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með þökk fyrir viðskiptin á árinu.
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Jólin eru að koma!

Mikil tilhlökkun hefur ráðið
ferðinni hjá mörgum, hjá
öðrum meiri kvíði. Kannski
hefur verið stress hjá flestum?
Það þarf að klára svo margt og
allt á að vera tilbúið og helst
fullkomið. Jú, jólin eiga að vera
sá tími þar sem engin vöntun
er. Hér áður fyrr voru kerti og
spil nóg, eins og segir í laginu,
er er einhvern tímann nóg í
dag? Er einhvern tímann nóg
gert? Lítur allt nógu vel út?
Sagan um Mörtu og Maríu á
ágætlega við á þessum tíma árs.

Þegar Jesús kom í heimsókn til
þessara systra að þá kvartaði
Marta við Jesú að María hjálpaði
henni ekki í undirbúningnum,
við að undirbúa matinn, koma
öllu fram og svo framvegis, en á
meðan Marta var sveitt að gera
sitt besta sat María hjá Jesú og
hlustaði. Í stað þess að skamma
Maríu sagði Jesús hana hafa
valið góða hlutskiptið, en að
Marta mæddist í mörgu. Skyldi
það vera að við mæðumst í
mörgu, í stað þess að velja góða
hlutskiptið? Í stað þess að njóta
samveru við gestinn, að njóta
undirbúnings jólanna og svo
hátíðarinnar sjálfrar?
Erum við kannski svo upp
tekin af bókalestri að við tökum
ekki eftir jólunum? Erum við
svo upptekin af einu og öllu
öðru að við tökum ekki eftir
ljósinu, lífinu sjálfu?
Jólin eru hátíð þess ljóss sem
skín í því myrkri sem er í okkar
innra. Ljósið gefur von um að
dauðinn eigi ekki síðasta orðið.
Ljósið sýnir að við erum ekki
ein í einsemd okkar. Við eigum

Guð sem er ekki sama um
okkur og kemur til okkar allra.
Erum við tilbúin að sjá hann og
taka á móti honum og ljósi
hans? Ljósið minnir á að sárs
aukinn og hið illa mun ekki
sigra. Ljósið sigrar ótta og
kvíða. Ljósið mun, ef það fær
færi á, skína í öll skúmaskot
hjartans, svo að þar verður
engin vöntun af ljósi og kærleik.
Leyfum því að lýsa. Opnum
okkur og bjóðum það velkomið.
Ljósið er alltaf tilbúið fyrir

okkur. Það lýsir í myrkri,
erfiðleikum og skorti, og það
veitir gleði og fullkominn
fögnuð. Það er því allt til reiðu
þegar jólin koma, hvernig sem
undirbúningnum hefur miðað.
Jólin eru að koma. Viltu taka á
móti þeim? Viltu dreifa ljósinu
með öðrum? Viltu láta hjartans
jól koma?
Guð gefi ykkur öllum
gleðilega hátíð!
Óskar Ingi Ingason

Óskum viðskiptavinum okkar og Snæfellingum öllum
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.
Þökkum viðskiptin á árinu.
Fram að jólum verður opið sem hér segir:

Rekstrarland er byggt á fyrrum rekstrarvörudeild Olís
og er dótturfyrirtæki Olíuverzlunar Íslands hf.

Þriðjudagur 22. desember

8 - 22

Þorláksmessa 23. desember
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Aðfangadagur 24. desember

8 - 12

www.rekstrarland.is

Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212

Útskrift FSN
Föstudaginn 18. desember
brautskráðust 15 nemendur frá
Fjölbrautaskóla Snæfellinga.
Athöfnin hófst á því að
stórsveit Snæfellsness flutti lag
en sveitin er skipuð nemendum
Fjölbrautaskóla Snæfellinga og
er jafnan fengin til þess að
koma fram við hátíðleg tækifæri,
enda stolt skólans.
Skólameistari Fjölbrautaskóla
Snæfellinga, Hrafnhildur Hall
varðsdóttir brautskráði nem
endur og flutti ávarp. Í ávarpinu
kom skólameistari inn á
kennsluhætti skólans og einnig
að áfram væri unnið að því inn
leiðingu nýrra námsleiða. Að
lokum óskaði hún nemendum
velfarnaðar í framtíðinni.
Sólrún
Guðjónsdóttir
aðstoðarskólameistari afhenti
síðan nemendum viður
kenningar fyrir góðan náms
árangur. Sveitarfélögin sem
standa að skólanum gáfu viður
kenningarnar auk Arion banka,
Landsbankans og Hugvísinda
deild Háskóla Íslands
Hæstu einkunn á stúdents
prófi með 9,6 í meðaleinkunn
hlaut Halldóra Kristín Lárus
dóttir, en hún lauk stúdentsprófi
á einungis tveimur og hálfu ári.
Hún fékk veglega bókagjöf frá
sveitarfélögunum og peninga
gjöf frá Landsbankanum.
Halldóra hlut einnig bókagjöf
frá Arion banka sem viður
kenningu fyrir góðan árangur í
stærðfræði. Bókagjöf frá danska
sendiráðinu fyrir góðan árangur
í dönsku. Bókagjöf frá sveitar
félögunum fyrir góðan árangur
í íslensku og bókagjöf frá
Hugvísindadeild
Háskóla
Íslands fyrir góðan árangur í
tungumálum.
Anna Björk Jónsdóttir
Stolzenwald hlaut bókargjöf frá
sveitar
félögunum sem viður
kenningu fyrir góðan árangur í
félagsgreinum og ensku. Hún
hlaut einnig bókagjöf frá danska
sendiráðinu fyrir góðan árangur
í dönsku og bókagjöf frá
kvenfélaginu Gleym-mér-ei í
Grundarfirði fyrir góðan
árangur í list- og verkgreinum.
Andri Viðar Kristmannsson
hlaut viðurkenningu frá Fjöl
brauta
skóla Snæfellinga fyrir
góðan árangur í raungreinum
og bókagjöf frá sveitar
félögunum fyrir góðan árangur

