
Aðventan er gengin í garð 
með öllum þeim skemmtilegu 
uppákomum sem henni fylgja. 
Ein þeirra er þegar kveikt er á 
jólatrjánum í Snæfellsbæ, en 

það var gert á síðasta sunnudag 
í ágætis veðri þó jólasnjórinn 
hafi ekki verið kominn. Á 
Hellissandi sá Díana Eik um að 
kveikja á jólaljósunum á trénu og 

í Ólafsvík var það Óliver Nói sem 
leysti það hlutverk vel af hendi. 
Hlöðver Smári og Lena Hulda 
Örvarsdóttir sungu jólalög fyrir 
gesti til að klára að koma þeim 

í jólaskapið. Jólasveinarnir létu 
sig ekki vanta og kíktu við til að 
gleðja börnin, við skulum vona 
að þeir lendi ekki í vandræðum 
hjá Grýlu fyrir það.  þa

766. tbl - 16. árg. 1. desember 2016

Ljósin kveikt á trjánum

30 ára  afmæli!!30 ára  afmæli!!
Afmæli  
svo koma jólin!

Föstudaginn 2. desember verður Verslunin Hrund 30 ára. 

Í tilefni dagsins bjóðum við 20% afslátt af öllum vörum nema bókum. 
Við verðum með léttar veitingar og heitt á könnunni.

Allir eru komnir í jólaskapið, búið að skreyta og fá glæsilegar vörur.
Nýja skartgripalínan frá Berglindi Snorradóttur (Uppsteyt), sænskar smíðajárnsvörur 

frá Bengt og Lotta. Lúsíulestir ásamt vörum sem við höfum verið með sl. 30 ár. 
s.s. Georg Jensen óróa, Rosenthal glervörur og Ittala í öllum vöru�okkum.

Verið velkomin - opið til kl. 19

Afmæli  
svo koma jólin!



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

Upplag: 1.100

Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Prentun: Steinprent ehf. 

               Sandholt 22a, Ólafsvík

               355 Snæfellsbæ

Netfang: steinprent@simnet.is

Sími:      436 1617

Hafrannsóknastofnun, rann
sókna og ráðgjafarstofnun hafs 
og vatna og Vör, sjávar rann
sóknar setur við Breiðafjörð hafa 
gert með sér samstarfssamning. 
Samningur kveður á um sam
starf um sjávarrannsóknir í 
Breiðafirði. Starfsstöð Haf
rann sókna stofnunar í Ólafsvík 
og Varar mun verða til húsa 
í húsnæði Varar í Ólafsvík. Á 
starfs stöðinni er gert ráð fyrir að 
minnsta kosti 5 starfsmönnum. 
Til gangur samningsins er að 
efla rannsóknir í Breiðafirði. 
Samningur inn tekur gildi um 

næstu áramót. Núverandi starfs
mönnum verður boðið áfram
haldandi starf og innan tíðar 
verða auglýst þau störf sem þarf 
að manna.

Meðfylgjandi mynd var tekin 
við undirritun samningsins en 
á henni eru Ólafur Sveinsson, 
stjórnarformaður og Helga 
Guðjónsdóttir forstöðumaður 
Varar, Sigurður Guðjónsson 
forstjóri Hafrannsóknastofnunar 
og Kristján Skarphéðinsson 
ráðuneytisstjóri í Atvinnuvega 
og nýsköpunarráðuneytinu.

Hafrannsóknastofnun 
og Vör í samstarf

kirkjanokkar.is

Aðventuhátíð
Aðventuhátíð í safnaðarheimili Ingjaldshólskirkju 

verður sunnudaginn 4. desember kl. 18.

Nemendur tónlistaskólans og kirkjukórinn sjá um tónlistina, 
jólasaga, leikrit, hugvekja og �eira 

verður í notalegri stemningu undir stjórn kirkjukórsins.

Tímapantanir og upplýsingar 
í síma 864-4236

Fylgist með á Facebook 

Úrval af fallegum 
gjafapakkningum

50% af Compressport íþróttavörum 

Allir sem versla vörur frá comfortzone í desember 
lenda í lukkupotti. 

· Andlitsböð
· Húðhreinsun
· Fótsnyrting 
· Handsnyrting 
· Vaxmeðferðir 
· Litun og plokkun 

Gjafapakkningar frá 

Naglalökk frá

Gjafabréf er falleg jólagjöf 

Ágætu viðskiptavinir!

