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Glæsilegir jólatónleikar

Það var hátíðarstemning í
Ólafsvíkurkirkju þann 10. des
ember síðastliðinn. Þá fóru fram
jólatónleikar Kirkjukórs Ólafs
víkur. Kórinn heldur yfirleitt
tvenna tónleika á hverju ári
aðra að vori og svo fyrir jólin.
Efnisskrá tónleikanna er alltaf
fjölbreytt og reynt að höfða
til sem flestra. Að þessu sinni
fékk kórinn Viðar Gunnarsson
bassasöngvara til liðs við sig

og settu þau, hann og Veronica
kórstjóri saman mjög fjölbreytta
og jólalega efnisskrá sem kórinn
æfði af krafti í allt haust. Enda
eru allir sem að kórnum koma
mjög metnaðarfullir og vilja
gera sitt besta í öllu sem þeir
taka sér fyrir hendur. Meðal þess
sem flutt var á tónleikunum var
popplagið vinsæla Last Christmas
í kórútsetningu, Aría úr Töfra
flautunni og Ó helga nótt.

Einnig söng Viðar einsöng lagið
Nótt eftir Árna Thorsteinsson
og ásamt Veronicu Sólsetursljóð
eftir Bjarna Þorsteinsson. Mjög
vel var mætt á tónleikana en
þessir tónleikar eru í huga margra
stór hluti af aðventunni og jóla
undirb úningi. Tónleikarnir
tókust mjög vel og hafði Viðar
Gunnars
s on það á orði að
bæjarbúar ættu að vera stoltir
af kórnum því hann væri mjög

góður. Höfðu tónleikagestir það
einnig á orði hvað tónleikarnir
hefðu verið sérstaklega flottir
og hversu frábært tónlistarfólk
við ættum hér í Snæfellsbæ en
nokkrum dögum fyrir þessa
tónleika fóru eins og flestir vita
fram aðrir jólatónleikar þar sem
tónlistarfólk úr Snæfellsbæ tók
þátt.

Ný úr og skart í Versluninni Hrund
BOSS og Wellington úr.

Handsmíðað skart frá Fríðu.
Hálsfestar, hringar og armbönd.
Opnunartími í desember:
Virka daga
Laugard. 19. des.
Þorláksm. 23. des.
Aðfangad. 24. des.

14 - 18
14 - 18
14 - 22
10 - 12

þa

Nýtt Særif í Rif

Næsti Jökull

Kemur út 22. desember,
það er jafnframt jólablaðið.
Skila þarf efni og auglýsingum í síðasta lagi
föstudaginn 18. desember.
Á milli jóla og nýárs kemur Jökull út 29.
desember, efni og auglýsingum í það blað
þarf að skila í síðasta lagi 22. desember

Það er alltaf ánægjuefni þegar
nýir bátar koma til heimahafnar.
Það var því búið að flagga á
nokkrum stöðum á Rifi á síðasta
föstudag þegar nýtt Særif SH kom
til heimahafnar. Særif SH bar
áður nafnið Hálfdán Einarsson ÍS
og var keyptur frá Bolungarvík.
Hann var smíðaður hjá Trefjum í
Hafnarfirði árið 2012. Skipstjóri
á Særifinu verður Arnar Laxdal
og að hans sögn fær útgerðin
nú öflugri bát í staðin fyrir
þann gamla sem settur hefur
verið á söluskrá. Nýja Særifið

er 15 tonn að stærð með 513
hestafla Isuzu aðalvél ásamt því
að um borð er blóðugunarsnigill
sem þvær fiskinn og mun það
auka gæði aflans. Einnig eru
4 tankar í bátnum sem hægt
er að dæla sjó í og dregur það
verulega úr veltingi og mun fara
betur bæði með mannskap og
afla. Báturinn er einnig búin
góðum siglingatækjum og
öðrum búnaði. Reyndist hann
vel á leiðinni heim þrátt fyrir
leiðindaveður.
þa

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.