í sögu. Weronika Janina Ondycz
hlaut verðlaun frá þýska
sendiráðinu fyrir góðan árangur
í þýsku. Linda Kristín Smára
dóttir hlaut verðlaun frá
Fjölbrautaskóla Snæfellinga
fyrir góðan árangur í íþróttum
og Rebekka Rán Karlsdóttir
hlaut verðlaun frá Kvenfélaginu
Gleym mér ei í Grundarfirði
fyrir góðan árangur í list- og
verkgreinum.
Kvenfélagið Gleym mér ei gaf
nýstúdentum leiðbeiningar út í
lífið. En þar má meðal annars
finna þvottaleiðbeiningar ásamt
góðum ráðum við geymslu
matvæla.
Erna Guðmundsdóttir flutti
kveðjuræðu fyrir hönd kennara
og starfsfólks og Fanney
Sumarliðadóttir flutti ræðu fyrir
hönd 5 ára stúdenta.
Stórsveitin flutti lagið Þor
láksmessukvöld þar sem Lena
Hulda Felizitas Fleckinger söng.
Nýstúdentarnir Andri Viðar
Kristmannsson og Ástrós Ýr
Guðmundsdóttir héldu sam
eiginlega kveðjuræðu fyrir
hönd nýstúdenta þar sem þau
kvöddu skólann og starfsfólk
hans. Þau töluðu um þessi
mikilvægu ár sem þau höfðu átt
í skólanum og hve hratt þau
liðu.
Að lokum bauð skólameistari
gestum í kaffi og kökur.
Myndina af nýstúdentunum
tók Tómas freyr Kristjánsson.
Birta Antonsdóttir

Óskum íbúum Snæfellsbæjar
og nágrennis gleðilegra jóla
og farsæld á nýju ári,
með þökk fyrir viðskiptin
á árinu sem er að líða.
Þorláksmessu
Aðfangadagur
Jóladagur
Annar í jólum
Sunnudagur
Mánudagur
Þriðjudagur
Miðvikudagur
Gamlársdagur
Nýársdagur
Laugardagur

23/12
24/12
25/12
26/12
27/12
28/12
29/12
30/12
31/12
1/1
2/1

kl. 10-22
kl. 10-14
Lokað
kl. 14-20
kl. 10-22
kl. 10-22
kl. 10-22
kl. 10-22
kl. 10-16
Lokað
kl. 10-22

Jólakveðja
Starfsfólk Grillsins

Kæru ættingjar og vinir
Guð gefi ykkur gleðileg jól og gæfuríkt nýtt ár.
Þakka vináttu og hlýhug á liðnu ári.
Elísabet Jóna Ingvarsdóttir
Gunnar Hjartarson

Tryggðarjól

Það verður allt í góðu lagi
Starfsfólk TM óskar viðskiptavinum sínum og landsmönnum
öllum gleðilegra jóla og farsældar á komandi árum.
Hvað sem verður… þá er betra að vera í hópi ánægðra viðskiptavina TM.

Tryggingamiðstöðin

tm@tm.is

tm.is

Togaraútgerð á Snæfellsnesi 1981
Núna þegar árið 2015 er að
renna sitt skeið á enda þá er vert
að líta aðeins yfir farin veg.
Reyndar í þessari jólagrein þá
mun ekki verða litið aftur í
núverandi ár heldur skulum við
fara í smá ferðalag aftur til ársins
1981.
Það ár var feikilega gott aflaár
og var bæði góð veiði í net á
vetrarvertíðinni 1981, loðnuveiði
gekk og og afli togaranna var
sömuleiðis góður. Togarnir eru
það sem skal verða skoðað núna
árið 1981.
Árið 2015 eru engir togarar
gerðir út frá Snæfellsnesinu en
árið 1981 þá voru þeir þrír framan
af þangað til í ágúst þegar að
Sigurfari II SH kom til Grundar
fjarðar og hóf þá veiðar. Nokkuð
merkilegt er að núna árið 2015 þá
er þessi togari Sigurfari II SH
ennþá til og heitir Sturlaugur H
Böðvarsson AK. Allir hinir þrír
togararnir eru farnir í burtu.
Þessir fjórir togarar voru
Runólfur SH 135 sem var gerður
út frá Grundarfirði, Lárus Sveins
son SH 126 og Már SH 127 sem
voru báðir gerðir út frá Ólafsvík.
Már SH var langstærstur af þessum
togurunum.
Rennum yfir árið.
Janúar.
Lárus Sveinsson SH landaði
fyrstu löndun sinni 7. janúar og
var þá með 74,6 tonn. Fór svo
togarinn á veiðar og sigldi með
aflan til Cuxhaven í Þýskalandi og
seldi þar 128 tonn.
Már SH landaði fyrstu löndun
sinni 9. janúar ,95,3 tonn og eins
og Lárus Sveinsson SH þá fór
togarinn á veiðar og sigldi líka til
Cuxhaven og landaði þar 123,8
tonnum.
Runólfur SH var með skráða
löndun strax 1. janúar uppá 55,3

tonn. Togarinn landaði öllum afla
sínum í Grundarfirði og landaði
alls 414 tonn í 4 löndunum eða
103 tonn í löndun. Mest 132
tonna löndun.
Febrúar.
Lárus Sveinsson SH landaði nú
ansi litlum slatta í byrjun febrúar
ekki nema 27,8 tonnum. Betur
gekk þó í seinni túrnum þegar
landað var 157,8 tonnum.
Már SH var með langstærsta
lestarrýmið af togurunum það var
vel nýtt þegar togarinn kom til
Ólafsvíkur 27. febrúar með 227,7
tonn. Hafði þá áður landað 125
tonn um miðjan febrúar. Alls því
352,7 tonn.
Runólfur SH landaði tvisvar alls
190,6 tonnum og af því þá var 101
tonna löndun.
Mars.
Lárus Sveinsson SH landaði
þrisvar alls 283,6 tonnum eða
94,5 tonn í löndun, mest 122,5
tonn.
Már SH landaði smá slatta
snemma í mars eða 59,6 tonn. Fór
svo í siglingu til Cuxhaven og
landaði þar 130,7 tonnum.
Runólfur SH hélt sínu striki
með að landa í Grundarfirði og
fiskaði ansi vel núna. Landaði
388,8 tonnum í 3 löndunum eða
129 tonn í róðri. Stærsti túrinn var
fullfermi 173 tonn.
Apríl.
Lárus Sveinsson SH, eftir frekar
rólega fyrstu mánuði ársins þá
kom loksins feiknarlega góður
mánuður. Togarinn landaði alls
596,5 tonnum í 4 löndunum eða
149 tonn í túr. Af þessum túrum
þá voru tvær landanir ansi stórar.
Fyrst var 177,7 tonna löndun 6.
apríl og svo 176 tonna löndun 22.
apríl.
Már SH byrjaði með stórri
löndun, 200,1 tonn um miðjan
apríl, kom svo seinna með 153,4

Jóla- og nýárskveðja

Sendum Snæfellingum og
samstarfsfólki bestu
hátíðarkveðjur og nýársóskir.

