamála sem upp koma.
Hæfniskröfur:
· Leitað er að kraftmiklum einstaklingi sem hefur reynslu af störfum í sjávarútvegi.
· Góð íslensku- og tölvukunnátta er áskilin.
· Sjálfstæði, fagmennska og nákvæmni í vinnubrögðum.
· Góð færni í mannlegum samskiptum.
Skipstjórnarréttindi er kostur.
Um fullt starf er að ræða og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar um starfið veita Áslaug Eir Hólmgeirsdóttir, sviðsstjóri veiðieftirlitssviðs í síma
5697977 og Þórhallur Ottesen deildarstjóri veiðieftirlits í síma 5697932.
Umsóknir er hafa að geyma haldgóðar upplýsingar um menntun, fyrri störf, meðmælendur og annað sem
máli kann að skipta sendist á netfangið ingath@fiskistofa.is eða með bréfi til Fiskistofu, Dalshrauni 1,
220 Hafnarfirði merktar „Veiðieftirlitsmaður Stykkishólmi“.
Umsóknarfrestur er til og með 19. janúar 2015.
Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins við viðeigandi stéttarfélag. Samkvæmt jafnréttisstefnu Fiskistofu
eru konur hvattar til að sækja um jafnt sem karlar.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, með vísan til 3. tl. 2.
mgr. 2. gr. reglu nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum, sem settar eru samkvæmt
heimild í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.

Um áramót

Norðanbylur skekur landið
þegar þessi orð eru skrifuð.
Á borðinu logar kertaljós og
drengirnir mínir sofa værum
svefni. Upphaflega ætlaði ég
mér að rekja árið í íþrótta- og
menningarviðburðum í stuttri
áramótakveðju, en óveðrið
sem hefur verið viðvarandi
síðustu daga hefur vakið mig
til umhugsunar um eitthvað allt
annað.
Ég hef verið hugsi yfir orðinu
samfélag og merkingu þess,
hugsi yfir því hvað það þýði
að búa í litlu þorpi úti á landi.
Öll búum við jú í samfélagi,
samfélagi við annað fólk. En
samfélög eru mjög ólík, skiptir
þar miklu fjöldi íbúa sem byggja
bæina. Í minni samfélögum er
oft á tíðum ríkjandi sterkari
samkennd og meiri samhugur
milli fólks þegar þannig viðrar.
Nálægðin og fámennið tengir
okkur saman hvort sem okkur
líkar betur eða verr. Þegar
óveðrið ruddist yfir landið

síðastliðin mánaðarmót var
undirrituð stödd á erlendri
grundu. Ég fékk svo símtal þar
sem mér var tjáð að fleiri en
einn og fleiri en tveir hefðu lagt
leið sína að heimili mínu og
athugað hvort að ekki væri þar
allt í standi fyrir komandi storm,
vitandi það að fjölskyldan væri
erlendis. Þetta gladdi mig
mikið og gaf mér óvænta hlýju
í hjartað. Gott að vita að það
sé einhver að fylgjast með.
Óumbeðin nágrannavarsla,
það er lúxus. Um leið og ég
gladdist hugsaði ég með mér
að þetta hefði tæpast gerst á
höfuðborgarsvæðinu þar sem
ég bjó fyrir einu og hálfu ári
síðan. Þar hefðu nágranarnir
líklegast ekki vitað af því að
við værum í burtu. Ég kann
ósköp vel við fámennið,
finnst dásamlegt að lenda á
óvæntri kjaftatörn fyrir framan
grænmetisborðið í búðinni,
spjalla um hversdagslega hluti
við gjaldkerann í bankanum
og rabba um daginn og veginn
við fólk á förnum vegi. Það
er auðvitað ekki allra að búa
í smábæ, þar sem allir þekkja
alla og heilsast, jafnvel faðmast
í búðinni.
Í gleði og sorg byggjum
við bæinn, þegar á móti blæs
þjappa bæjarbúar sér saman
og hlúa hver að öðrum, á
hátíðisstundum gleðjumst við
og fögnum saman. Eitt það
mikilvæga sem við gerum á