Auk venjulegs opnunartíma verður 
Apótek Ólafsvíkur opið:

Laugardaginn    3. des.  13.00 - 17.00
Laugardaginn   10. des.  13.00 - 17.00
Laugardaginn  17. des.  13.00 - 17.00
Þorláksmessu  23. des.  10.00 - 22.00
Aðfangadag    24. des.  10.00 - 12.00

20% afsláttur af gjafapakkningum, 
ilmum og förðunarvöru 

2. og 3. desember.

Mikið úrval af gjafavöru í öllum verð�okkum.

Verið velkomin.
Apótek Ólafsvíkur



Um síðustu helgi hvessti 
nokkuð og á laugardaginn gekk 
á með mjög hvössum vind
strengjum. Á bryggjunni í Ólafs
vík var talsvert af tómum körum 
sem höfðu lítið að gera í vindinn, 
á endanum fór svo að kara

stæður fuku um koll og ofan í 
sjó.  Körunum var komið á þurrt 
þegar vind tók að lægja og ekki 
er vitað til þess að tjón hafi orðið 
á körum eða mannvirkjum við 
bryggjuna.

jó

Kör fuku í sjóinn

Mánudaginn 5. des. í Kli� kl. 17 
Þriðjudaginn 20. des. á Lýsuhóli kl.13

Styrktarfélag Tónlistarskóla Snæfellsbæjar 
sér um ka�sölu á 500 kr. til e�ingar á sjóði 

sem notaður er til hljóðfærakaupa

Allir velkomnir.
 

Kennarar og skólastjóri óska 
öllum íbúum Snæfellsbæjar gleðilegra jóla 

og farsældar á komandi ári.

Bókaveisla á Klifi 
Þriðjudagskvöldið 6. desember kl. 20:00 

10. bekkur Grunnskóla Snæfellsbæjar sér um að kynna höfunda og selja veitingar, 1000 
krónur fyrir fullorðna og 500 krónur fyrir börn yngri en 15 ára í fylgd með fullorðnum. 

Enginn posi á staðnum 

Ásdís Halla Auður Ava Einar Kára Þorgrímur Stefán Máni 
Höfundar árita bækur en þær verða ekki til sölu á staðnum. 

Bækurnar verða til sölu í versluninni Hrund á opnunartíma. 



Leikskóli Snæfellsbæjar óska eftir að ráða 
þroskaþjálfa og eða stuðningafulltrúa  á 
leikskólann Kríuból tímabundið, í eitt ár.

Við erum að leita að starfsmanni sem hefur áhuga á að vinna með 
börnum, er skapandi og ábyrgðarfullur í star�. Viðkomandi starfsmaður 
þarf að vera námsfús og sveigjanlegur með fullt af þolinmæði. 

Starfshlutfall:100%

Vinnutími: 8:00-16:00

Íslensku kunnáttan þarf að vera viðunandi.

Handleiðsla fer fram hjá Þórheiði þroskaþjálfa fyrst til að byrja með.

Unnið er eftir starfslýsingu Fl. og Samband íslenskra sveitafélaga. 

Umsóknarfrestur til 8. desember. 
Viðkomandi þarf að geta byrjað mjög �jótlega.

Í lögum um leikskóla nr. 90/2008 segir í 3. mgr. 6. gr:  „Óheimilt er að ráða til starfa við 
leikskóla einstakling sem hlotið hefur refsidóm fyrir brot á ákvæðum XXII. ka�a 
almennra hegningarlaga. Við ráðningu skal liggja fyrir sakavottorð eða heimild 
leikskólastjóra til að a�a upplýsinga úr sakaskrá

Laun samkvæmt kjarasamningum SDS og Samband íslenskra sveitarfélaga.

Nánari upplýsingar um star�ð veita Inga Stefánsdóttir og  Adela Turloiu 
í síma 433 6926 milli kl. 9:00 og 14:00 eða netfangið: leikskolar@snb.is.

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

vegr@vegr.is   vegr.is
S: 849-7276  Remek og 898-5463 Þórður

Á aðalfundi Ólafsvíkursóknar 
í vor var skipuð afmælisnefnd 
vegna 50 ára afmælis Ólafs víkur
kirkju 19. nóvember á næsta ári.  
Nefndina skipa: Auður Böðvars
dóttir, Björn Arnaldsson, Erla 
Gunnlaugsdóttir, Pétur Jóhanns
son og Sigrún Ólafsdóttir.  