Þökkum gott samstarf á árinu
sem er að kveðja.
Starfsfólk Félags- og
skólaþjónustu Snæfellinga

Már SH 127 var gerður út frá Ólafsvík.

tonn og því samtals 353 tonn í 2.
Runólfur SH átti líka feiknarlega
góðan mánuð. Landaði alls 591,9
tonni í 4 löndunum eða 147,9
tonn í löndun. Stærsti túrinn var
160 tonn.
Maí.
Lárus Sveinsson SH, eftir ansi
góðan apríl mánuð þá var þessi
mánuður frekar rólegur. Einungis
284 tonn í 2 löndunum og mest
148 tonn.
Már SH, eins og áður segir þá
var togarinn stærstur og það var
enginn smá löndun sem var fyrsta
löndun togarans í maí. Togarinn
kom til Ólafsvíkur drekkhlaðin því
landað var úr togaranum 293
tonnum. Már SH kom svo aftur 19.
maí með 247 tonna löndun. Alls
landaði Már SH 700 tonnum í 3
róðrum eða 233 tonn í róðri sem
er feiknarlega gott,
Runólfur SH, gekk líka vel,
landaði 506,1 tonni í 3 róðrum
eða 168 tonn í róðri. Af þessum
túrum þá voru tveir fullfermistúrar,
fyrst 173 tonn og svo 187 tonna
löndun 22. maí,
Júní.
Lárus Sveinsson SH gekk
nokkuð vel, landaði alls 516,2
tonnum í 4 löndunum eða 129
tonn í löndun að jafnaði. Togarinn

landaði 119 tonnum á Akranesi 9.
júní og kom svo með einn
fullfermistúr, 190 tonn, eftir
aðeins 4 daga á veiðum eða 47,5
tonn á dag sem er mokveiði.
Már SH átti nú frekar rólegan
mánuð, landaði 472 tonnum í 3
róðrum eða 157 tonn í róðri. Mest
162 tonn,
Runólfur SH landaði einungis
tvisvar alls 286 tonnum og var
stærri löndunin 165 tonn,
Júlí.
Lárus Sveinsson SH landaði
snemma í júlí alls 159 tonnum og
fór svo í siglingu til Cuxhaven og
landaði þar 112 tonnum.
Már SH átti rosalegan mánuð.
Togarinn landaði fyrst fullfermi
244 tonn í Ólafsvík en landaði svo
út júlí í Hafnarfirði og veiðin var
ekkert slor. Alls landaði Már SH
842,2 tonn í einungis 4 túrum eða
211 tonn í túr. Mest 247 tonn,
Runólfur SH var í sumarfrí mest
allan júlí enn landaði þó einni
löndun 134,5 tonn.
Ágúst.
Lárus Sveinsson SH landaði
ekki fyrr enn 20. ágúst og var þá
með fullfermi 188 tonn, kom svo
aftur 31. ágúst með 143 tonn, alls
331 tonn í 2 túrum,
Már SH hélt áfram að mokveiða

Snæfellsbæingum og nærsveitungum sendum við
jóla og nýárskveðjur, þökkum viðskiptin
og móttökurnar á árinu sem er að líða.
Opnunartími fram að jólum
22. des. 14-18
23. des 13-22
24. des. 10-12

Úr og skart er góð gjöf.
Vinsælustu úrin frá Michael Kors,
BOSS og Daniel Wellington.
Mikið af skartgripum eftir

íslenska og erlenda hönnuði.
Opið 22. des.
23. des.
24. des.

14-18
11-23
10-12

Verið velkomin

Síðast skiladagur fyrir bækur er 8. janúar 2016.

Sigurfari II SH var gerður út frá Grundarfirði, hann heitir nú Sturlaugur H.
Böðvarsson AK.

og ef að 293 tonna túrinn hjá Má
SH í maí var stór þá var túrinn sem
Már SH kom með 5. ágúst ennþá
stærri, en þá var landað úr
togaranum 306,6 tonnum. Þetta er
ótrúleg tala og greinilegt að fiskur
var bókstaflega útum allt. Alls
landaði togarinn 721 tonni í
þremur löndunum eða 240 tonn í
túr.
Runólfur SH átti ansi góðan
mánuð, landaði 530,5 tonnum í 4
túrum eða 133 tonn í túr. Einn
fullfermis túr var uppá 185 tonn
sem fékkst eftir fimm daga á
veiðum eða 37 tonn á dag.
Þegar hérna er komið við sögu
þá er Sigurfari II SH komin á
veiðar og fyrsta löndun togarans

var 5. águst, smá slatti eða 85
tonn. Alls landaði Sigurfari II SH
382 tonnum í 3 túrum sem er ansi
gott fyrir fyrsta mánuð. Stærsti
túrinn var 188 tonn.
September.
Lárus Sveinsson SH landaði
engum afla.
Már SH hélt áfram að rjúfa 200
tonna múrin og kom til Ólafsvíkur
með 217,6 tonn þann 8. fór svo í
siglingu til Cuxhaven og landaði
þar 168 tonnum.
Runólfur SH hélt sig áfram við
Grundarfjörð og landaði alls 319
tn í 3 túrum eða 106 tonn í túr.
Sigurfari II SH byrjaði á
fullfermistúr og landaði 192
tonnum. Landaði svo allt 435 tonn