Aflafréttir

355 Snæfellsbæ
Netfang: steinprent@simnet.is
Sími:

436 1617

Það er ætíð gaman og
spennandi þegar að ný bátur
kemur í heimahöfn. Núna fyrir
stuttu síðan þá kom nýtt Særif
SH til Rifs , en var það fyrrum
Hálfdán Einarsson ÍS sem kom
til Rifs og fékk báturinn nafnið
Særif SH. Arnar Laxdal sem lengi
var skipstjóri á Tryggva Eðvarðs
SH er skipstjóri á nýja Særifi
SH. Nú þegar hefur báturinn
landað einu sinni samtals 5,7
tonni. Ágætis byrjun. Von er
svo á öðrum línubáti til Rifs en
síðan í sumar þá hefur kínabátur
sem eitt sinn hét Sólborg RE
verið í miklum breytingum hjá
Skipasmíðastöð Njarðvíkur,
þar sem báturinn var lengdur
um 3 metra og byggt yfir hann
allan. Verið er að setja í bátinn
beitningavél. Friðþjófur Orri
Jóhannson verður með bátinn
en hann var áður með Særif SH.
Nýi bátuirnn hefur fengið nafnið
Faxaborg SH 207, en bátur með
því nafni hefur áður verið gerður
út frá Rifi. Sjá má bátinn á mynd
sem fylgir hérna með.

Veiði bátanna hefur verið
nokkuð góð það sem af er
desember. Reyndar byrjaði
mánuðurinn með leiðinda
brælum. Glaður SH er með 23
tn í 6, Guðbjartur SH 40 tn í 7,
Brynja SH 38 tn í 6, Kvika SH 36
tn í 8, Tryggvi Eðvarðs SH 35 tn í
6, Særif SH 23 tn í 4, Álfur SH 21
tn í 5 Sverrir SH 17 tn í 5. Bíldsey
SH 59 tn í 10, Stakkhamar SH
53 tn í 8, Kristinn SH 41 tn í 6,
Gullhólmi SH 34 tn í 3
Hjá stóru línubátunum þá
er Rifsnes SH með 102 tn í 2,
Tjaldur SH 95 tn í 2, Saxhamar
SH 81 tn í 2 og Örvar SH 78 tn í
1 og Hamar SH 30 tn í 2, allir að
landa á Rifi. Grundfirðingur SH
65 tn í 2, Þórsnes SH 51 tn í 2.
Frekar rólegt er yfir neta
veiðunuim. Ólafur Bjarnason
SH er með 11 tn í 7, Hafnar
tindur SH 7,7 tn í 7, Magnús SH
4,5 tn í 1, Arnar SH 1,8 tn í 4 og
Bárður SH 1,8 tn í 1.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Jólagjöf veiðimannsins,

sjómannsins og golfarans.
Sjónaukar og fjarlægðarmælar.

16” TILBOÐ

Ýmislegt
sniðugt
í skóinn
fyrir jólasveininn

4 ostborgarar,
milli franskar, 2 dósir sósa
og 2L Coke.

16” pizza x 2 álegg
8 brauðstangir + sósa
2L Coke

4.490,-

4.690,-

3 kjúklingaleggir,
1/2 L Coke og BBQ sósa

1.295,Hotwings 8 stk,
1/2 L Coke og BBQ sósa

995,-

Panini,

og 1/2 L Coke

1.245,-

Þorláksmessa
Aðfangadagur
Jóladagur
Annar í jólum
Sunnudaginn
Mánudaginn
Þriðjudaginn
Miðvikudaginn
Gamlársdaginn
Nýársdaginn
Laugardaginn

23/12
24/12
25/12
26/12
27/12
28/12
29/12
30/12
31/12
01/01
02/01

kl. 09 - 23
kl. 10 - 14
lokað
kl. 13 - 18
kl. 11 - 22
kl. 09 - 22
kl. 09 - 22
kl. 09 - 22
kl. 10 - 16
lokað
kl. 10 - 22

Óskum Snæfellingum gleðilegra jóla
og þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.

OPIÐ JÓLA-HESTHÚS
Á BRIMILSVÖLLUM (Snæfellsbæ)

Sunnudaginn 20. desember 2015 frá kl. 13:00 til 16:00
Hesthúsið á Brimilsvöllum er komið í jólabúning,
við fögnum því að hrossin eru komin í hús.
Komið og kíkið á hestana fyrir jólin !