löngum vetrum er að taka þátt
í félagsstarfi og þeim viðburðum
sem boðið er uppá. Þá er gott
að komast á mannamót og
lyfta andanum upp. Hitta
mann og annan og gleðjast
saman. Í byrjun aðventu hélt
karlakórinn Kári stórkostlega
aðventutónleika í kirkjunni
okkar, jólagleðin bókstaflega
flæddi yfir mannskapinn svo ég
geri orð kórstjórans að mínum.
Kirkjan var þéttsetin og ég er
þess fullviss að allir fóru aðeins
léttari í lundu út að tónleikum
loknum. Þessir tónleikar eru
lýsandi dæmi þess hvernig
menningarlífið á stóran þátt í
því að skapa gott samfélag.
Oft er sagt að það þurfi heilt
þorp til þess að ala upp barn,
en það þarf líka hóp af góðu
fólki til að byggja þorp. Það að

bæjarbúar hér í Grundarfirði
hafi látið sér annt um okkur í
storminum í byrjun mánaðar
er gott dæmi um þá samkennd
sem einkennir bæinn minn
Grundarfjörð. Það sem hér að
ofan er talið á auðvitað ekki
eingöngu við um Grundarfjörð,
svona er þetta í minni byggðum
um allt land. Allir þekkja alla og
samfélagið og samhugur ríkir á
meðal fólks. Þegar við göngum
inn í nýja árið skulum við ekki
gleyma náunganum og munum
að huga hvert að öðru. Stundum
er það virkilega þannig að bros
getur dimmu í dagsljós breytt.
Með ósk um gleðilegt nýtt ár.
Alda Hlín Karlsdóttir,
menningar- og markaðsfulltrúi
Grundarfirði.

Kirkjan okkar

Helgihald um áramót
Ólafsvíkurkirkja.

Hátíðarguðsþjónusta á gamlársdag, 31. desember kl 16.
Guð gefi ykkur gott og blessunarríkt nýtt ár.
Kærar þakkir fyrir gott samfélag
á árinu sem er að líða.

Litlu jólin á Jaðri
Heimilisfólk og starfsmenn
dvalarheimilisins Jaðars gerðu
sér glaðan dag mánudaginn
22. desember síðastliðinn
þegar þau héldu litlu jólin.
Góðir gestir komu einnig og

nutu stundarinnar með þeim,
Þorsteinn Jakobsson kom og
spilaði jólalög á harmonikku
ásamt Sóleyju Jónsdóttur sem
söng nokkur jólalög. Signý Rut
Friðjónsdóttir las jólavísuna um

Jólasveinanna eftir Jóhannes úr
Kötlum og Steinunn Stefáns
dóttir færði heimilisfólki jóla
gjöf. Óttar Sveinbjörnsson
kom í heimsókn ásamt tveimur
barnab örnum færandi hendi
en verslunin Blómsturvellir
hefur í 15 ár komið í heimsókn
á Dvalarheimilið til að gleðja
heimilisfólk með gjöfum. Áður
en dóttursynir hans útdeildu
gjöfunum sagði hann heimilis
fólki og gestum sögu frá að því

hann var barn. Að sögn dóttur
Óttars, Júníönu er þetta „Góð
hefð og veitir ánægju á báða
bóga, sérstaklega gaman eftir að
krakkarnir mínir fóru að fylgja
afa sínum.“ Í lokin skiptust svo
starfsmenn og heimilisfólk á
gjöfum eftir að hafa fengið sér
heitt súkkulaði og kræsingar.
Það ríkti sannarlega jólaandi á
þessari notalegu stund á dvalar
heimilinu.
þa

Jólafótboltamót

Aflafréttir
Það er lítið um að vera núna
en þó munu nokkrir bátar róa
á milli jóla og nýárs, til dæmis
Grundfirðingur SH og Sóley SH.
Sóley SH var búinn að
landa 96 tonnum í 2 róðrum
í desember, hinir trollbátarnir
voru Helgi SH kominn með 104
tonn í 2, Farsæll SH 180 tonn í
3 og Hringur SH 199 tonn í 3.
Gr undfirðingur SH er
kominn með 88 tonn í 2 róðrum
á línunni og þarf því ekki nema
12 tonn til þess að ná yfir 100
tonnin núna í desember. Rifsnes
SH er með 124 tonn í 2, Örvar
SH 120 tonn í 2, Þórsnes SH
105 tonní 3, Saxhamar SH 75
tonn í 2.
Af minni bátunum þá hefur
Glaður SH fiskað ansi vel og
var kominn með 38 tonn í 11
róðrum og er hæstur bátanna í
flokki báta að 13 BT á landinu.
Lilja SH er með 20 tonn í 7, Kári
SH 19 tonn í 6, Vísir SH 12 tonn
í 5 allir í sama flokknum.
Tveir SH bátar í flokki báta
að 15 BT verma tvö efstu sætin
á listanum og eru það Sæbliki
SH sem er með 82 tonn í 15
og Tryggvi Eðvarðs SH með 86
tonn í 13 róðrum. Ekki er langt
í næsta bát því Guðbjartur SH er
í fjórða sætinum með 64 tonn í
10 róðrum. Brynja SH 49 tonn
í 9, Sæhamar SH 45 tonn í 12,
Kvika SH 40 tonn í 10. Álfur SH
33 tonn í 11. Kristinn SH 63
tonn í 8.