í 3 túrum eða 145 tonn í túr.
Október.
Lárus Sveinsson SH var hérna
komin aftur á veiðar og landaði
339 tonn í 3 túrum eða 113 tonn í
túr, mest 129 tonn. Már SH átti
ansi góðan mánuð, landaði 512,2
tonn í 3 túrum eða 171 tonn í túr.
Mest 220 tonn sem fékkst eftir 9
daga túr.
Runólfur SH landaði alls 464
tonnum í 5 túrum. Stærsta
löndunin var 135 tonn sem landað
var í Reykjavík.
Sigurfari II SH landaði 333,6
tonn í 3 túrum eða 111 tonn í túr
og var stærsta löndunin 141 tonn.
Nóvember.
Lárus Sveinsson SH landaði
265,9 tonn í 3 túrum og var
stærsta löndunin 106 tonn og í
raun var þetta síðasti túrinn á
árinu 1981 sem var yfir 100
tonnin.
Már SH landaði 313,2 tonn í 3
túrum og var mest 138 tonn,
Runólfur SH landaði tvisvar 198
tonnum og var stærri löndunin
133 tonn.
Sigurfari II SH landaði tvisvar
241 tonni og var stærri löndunin
156 tonn.
Desember.
Lárus Sveinsson SH, ansi
rólegur mánuður, landaði 106,6
tonn í 2 túrum,

Már SH landaði tvisvar alls
262,9 tonn og var síðasta löndun
ársins ansi góð eða 166,5 tonn.
Runólfur SH, hérna var komið
að Runólfi SH að fara í siglingu,
landaði hann 107,7 tonnum í
Grimsby í Bretlandi 2. desember.
Landaði svo tvisvar til viðbótar í
Grundarfirði og alls því 276,6
tonn. Síðasti túrinn var eins og hjá
Má SH ansi góður eða 150 tonn,
Sigurfari II SH fór líka í siglingu
og fór til Hull í Bretlandi. Landaði
þar 129 tonnum. Landaði svo í
Grundarfirði 113 tonna löndun,
Ansi gott ár og það kemur
kanski ekki á óvart að Már SH var
aflahæstur togaranna á Snæ
fells
nesinu þetta ár.
Annars var afli togaranna svona,
Sigurfari II SH 1.633,5 tonn,
Lárus Sveinsson SH 3.382,2 tonn.
Runólfur SH 4.299,1 tonn,
Már SH 5.324,5 tonn.
Ég vona bara að ykkur hafi líkað
við þetta ársyfirlit togaranna árið
1981 og með þeim orðum þá óska
ég lesendum Jökuls gleðilegra jóla
og farsæls komandi árs.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

HRAUN
Restaurant - Café

HRAUN
Restaurant - Café

Skötuhlaðborð
á Þorláksmessu klukkan 11:30-14:00.
Reyktur lax
Grafinn Lax
Síld
Saltfiskur

Kæst skata
Hnoðmör
Hamsar
Brauð og fl.

Verð kr. 3.900,- á mann
Borðapantanir í síma 431-1030
eða hraunrestaurant@simnet.is
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15-2167 – HVÍTA HÚSIÐ/SÍA

Við óskum viðskiptavinum og landsmönnum
öllum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári.

Pizzublakmót

Þann 15. desember síðast
liðinn var haldið pizzablakmót í
Íþróttahúsinu í Ólafs
vík fyrir
iðkendur í 4. - 6. bekk frá

Snæfellsbæ og Grundarfirði.
Mótið gekk mjög vel og voru
um 30 krakkar sem tóku þátt.
Mótið stóð yfir í um 2 tíma með

Sendi öllum ættingjum og vinum
mínar bestu jóla- og nýársóskir
með þökk fyrir það liðna.
Kær kveðja
Bjarni Ólafsson, Geirakoti

verðlaunaafhendingu og veit
ingum, Rafn ehf. gaf krökk
unum pizzur og Samkaup Úrval
gaf þeim svala.
Þjálfarar Ungmennafélags
Víkings/Reynis og Ungmenna
félags Grundar
fjarðar vilja
þakka öllum þeim sem komu
að mótinu kærlega fyrir hjálpina

og um leið vilja þeir einnig
þakka iðkendunum fyrir
þátttökuna.
Með von um gæfuríkt ár og
gleðileg jól.
Katrín Sara Reyes og
Eva Kristín Kristjánsdóttir

Sameiginlegt jólaball
í Snæfellsbæ
Sunnudaginn 27. desember kl. 14:30 - 16.00
verður sameiginlegt jólaball á vegum
félagasamtaka í Snæfellsbæ.

Jólahátíð

Grundarfjarðarkirkju og Setbergskirkju

Kirkjuskóli - beðið eftir jólunum
Aðfangadag kl. 11.00 í Grundarfjarðarkirkju

Aðfangadagur - aftansöngur
klukkan 18.00 í Grundarfjarðarkirkju

Jóladagur - hátíðarguðsþjónusta
klukkan 14.00 í Setbergskirkju

Gamlársdagur - hátíðarguðsþjónusta
klukkan 16.00 í Grundarfjarðarkirkju

Gleðileg jól og farsælt komandi ár

Jólaballið verður í Klifi
Hefðbundin dagskrá:
Veitingar, söngur og dansað í kringum jólatré.
Miðaverð er 500 kr. og enginn posi
Allir velkomnir - Góða skemmtun
Kvenfélag Ólafsvíkur
Kvenfélag Hellissands
Lionsklúbburinn Rán
Lionsklúbburinn Þernan
Lionsklúbbur Ólafsvíkur

Sköpuðu jólaþorp í þemavinnu
Nemendur í 7. - 10. bekk
Grunnskóla Grundarfjarðar
unnu sameiginlega að skemmti
legu þemaverkefni síðustu daga
fyrir jólafrí þar sem nemendur
sköpuðu stærðarinnar jólaþorp.
Segja má að nemendur hafi
hugsað fyrir hverju smáatriði.
Leir var notaður til að búa til
persónur og dýr og pappi,
málning og alls kyns smáhlutir
notaðir til að byggja upp heimili
og fyrirtæki og nánast alla þá
þjónustu sem bæjarfélög vilja í
sinni heimabyggð. Sköpuðu
nemendur til að mynda
sundlaug með heitum pottum,
sérstaka
sælgætisverslun,
hesthús, dvalarheimili, skóla,
bakarí, kirkju, bæjarráðshús,
eyju með skautasvelli og fleiri
einingar. Þá voru tendruð ljós
um allt þorpið, götuljós og
jólaljós í húsum. Verkefnið
tókst vel til í alla staði og voru
nemendur ánægðir með vinnu
sína og sköpun. Með þessu
verkefni tókst að samþætta

námsþætti, sköpunargleði og
samvinnu.
Björgvin Sigurbjörnsson
Aðstoðarskólastjóri
Grunnskóla Grundarfjarðar

Bestu óskir um gleðileg jól og farsælt komandi ár.
Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.
Eiríkur Gautsson,
múrarameistari

Félag eldri borgara í Snæfellsbæ
óskar Snæfellsbæingum og öðrum velunnurum
gleðilegra jóla, árs og friðar.
Nýir félagar ætíð velkomnir.
Stjórnin.