Þetta er fyrsta af 12 mánaðarlegum
stefnumótum á Snæfellsnesi þar sem
íbúar eru hvattir til að gefa sér, og
öðrum, tíma.
 Njótum samveru og söngs.
 Börn (og líka fullorðnir ) verða teymd á hestbaki.
 Í hlöðinni verður lítill JÓLAMARKAÐUR þar sem hægt verður að kaupa
mat og handverk (Ath. enginn posi á staðnum).

Hittumst í jólaskapi í sveitinni - ALLIR VELKOMNIR !
Fjölskyldan á Brimilsvöllum og Svæðisgarðurinn Snæfellsnes	
  

Árleg Bókaveisla vel heppnuð

Bókaveislan árlega fór fram
á Klifi þann 9. desember, bóka
veislan er eitt af átthagafræðiverk
efnum 10. bekkjar Grunnskóla
Snæfellsbæjar. Hefur hún skipað
sér sess sem einn af ómissandi
viðburðum á aðventunni í
Snæfellsbæ. Verkefnið er styrkt af
Snæfellsbæ og Menningarnefnd.
Nemendur 10. bekkjar kynntu
höfundana sem komu til að
lesa upp úr nýútkomnum
bókum sínum ásamt því að selja

veitingar í hléi til fjáröflunar fyrir
útskriftarferð sína. Trausti Leó
Gunnarsson og Lena Örvarsdóttir
fluttu tónlistaratriði í hléinu.
Var það að vanda mjög flott hjá
þeim enda ungir og upprennandi
tónlistarmenn þar á ferð. Fyrir
kynninguna taka nemendur á móti
rithöfundunum og bjóða þeim til
kvöldverðar í skólanum. Að þessu
sinni töfraði Sigfús Almarsson
kokkur fram dýrindis kjötsúpu
sem allir nutu yfir skemmtilegu

Hlutastarf
Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir
eftir starfsmanni í heimaþjónustu í Snæfellsbæ.
· Um er að ræða þjónustu við heimili í Snæfellsbæ.
· Laun skv. kjarasamningi sveitarfélaganna og SDS
· Starfsmaður þarf að geta hafið störf 15. janúar 2015
Umsóknir er tilgreina menntun og fyrri störf ásamt
sakavottorði og upplýsingum um umsagnaraðila
berist skrifstofu FSS, Klettsbúð 4, 360 Snæfellsbæ
eða á netfangið berghildur@fssf.is .
Upplýsingar veitir Berghildur á skrifstofutíma,
í tölvupósti ellegar í síma 430 7800

Umsóknarfrestur er til 10. janúar 2016

Forstöðumaður

spjalli. Rithöfundarnir sem
komu á bókaveisluna í ár voru:

Hildur Knútsdóttir, Kristín Helga
Gunnarsd óttir, Lilja Sigurðar
dóttir, Þórunn Jarla Valdimars
dóttir og Þorgrímur Þráinsson
en eins og undanfarin ár hefur
hann verið skólanum innan
handar við að fá rithöfunda og
verið bílstjóri í þessum ferðum.
Heppnaðist bókaveislan mjög
vel og eigum við að vera stolt
af unga fólkinu hér í Snæfellsbæ
sem stendur sig með stakri prýði
í því sem það tekur sér fyrir
hendur. Höfðu rithöfunarnir á
orði að nemendurnir hefðu góða
nærveru og væru einstaklega
kurteis.
þa