Birta SH sem er bátur undir
8 BT hefur landað 12,6 tonn í 6
og Rán SH 11,5 tonn í 5.
Dragnótaveiði hefur verið
mjög léleg í desember og þótt
að Guðmundur Jensson SH
sé aflahæstur þá er aflinn hjá
bátnum einungis 35 tonn í 11
róðrum og vekur athygli að
stærsti róðurinn er 13 tonn.
Það þýðir að meðalaflinn fyrir
utan 13 tonna róðurinn er ekki
nema 2,2 tonn. Egill SH kemur
þar á eftir með 29 tonn í 10
róðrum. Matthías SH 27 tonní 5,
Gunnar Bjarnason SH 27 tonn í
11, Sveinbjörn Jakobsson SH 24
tonn í 10 og Esjar SH 15 tonn í 6.
Engri rækju hefur verið landað
í höfnum á Snæfellsnesinu og
Sigurborg SH er sem fyrr eini SH
báturinn sem er á rækjuveiðum
og hefur landað 37 tonnum í 4
róðrum og er rækja af því 30
tonn. Þess má geta að fyrir utan
bátana í Ísafjarðardjúpinu og í
Arnarfirðinum þá hafa einungis
fjórir bátar verið á rækjuveiðum
í desember og hafa tveir af þeim
verið að sjóða rækjuna um borð.
Nökkvi ÞH og Magnús Geir KE.
Fjóla SH hefur fiskað vel af
ígulkerjunum og var búinn að
landa 33 tonnum í 17 róðrum
og má geta þess að báturinn
róið mest allra báta á landinu
í desember.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Laugardaginn fyrir jól brugðu
fótboltakrakkarnir í Snæfellsbæ
á leik en sú neybreytni var tekin
upp að hafa jólafótboltamót áður
en allir fóru í jólafrí. Skipulagið
var eins og þegar haldin eru
Pizzumót en þá er blandað
saman strákum og stelpum og
svo er keppt. 2., 3. og 4. flokkur
kepptu saman, næst var komið

að yngstu iðkendunum í 7. flokk
og svo enduðu 5. og 6. Flokkur.
Mikil gleði og kátina ríkti þó
keppnisskapið væri auðvitað
með. Þegar hver hópur hafði
lokið keppni var boðið upp á
súkkulaði og mandarínur áður
en allir fóru glaðir og sælir heim
í jólafrí.
þa

Auglýsingaverð
í Jökli
Svarthvítar auglýsingar
Opna í svarthv
Heilsíða í svarthv.
Hálfsíða í svarthv.
1/4 í svarthv.
1/8 í svarthv.
1/16 í svarthv.

38.400
25.600
16.400
10.700
7.800
4.800

Lit auglýsingar
Opna í lit
Heilsíða í lit
Hálfsíða í lit
1/4 í lit
1/8 í lit
1/16 í lit

69.000
46.000
31.000
22.700
14.700
9.900

Verðin eru öll með 25,5% vsk
Smáauglýsingar kosta 750,og er þá miðað við 150 innslætti pr. auglýsingu.
Hver innsláttur umfram 150 kostar 5,-

Þrettándabrenna

Grundarfjarðarbær býður til þrettándabrennu
þriðjudaginn 6. janúar kl. 18.00
í Hrafnkellsstaðabotni í Kolgrafafirði.
Vitað er til þess að álfakóngur og drottning
hans verði á sveimi og eru allir hvattir til að
leggja þeim lið með því að mæta í búningum.
Foreldrafélag grunnskólans býður upp á
heitt súkkulaði.
Björgunarsveitin Klakkur verður með
flugeldasýningu.

Foreldrar eru hvattir til að mæta með börn sín og kveðja jólin.

Árleg flugeldasala
verður í
Björgunarstöðinni VON
á Rifi
Opnunartímar
28.
29.
30.
31.

Brennan verður hlaðin
27. - 31. desember

Eru allir hvattir til að mæta
og hjálpa til við hleðslu.
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10-16