Gunnar Jóhannesson ehf, Grundarfirði,
óskar viðskiptavinum sínum árs og friðar
og þakkar viðskiptin á liðnu ári.

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

des
des
des
des

-

kl.
kl.
kl.
kl.

13-22
13-22
10-22
10-16

Jólastarfið á Krílakoti
Eins og venjan er í desember
þá hefur verið heilmikið að
gera hjá börnunum á leik
skólanum Krílakoti, m.a. hafa
þau haldið jólaball, farið í

kirkju
heimsókn, bakað pipar
kökur og föndrað ýmislegt
tengt jólunum.
Við látum nokkrar myndir úr
starfinu fylgja með.

Kirkjan okkar

SPURNINGA

KEPPNI

SNÆFELLSBÆJAR
Helgihald um jólin
24. desember aðfangadagskvöld aftansöngur
kl. 16:30 í Ólafsvíkurkirkju.
kl. 18 í Ingjaldshólskirkju.

25. desember jóladag

kl. 14 jólahelgistund á Jaðri.
kl. 21 ljósaguðsþjónusta í Brimilsvallakirkju.

Nú hefst fjörið, miðvikudagskvöldið 30. desember
verður fyrsta keppni vetrarins haldin
í Félagsheimilinu Röst Hellissandi
Húsið opnar kl. 20 og hefst keppnin stundvíslega kl. 21

26. desember annan í jólum

Aðgangseyrir 1.000 kr.
Enginn posi við inngang, svo munið að taka með pening.

31. desember gamlársdag

kl. 16 hátíðarguðsþjónusta í Ólafsvíkurkirkju.

Aldurstakmark 18 ára
Minnum fólk á að salurinn fær að taka þátt í nokkrum
spurningum líka, svo það er um að gera að mæta.

Guð gefi ykkur öllum gleðileg jól.

Hlökkum til að sjá ykkur,

kl. 14 hátíðarguðsþjónusta í Ingjaldshólskirkju.

Kveðja, nefndin

Óskum Snæfellingum gleðilegra jóla
og farsældar á nýju ári.
Þökkum viðskiptin.

Brennan verður hlaðin
27. - 31. desember

Eru allir hvattir til að mæta
og hjálpa til við hleðslu.

Hægt á umferð
á Hellissandi

Íbúar á Túnbergi hafa lengi
barist fyrir því að sett verði upp
skilti sem sýnir vegfarendum á
hvaða hraða þeir eru þegar þeir
aka inn í þéttbýlið á Hellissandi.
En umferð framhjá húsinu er
mikil og mjög oft hröð bæði á

stórum og litlum bílum. Vega
gerðin setti svona skilti upp á
dögunum og vonandi verður
það til þess að hægist á
umferðinni.

Jólakveðja frá Jaðri!
Sendum öllum bæjarbúum okkar bestu jóla- og nýársóskir
með kærri þökk fyrir hlýhug á árinu sem er að líða.
Jólakveðja.
Íbúar, starfsfólk og stjórn Dvalar- og hjúkrunarheimilisins Jaðars.

þa

Við óskum íbúum Snæfellsness
starfsfólki og viðskiptavinum gleðilegra
jóla og farsæls komandi árs

Megi nýja árið vera ykkur
hamingjuríkt og gjöfult.
Hátíðarkveðjur,
Kristín og Erlingur

Staða konunnar fyrr og nú
Ræða flutt á Hellissandi á kvennafrídaginn 24. október 1975

Í dag er kvennafrí. Kvenna
ráðstefna haldin í Reykjavík 20.
- 21. júní 1975 skorar á konur
að taka sér frí frá störfum í einn
dag, til þess að sýna fram á
mikilvægi vinnuframlags síns.
Hvers vegna er tillaga sem
þessi borin fram og samþykkt á
ráðstefnu þar sem saman eru
komnar konur á öllu aldri, úr
öllum landsfjórðungum og
öllum stjórnmálaflokkum? Já
hvers vegna? Það finnst mörgum
engin ástæða til, hafa ekki konur
jafnrétti á við karla? Standa þeim
ekki allar dyr opnar til
menntunnar, og áhrifa í
þjóðfélaginu? Hafa þær ekki náð
því takmarki að vera taldar
jafnokar karlmanna? Hvað er
það sem þið viljið? Undanfarna
daga hafa þessar og álíka
setningar klingt í eyrum okkar
kvenna. Við reynum að útskýra
okkar málstað en tölum því
miður oft fyrir daufum eyrum.
Sú gjörbylting sem hefur
orðið á lífi og kjörum þjóðar
innar á þessari öld, hefur ekki
hvað síst breytt stöðu konunnar.
Líf konu í tæknivæddu nútíma
þjóðfélagi er vart sambærilegt
lífi kvenna hér fyrr á öldum. En
öllum er okkur hollt að leiða
hugann að fortíðinni. Alþýðu
konan í bændaþjóðfélagi for
tíðar
innar átti ekki nema um
tvennt að velja, annað hvort að
giftast eða gerast vinnukona alla