Þá hló Skúli
Fjáröflunarmaraþonlestrargjörningur
í Frystiklefanum í Rifi
Sunnudaginn 20. desem
ber næstkomandi mun
Kári Viðarsson; leikari, list
rænn stjórnandi og eigandi
Frystiklefans í Rifi, menningar
miðstöðvar á Snæ
f ellsnesi
og handhafi menningarverð
launanna Eyrarrósarinnar;
standa fyrir fjáröflun í minningu
afa sína, Skúla Alexanders
sonar, sem lést fyrr á þessu
ári. Fjáröflunin verður til
styrktar Sjómannagarðssins
á Hellissandi sem var eitt af
mörgum ástríðuverkefnum
Skúla og verður hún fólgin
maraþonhúslestri Kára á ævi
sögu afa sins, Þá hló Skúli eftir
Óskar Guðmundsson, sem kom
út nú fyrir skömmu. Bókin
hefur fengið frábæra dóma hjá
lesendum og gagnrýnendum
og því ætti engum að leiðast
lesturinn. Segir meðal annars
í fjögurra stjörnu dómi gagn
rýnanda Morgunblaðsins, Sig
urði Boga Sævarssyni:

„Lífsgleðin skín í gegn og það er
hvergi dauður punktur í bókinni
… greinagóð og lipurlega skrifuð
… ritið mun halda á lofti nafni
þess manns, sem vildi vel og
munaði um í samfélagi sínu.“

Kári mun ekki lesa bókina í
undirbúningi fyrir þennan lestur
og verður viðburðurinn þannig
einnig einskonar endurfundur
Kára og afa síns, sem voru
mjög góðir vinir og áttu sterkt
samband á meðan Skúli lifði.
Lesturinn hefst kl. 9 að morgni
og stendur þar til bókin klárast,
að öllum líkindum um miðnætti.
Allir eru velkomnir að koma og
fara eins og þá lystir, drykkir og
veitingar í boði og eins og áður
segir verður tekið við frjálsum
framlögum sem öll renna til
Sjómannagarðsins á Hellissandi.
Auk þess verður bókin til sölu á
staðnum og höfundur hennar,
Óskar Guðmundsson, áritar.

Ali svínabógur, nýr

739 kr/kg.
Jólaöl 1/2L

Ali
svínahamborgarhryggur
með beini

1.899 kr/kg.

2.249 kr/kg.

Coke 2L

189 kr.
Pepsi og
Pepsi Max 2L

Egils malt 1/2L dós

299 kr.

179 kr.

199 kr.

Ora
Grænar baunir
1/2 ds

Ora
maískorn
1/2 ds

179 kr.

Opnunartími
um jól og áramót
19. des
20. des
21. des
22. des
23. des
24. des
25. des
26. des
27. des
28. des
29. des
30. des
31. des
1. jan
2. jan

13-17
13-17
9-18
9-22
9-22
9-12
lokað
lokað
13-17
9-18
9-18
9-20
9-14
lokað
13-17

Kjarnafæðis
Léttreyktur lambahryggur

3.759 kr/kg.
Kjarnafæðis
Heiðarlambalæri

1.749 kr/kg.

Kalkúnn!!!
- Heill
- Skip
- Bringa
- Reykt bringa
-Fyllt bringa
Væntanlegt fyrir jól

929 kr.

Merrild kaffi

Green Giant
maisbaunir

259 kr.

2.999 kr/kg.

2.749 kr/kg.
Mjúkís 1L

Malt og appelsín
1/2L dós

189 kr.

Lau.
Sun.
Mán.
Þri.
Mið.
Fim.
Fös.
Lau.
Sun.
Mán.
Þri.
Mið.
Fim.
Fös.
Lau.

Kjarnafæðis
Kjarnafæðis
Ali
Taðreyktur hangi- Taðreykt hangilæri
svínahamborgarframpartur
hryggur, úrb

169 kr.

Senseo XL poki

699 kr.

Þessi og fleiri tilboð í Virkinu,
verið velkomin.

559 kr.

Gjaldskrá fyrir

Sundlaugina á Lýsuhóli fyrir árið 2016
Börn, 0-5 ára

FRÍTT

Börn, 6-17 ára

kr.

500

Fullorðnir, 18+

kr.

1,000

Kort - 12 ferðir f. fullorðna, 24 ferðir fyrir 6-17 ára

kr.

4,500

Kort - 30 ferðir f. fullorðna, 60 ferðir fyrir 6-17 ára

kr.

9,000

Árskort

kr.

28,000

Sundfataleiga

kr.

450

Handklæðaleiga

kr.

550

Sturta

kr.