sína ævi. Um annað var ekki að
ræða. Gift kona var talin eign
eiginmanns síns og átti hún að
fæða af sér eins mörg börn og
náttúran leyfði, annað var talið
guðlast. Hennar helgasta köllun
að sinna eiginmanni, börnum
og heimili. Það átti að vera
hennar eina áhugamál. Ekki
þótti viðeigandi að konur hefðu
áhuga á stjórnmálum, nema þá
til þess að hvetja menn sína til
dáða í þeim efnum. Enda fengu
konur ekki kosningarétt fyrr en
á þessari öld og þótti þá
mörgum fulllangt gengið í
vitleysunni.
Mannmörg og þægindalaus
heimili gerðu konunni líka
ókleift að beina kröftum sínum
að öðru en endalausum
þjónustustörfum á heimilinu.
Uppeldi barna miðaði líka að
því að auka á misrétti kynjanna.
Drengurinn var sá sem vonirnar
voru bundnar við, hann átti að
menntast, leita sér fjárs og frama
og halda heiðri ættarinnar á
lofti. Stúlkan átti helst að giftast
manni sem eitthvað átti undir
sér. Það gerði ekki svo mikið til
þó hann væri 10 - 20 eða jafnvel
30 árum eldri. Ef hann átti
eitthvað í kistu
handraðanum,
þá var dótturinni borgið. Dæmi
þekki ég úr minni heimabyggð.
Hjón giftu dóttur sína tvítuga
ríkum karli um fimmtugt og var
sagt að sú gifting ætti að vera til
kynbóta. Hún ól honum tvö
mannvænleg börn og hélt aldrei
fram hjá honum svo fólk vissi til.
Og með hverju haldið þið svo
að karlinn hafi launað henni?
Hann dó ekki fyrr en hann varð
níræður!
Þetta heyrir til liðinni tíð. En
nú eigum við að vera búnar að
ná jafnrétti, í orði kveðnu að
minnsta kosti, en það hefur ekki
gengið baráttulaust. Mér finnst
það ekki mega gleymast að það
eru ekki nema nokkur ár síðan
karl og kona stóðu við sama

Kæru ættingjar og vinir
Guð gefi ykkur gleðileg jól og gæfuríkt nýtt ár.
Þakka vináttu og hlýhug á liðnu ári.
Guðrún Alexandersdóttir

verk og karlmaðurinn bar úr
bítum allt að helmingi meira
kaup en hún. Þetta er að mestu
úr sögunni. En það hefur kostað
konuna langa og stranga
baráttu.
En það er kvennafrí í dag, við
konur leggjum niður vinnu, við
stöldrum aðeins við og athugum
stöðu okkar í okkar ágæta
þjóðfélagi,
jafnréttis
þjóðfélaginu. Við konur erum
helmingur þjóðarinnar, það er
ekki svo lítið að vera helmingur
af heilli þjóð, heilu þjóðfélagi.
Minna gat það nú verið. Við
skulum athuga stöðu okkar
betur, er ekki helmingur ráða
manna þjóðarinnar konur? Við
skulum líta á ríkisstjórn jafn
réttisþjóðfélagsins. Hvernig
getur staðið á því að þar á engin
kona sæti, og hvernig er með
hið háa Alþingi þar sitja 60
manns, þar af 3 konur. Er ekki
sama hvert við lítum í öllum
æðstu embættum þjóðarinnar?
Alls staðar eru karlmenn og
aftur karlmenn.
Aðeins ein kona hefur orðið
ráðherra á Íslandi og aðeins ein
kona prestur og þótti biskup
landsins sýna mikið frjálslyndi
að leyfa slíkt og voru sumir
kirkjunnar men því mjög
mótfallnir. Síðan þetta var eru
ekki 100 ár, ó nei, þetta var árið
1974. Svona mætti lengi telja.
Engin kona hefur orðið
bankastjóri hér á landi og tala
þeirra kvenna sem lokið hafa
háskólaprófi er aðeins brot af
þeim fjölda karla sem státað
geta af slíku. Mér er sprun hvers
vegna er þetta svona? Erum við

konur svona miklu heimskari og
latari en karlmenn? Eða er þetta
svona vegna þess að við höfum
engan metnað, og veljum þess
vegna þá auðveldu leið að fela
okkur á bak við eiginmennina?
Ég veit að á þessu máli eru mjög
skiptar skoðanir og umræðan
um þessi mál stjórnast oft meira
af æstum tilfinningum fremur
en yfirveguðu mati á stað
reyndum. Ég held að móður
hlutverkið geri þarna stórt strik
í reikninginn.
Margar konur hætta námi
vegna þungunnar, og veigra sér
við að taka upp þráðinn aftur
eftir fæðingu, enda er ætlast til
þess að þær hugsi fyrst og fremst
um sitt barn. Jú, ef konan
endilega vill halda áfram námi
eða vinna eftir að hún er búin
að eiga börn verður hún í
mörgum tilfellum að afkasta
tvöföldu dagsverki, en verður
ekki einmitt að verða breyting á
þessu? Og er ekki farið að örla á
þeirri breytingu? Jú, vissulega.
Karlar taka mun meiri þátt í
uppeldi barna sinna og heimilis
haldi og þeir eru margir farnir
að líta svo á að konan eigi
heimtingu á að hafa sömu
tækifæri í lífinu og þeir.
En jafnréttisbaráttan á sér
enn
þá óvini og ekki aðeins
meðal karlmanna heldur líka
meðal kvenna og er það furðu
legast af öllu.
Konur, við verðum að standa
saman! Mikið hefur áunnist, en
betur má ef duga skal.
Hrafnhildur Óskarsdóttir, Rifi

Jólakveðja 2015
Sendum öllum SDS félagsmönnum og fjölskyldum þeirra
hugheilar óskir um gleðilega hátíð
og farsæld á komandi ári.
Þökkum gott samstarfið á árinu sem er að líða.
Stjórn SDS

Viðskiptavinum okkar og landsmönnum öllum
óskum við gleðilegra jóla
með ósk um fengsælt komandi ár.
FISKMARKAÐUR
SNÆFELLSBÆJAR

EINN, TVEIR OG ﬁRÍR 77.032

Óskum viðskiptavinum og landsmönnum öllum
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.
Þökkum samstarfið á árinu sem er að líða.
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Gleðileg jól og gæfuríkt komandi ár.
Þökkum viðskiptin á liðnu ári.

Snæfellingum sendum við
óskir um gleðileg jól og
farsælt komandi ár.
Tanlæknastofa Ara Bjarnasonar

Víkingur styrkist

Undanfarið hafa reglulega
borist fréttir af styrkingu mfl.
Víkings fyrir átökin í efstu deild
næsta sumar, nú hefur bæst í
öflugann hóp leikmanna.
Knattspyrnudeild Víkings og
Björn Pálsson hafa skrifað undir
árs framlengingu á samning
Björns sem gildir út keppnis
tímabilið 2016.
Björn kom fyrst til Víkings
2011 og hefur spilað með Víking
125 leiki og gert 12 mörk.
Knattspyrnudeild Víkings og

KR hafa náð samkomulagi um
kaupverð á Agli Jónssyni. Í
framhaldinu hafa knatt
spyrnu
deild Víkings og Egill Jónsson
skrifað undir 2 ára samning sem
gildir út keppnistímabilið 2017.
Egill spilaði með Víking í
sumar sem lánsmaður frá KR og
spilaði hann með Víking 26 leiki
og gerði 2 mörk.
Meðfylgjandi er mynd af Birni
Pálssyni og Agli Jónssyni í leik
gegn Haukum í sumar sem Helgi
Kristjánsson tók.

Þorláksmessa
Aðfangadagur
Jóladagur
Annar í jólum
27/12 - 28/12
29/12 - 30/12
Gamlársdagur
Nýársdagur

kl. 7:30 - 17:00
lokað
lokað
lokað
lokað
kl. 7:30 - 17:00
lokað
lokað

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

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

DVALAR- OG HJÚKRUNARHEIMILIÐ

FELLASKJÓL
Heimilisfólk, starfsmenn og stjórn Fellaskjóls senda
sínar bestu óskir um gleðileg jól og farsæld á
komandi ári. Sérstakar þakkir til allra sjálfboðaliðanna sem hafa glatt heimilisfólkið á liðnu ári.
Svæðisgarðurinn Snæfellsnes
óskar Snæfellingum öllum gleðilegra jóla
og farsældar á komandi ári.
Þökkum samvinnu á liðnu ári
og hlökkum til nýrra verkefna.

Jóhanna Vigfúsdóttir frá Hellissandi
Soroptimistaklúbur Snæfells
ness hefur ákveðið að varpa
ljósi á sögur nokkurra kvenna af
Snæ
fells
nesi í tilefni 100 ára
afmælis kvenna á Íslandi.
Þessi frásögn er sú ellefta.
Ætlunin er að birta 12 sögur.
Jóhanna Vigfúsdóttir fæddist
á Bjölluhóli á Hellissandi 11.
júní 1911. Jóhanna lést 29. apríl
1994. Foreldrar hennar voru
Kristín Jensdóttir frá Rifi og
Vigfús Jónsson frá Elliða í
Staðarsveit. Jóhanna var elst 13
systkina og ólst upp á Gimli
Hellissandi.
Veturinn 1927-28 fór Jóhanna
suður til Reykjavíkur að læra
söng og orgelleik hjá Sigfúsi
Einarsyni tónskáldi. Þann 25.
febrúar 1928 tekur svo Jóhanna,
þá 16 ára, að sér að vera organ
isti og kórstjóri í Ingjaldshóls
kirkju. Það hlýtur að hafa verið
mikið starf fyrir svona unga
stúlku að taka að sér svona
ábyrgðarfullt starf en Jóhanna
gerði það með miklum ágætum
og var í því starfi í 52 ár. Hún
stjórnaði einnig Sunnudaga

skólanum samhliða í tæp 40 ár
og eiga margir Sandarar,
Rifsarar og Gufsarar góðar
minningar frá sunnu
dags
morgnum með Jóhönnu.
Starfið í Ingjaldshólskirkju var
Jóhönnu mjög dýrmætt því það
fjallaði um lífshugsjón hennar
sem í raun líf hennar snerist
um, trúna á Jesú Krist.
17. maí 1930 giftist Jóhanna
Hirti Jónssyni hreppstjóra frá
Munaðarhóli og eignuðust þau
8 börn. Heimili þeirra Jóhönnu

og Hjartar var mikið myndarbú,
gestkvæmt og oft margt í
heimili.
Jóhanna var félagslynd og tók
þátt í flestu sem fram fór í
heimabyggðinni. Hún var t.d. í
safnaðarnefnd Ingjaldshóls
kirkju, var formaður Kvenfélags
Hellissands í 25 ár og stóð fyrir
kristilegu starfi með konum á
Hellissandi. Kynnti störf kristni
boðsins, átti sæti á Kirkjuþingum
og gengdi auk þess ótal
trúnaðarstörfum fyrir heima
byggð sína og hérað. Kvenfélag
Hellissands stóð fyrir mörgum
framfara verkum undir stjórn
Jóhönnu, má þar nefna t.d.
sjúkrahjálp og þjónustu við
héraðslækni.
Forystu við
leikvallargerð, stuðning við
læknamóttöku, skrúðgarðsrækt,
jólatrésskemmtanir
ofl.ofl.
Jóhanna var margheiðruð fyrir
félagstörf sín.
Eftir að Hjörtur eiginmaður
Jóhönnu féll frá fyrir aldur fram
1963 hefðu margir haldið að
hún myndi flytja suður þar sem
flest börn hennar bjuggu, en
svo var ekki. Jóhanna hafði ung

valið sér starfsvettfang í heima
byggðinni Hellissandi með
Snæfellsjökul gnæfandi yfir, þar
vildi hún vera og starfa. Jóhanna
réðst í að byggja sér nýtt
íbúðarhús
á Munaðar
hóls
jörðinni skammt frá gamla
húsinu, hún nefndi það hús
Hjartarlund. Hún hafði mikinn
áhuga á garðrækt og var blóma
garðurinn hennar hvers manns
augnayndi, auk þess sem hún
hafði mikinn hug á snyrtingu
og fegrun sinnar heimabyggðar.
Jóhanna var í mörg ár með
afgreiðslu fyrir lyf frá apótekinu,
heima hjá sér, áttu margir leið
þangað og alltaf tók Jóhanna á
móti fólki með sömu ljúf
mennskunni. Hún kenndi ungu
fólki á orgel heima hjá sér í
mörg ár og kirkjukórinn æfði
lengi vel í stofunni heima hjá
henni Jóhönnu.
Jóhönnu
ásamt fleirum var mikið
metnaðarmál að fá byggða
læknamóttöku á Hellissandi.
Læknamóttakan reis og Jóhanna
varð starfsmaður þar við
móttöku í mörg ár.
Eftir langa starfsævi árið 1990