600

Breyting: 30 tíma kort og árskort gilda bæði í sundlauginni í Ólafsvík OG á Lýsuhóli

Leikfangahappdrætti
Lionsklúbbs Nesþinga

Hið árlega leikfangahappdrætti
Lionsklúbbs Nesþinga verður haldið
þann 23. desember í Röst Hellissandi
kl. 17:00. Húsið opnar 15:00,
þar sem hægt er að nálgast miða.
Einnig verður forsala miða sunnudaginn
20. des á milli 17:00 og 19:00.
Ath.
ekki posi á staðnum.
Fjöldi glæsilegra vinninga.

Lionsklúbbur Nesþinga

Viðbúnaður vegna
sprengju
Mikill viðbúnaður var settur
af stað í Ólafsvíkurhöfn þegar
Grímsnes GK fékk sprengju í
veiðarfærin. Sprengjus érf ræð
ingar Landhelgisgæslunnar komu
vestur og var Norðurgarðinum
lokað. Einnig komu á svæðið
sjúkrabíll og lögreglubílar
ásamt slökkviliðinu. Þegar
Grímsnesið kom að landi fór
maður frá Landhelgisgæslunni
um borð með röntgentæki en við
athugun reyndist sprengjan vera
æfingasprengja. Var sprengjan
því fjarlægð úr bátnum en hún
var 3 tommu breið og einn og
hálfur metri að lengd. Fluttu
sprengjusérfræðingarnir frá
Landhelgisgæslunni sprengjuna
suður þar sem henni verður
þa
fargað.			

Breyting á afgreiðslutíma:
Laugardagur
Sunnudagur
Mánudagur
Þriðjudagur
Þorláksmessa
Aðfangadagur
Jóladagur
Annar í jólum

19. des.
20. des.
21. des.
22. des.
23. des.
24. des.
25. des.
26. des.

13 - 18
13 - 17
09 - 18
09 - 19
09 - 22
10 - 13
LOKAÐ
LOKAÐ

Sunnudagur
Mánudagur
Þriðjudagur
Miðvikudagur
Gamlársdagur
Föstudagur
Laugardagur

Gleðilega hátíð
Þökkum viðskiptin

Íbúð til leigu á
Hellissandi
Íbúðin er 100fm. 4 herbergja og ný uppgerð
Upplýsingar í síma: 893-0480

27. des.
28. des.
29. des.
30. des.
31. des.
1. jan.
2 jan.

13 - 17
09 - 18
09 - 18
09 - 19
10 - 13
LOKAÐ
13 - 17

BÓKASAFN SNÆFELLSBÆJAR AUGLÝSIR
Bókasafn Snæfellsbæjar verður lokað sem hér segir:
Miðvikudaginn 23. desember
Fimmtudaginn 24. desember
Föstudaginn 25. desember
og
Fimmtudaginn 31. desember
Föstudaginn 1. janúar 2016

Bókasafn Snæfellsbæjar óskar öllum
íbúum Snæfellsbæjar gleðilegra jóla og farsælt komandi ár, þakka samveruna
á Bókasafni SNB á árinu sem er að líða og sjáumst hress á nýju ári.

Bókasafn
Grundarfjarðar í
Sögumiðstöðinni

Opið um jólahátíðina sem hér segir:
Opið mánudaga - fimmtudaga kl. 14-18 nema
á Aðfangadag og Gamlársdag.
Opið á Þorláksmessu kl. 14-18
en til kl. 21:00 - til kl. níu, ef veður leyfir.
Mánudaginn 4. janúar og eftirleiðis kl. 14-18.

Óvissujólabókapakkar

Búum til músastiga og
heklum stjörnur alla daga.

Það er gamall siður á Íslandi að gefa bók á jólunum.
Oft eru jólin eini tíminn sem fólk gefur sér til að lesa í
ró og næði. Bókasafnið vill koma til móts við heimilin
og bjóða upp á bókapakka handa fjölskyldunni.
Þeir sem koma á bókasafnið fyrir jól geta valið sér
bækur í poka eða fengið lokaðan poka með 3-4
bókum um ýmis málefni. Til að hafa gaman af uppátækinu má skreyta pokann eða pakka í jólapappír og
setja undir jólatréð með hinum gjöfunum.

Unglingabækur í úrvali. Lesið bækur
og gerist kvikmyndagerðarfólk í huganum.
Bókapokar, DVD og bækur til sölu.
Sjá https://www.facebook.com/Bokasafngrundarfjardar

Við óskum viðskiptavinum bókasafnsins, gestum
Sögumiðstöðvar og Grundfirðingum öllum
gleðilegra jóla og velfarnaðar á nýju ári
og þökkum fyrir góð samskipti.
Sunna og Sigríður
Ósóttir vinningar í happdrætti
Kvenfélagsins Gleym mér ei:
30, 102, 109, 112, 161,
179, 439.

Sundlaug
21. desember 07:30-21:00
22. desember 07:30-21:00
23. desember 07:30-18:00
24. desember 10:00-12:00
28. desember 07:30-21:00
29. desember 07:30-21:00
30. desember 07:30-21:00
31. desember 10:00-12:00

Íþróttahús
21. desember 12:00-22:00
22. desember 12:00-22:00
23. desember 12:00-20:00
28. desember 12:00-22:00
29. desember 12:00-22:00
30. desember 12:00-22:00

Jólamarkaður Lions - ómissandi á aðventu
Síðustu helgi fór fram jóla
markaður Lionsklúbbs Grundar
fjarðar í Sögumiðstöðinni. Þetta
er eitt af verkefnum Lions
klúbbsins í Grundafirði sem
hefur verið við líði í mörg ár
sem klúbbfélagar hlakka ávallt
til þess að halda enda orðinn
hluti af aðventunni hjá mörgum
félaganum. Með jólamarkaðnum
aflar Lionsklúbburinn sér fjár til
ýmissa líknarverkefna en fyrst og

fremst er jólamarkaðurinn hluti
aðventuhaldi Grundfirðinga,
fastur liður í tilverunni eins og
sumir myndu orða það. Það er
ekki síst sá hluti markaðarins sem
heillar klúbbfélaga, tækifærið
til að taka á móti samborgum,
spjalla, hlægja og fá sér smá heitt
súkkulaði.
Lionsklúbbur Grundarfjarðar
þakkar öllum sem komu og
versluðu af klúbbunum jólatré,

leiðisgreinar eða eitthvað matar
kyns og þannig lagt góðu málefni
lið. Jólasveinninn sem dvaldi á
jólamarkaðnum með okkur
fannst ekki heldur leiðinlegt að

hitta öll börnin og ætlar að koma
aftur að ári liðnu. Lionsklúbbur
Grundarfjarðar óskar öllum
gleðilegra jóla og gæfu á nýju ári.
Aðalsteinn Þorvaldsson

GRÆJAÐU JÓLIN

Opið laugard. 19. des. 10 - 16, sunnudag 20. des. 13 - 18 og fram að jólum til kl. 22

PLANTRONICS

LENOVO IDEAPAD 100

BACKBEAT FIT

Verð: 79.900 kr.

Tilboðsverð: 16.990 kr.
Þráðlaus Bluetooth heyrnartól, frábær í ræktina.
Fást í rauðum, bláum og grænum lit.

Góð 15,6" fartölva
á frábæru verði.
Intel örgjörvi
4GB minni og
500GB diskur.

SONY 50" HÁSKERPU SJÓNVARP
Tilboðsverð: 179.900 kr.
Hágæða 50" Full HD
sjónvarp með 3D.
Android stýrikerfi og
innbyggt Wi-Fi.

BOSE SOUNDLINK II MINI
Verð: 34.900 kr.

ENNEMM / SÍA /

N M 72 24 4

Upplifðu Bose gæði.
Þráðlaus afspilun með Bluetooth.
Kemur í svörtum og silfurlit.

CANON POWERSHOT SX610

SONY ZX110

Verð: 34.900 kr.

Verð: 6.990 kr.

Hágæða myndir og
videó. Nett vél með
18x aðdráttarlinsu.
Wi-Fi og NFC fyrir
snjalltækin.

Kraftmikið hljóð og
mikil gæði. Fást í svörtum,
bleikum og hvítum lit.
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