flutti Jóhanna til Reykjavíkur
þar sem hún gat dvalið nær
börnum sínum. Hugurinn var
þó gjarnan fyrir vestan.
Kvenfélag Hellissands hélt
henni kveðjusamsæti þann 10.
apríl 1990 í félgasheimilinu
Röst á Hellissandi þar sem
fjöldi fólks á öllum aldri kom
saman til að kveðja hana. Í því

kveðjusamsæti var Jóhanna
gerð að fyrsta heiðursborgara
Neshrepps utan Ennis. Jóhanna
var einnig sæmd hinni íslensku
Fálkaorðu.
Samantekið:
Drífa Skúladóttir
Júnína Björg Óttarsdóttir
Kay Wiggs

Snæfellingar!
Gleðileg jól og farsælt komandi ár.
Þökkum góðar móttökur á árinu.

(Smiðjunni - FSS)

Jólaveinarnir í Pakkhúsinu

Viljum óska öllum
íbúum Snæfellsness
og viðskiptavinum
gleðilegra jóla og
farsæls komandi árs.
Jólakveðja
Mikki, Jón,
Jói og Egill

Það hefur verið mikið líf og
fjör í Pakkhúsinu í Ólafsvík nú á
aðventunni. Börn úr tónlistar
skólanum hafa komið og spilað
og Barna- og skólakór Snæfells
bæjar mætti og söng fyrir gesti
ásamt fleiri góðum gestum.
Jólasveinarnir hafa svo komið
við í Pakkhúsinu á hverjum degi

síðan þeir fóru að koma til
byggða. Hafa þeir komið tveir og
tveir saman til að kíkja á börnin
og aðra gesti Pakkhússins.
Ýmislegt hefur þó gengið á eins
og við er að búast þegar þeir
synir Grýlu eru annars vegar.
þa

Kári las Skúla

Jólakveðja – Julehilsen • Christmas
greeting • życzenia świąteczne Поздравления с Рождеством!

Gleðileg jól og farsælt komandi ár.
Þökkum ánægjuleg samskipti á líðandi ári.
God jul og godt nytt år.
Vi takker for samarbeidet i året som gikk.

ætlaði Kári að hann stæði til
miðnættis. Þegar ljósmyndari
kíkti við, gæddi sér á kaffi og
piparkökum og settist niður til
að hlusta var Kári meðal annars
að lesa um þegar afi hans og
amma kynntust. Var þetta nota
leg og skemmtileg stund enda
átti Skúli Alexandersson alltaf
auðvelt með að segja skemmti
lega frá.
Þeir sem ekki komust á lestur
inn en vilja leggja málefninu lið
er söfnunarreikningurinn:
0111-26-012112
kennitala 4603140460.
þa

Wesołych Świąt i szczęśliwego nowego.
Dziekujemy za owocna wspolprace w 2014 roku i
mamy nadzieje ze przyszly rok bedzie rownie udany
Счастливого Нового Года и светлого Рождества!!
С благодарностью за сотрудничество
и совместную работу в прошлом году,
SKESSUHORN 2013

Kári Viðarson stóð fyrir fjár
öflunar-maraþoni í Frysti
klefa
num í Rifi á síðasta sunnudag,
en hann er barnabarn Skúla
Alexanderssonar og las hann
upp úr bókinni Þá hló Skúli.
Fjáröflunin var til styrktar Sjó
manna
garðinum á Hellissandi
og framkvæmd í minningu Skúla
afa Kára en sjómannagarðurinn
var eitt af mörgum ástríðu
verkefnum Skúla. Kári undirbjó
sig ekki undir lesturinn upp úr
bókinni um afa sinn en þeir átti
sterkt og got samband sín á milli
og voru góðir vinir. Lesturinn
hófst klukkan 9 að morgni á

Merry christmas and a happy new year.
Thank you for enjoyable moments in
the passing year.



   



Jólahesthús á Brimilsvöllum
Opið Jóla-hesthús og jólam
arkaður var haldið á Brimils
völlum sunnudaginn 20. des
ember síðastliðinn. Var það, það
fyrsta af 12 mánaðarlegum stefn
u
mót
um á Snæfellsnesi sem
fram
undan eru. Að deginum
stóðu Svæðisgarðurinn Snæfells
nes og fjöl
skyldan á Brimils
völlum en hún hefur boðið heim
í jóla
hesthús áður. Skemmtileg
jólastemning var í hlöðunni á
Brimilsvöllum þar sem hægt var

að skoða og versla mat og
handverk beint frá fram
leið
endum. Meðal þess sem var í
boði var jólahangikjöt, sultur,
reyktur fiskur, handverk, gjafa
vara og margt fleira. Barna- og
Skólakór Snæfellsbæjar koma
svo og söng jólalög fyrir hesta og
menn. Að sjálfsögðu var svo
hægt að fá að kíkja á hestbak og
skoða fallegu hestana á
Brimilsvöllum.
þa

Næsti Jökull

Á milli jóla og nýárs kemur Jökull út
29. desember, efni og auglýsingum í það blað
þarf að skila í síðasta lagi 23. desember

Snæfellingum óskum við gleðilegra jóla
og þökkum viðskiptin á árinu.

Kæru íbúar Snæfellsbæjar,

Gleðileg jól
og farsælt komandi ár!

Óskum Snæfellingum
gleðilegra jóla
og farsældar á nýju ári.
Þökkum viðskiptin.

Þökkum ánægjuleg
samskipti á árinu sem er að líða
og hlökkum til að hitta ykkur á
nýju ári!

Átthagastofa Snæfellsbæjar
Dagbjört Agnarsdóttir
Rebekka Unnarsdóttir

Óskum Snæfellingum gleðilegra jóla
og farsældar á komandi ári.
Þökkum samskiptin
á árinu sem er að líða.
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