Nefndin hefur haldið sinn 
fyrsta fund og ákveðið að haldið 
verður upp á afmælið veglega á 
afmælisdeginum. Messa verður í 
kirkjunni þann dag klukkan 14. 
Eru menn hvattir til að taka daginn 

frá, en þess má geta að þann dag 
mun kirkja hafa staðið í Ólafsvík í 
125 ár. Auk þess mun vera haldið 
upp á afmælið með ýmsum 
viðburðum á afmælisárinu.  
Hægt er að koma hug myndum 
um atburði og annað sem snýr 
að afmælishaldinu til nefndar
innar.  Megi þið eiga nærandi 
aðventu fyrir andann! 

Óskar Ingi Ingason, 
sóknarprestur.

Ólafsvíkurkirkja 
50 ára 2017 



Nýr Hyundai Tucson er einstaklega fallegur, með sjálfskiptingu, fullkomið 
fjórhjóladrif og sparneytna bensín- eða dísilvél. Komdu og upplifðu gæði 
Hyundai í reynsluakstri á nýjum Hyundai TUCSON með fimm ára ábyrgð. 
Hyundai Tucson - verð frá 4.490.000 kr.

Aðrir  vinningar í happdrættinu eru:
•	 49” SONY 4K sjónvarp.
•	 Lenovo fartölva.
•	 Iphone 7.
•	 Flugfar til og frá Alicante fyrir tvo   

með Heimsferðum.
•	 Bose heimabíó Cinemate 15.
•	 Ipad air2.
•	 Vetrargisting fyrir 2 með 3 rétta kvöldverði 

á Hótel Búðum.
•	 Bose SoundLink II Mini BT hátalari.
•	 Gisting fyrir 2 með morgunverði   

á Hótel Berg, Keflavík
•	 Canon Pixma 5750 prentari.

Heildarverðmæti vinninga: 2.950.000,-

Lionsklúbbarnir í Ólafsvík standa fyrir happdrættinu en allur ágóði 
rennur óskiptur til Björgunarsveitarinnar Lífsbjargar í Snæfellsbæ.

Sölustaðir:
Verslunin Blómsturvellir  Hraðbúðin Hellissandi
Olíuverzlun Íslands, Ólafsvík Verslunin Hrund
Söluskáli ÓK   Prentsmiðjan Steinprent

Einnig er hægt að hringja í síma 436 1617 eða senda tölvupóst á 
steinprent@simnet og láta senda sér miða.

Hyundai | Kauptúni 1 |  Sími 575 1200 | www.hyundai.is    

Hyundai Tucson / Dísilvél 2,0 lítrar, 136 hestöfl, eldsneytisnotkun 6,1 l/100 km* / Bensínvél 1,6 lítrar, 175 hestöfl, 
eldsneytisnotkun 7,6 l/100 km*. Öllum Hyundai bílum fylgir 5 ára verksmiðjuábyrgð og ótakmarkaður akstur.

Hjá Hyundai, Kauptúni 1, 
getur þú reynsluekið glæsilegum

Hyundai Tucson.

Aðalvinningur í styrktarhappdrætti lionsklúbbanna í Ólafsvík

Hyundai i10 Comfort

Fjórhjóladrifinn sjálfskiptur eða beinskiptur, bensín eða dísil. 
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GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

Miðaverð kr. 2.500,- 
Fjöldi útgefinna miða er 2000. 

Dregið verður 24. desember 2016
Aðeins dregið úr seldum miðum.



Knattspyrnuskóli var starf
ræktur í Snæfellsbæ helgina 25. 
til 27. nóvember síðastliðinn. 

Að knattspyrnuskólanum stóð 
Ungmennafélagið Víkingur/
Reynir í Íþróttahúsi Snæ fells
bæjar í Ólafsvík. Yfir 70 þátt tak
endur tóku þátt bæði strákar 
og stelpur frá 7. flokk upp í 
2. flokk. Var skólinn og helgin 
öll hin glæsilegasta, boðið var 
upp á morgunmat, hádegismat 
og kvöldmat. Á laugardeginum 
fengu allir iðkendur frítt í 
sund í sundlaug Snæfellsbæjar. 
Elstu börnin hófu helgina á 
æfingum á föstudagskvöldið. 
Á laugardeginum voru æfingar 
meira og minna allan daginn. 
Ásamt þjálfurunum Ejub Puri
sevic, Suad Begic og Birni Sólmari 
komu góðir gestir. Það voru þeir 
Heimir Hallgrímsson og Þor
grímur Þráinsson sem héldu 
fyrir lestur um knattspyrnuiðkun, 
matar æði, hvíld, hugarfar og 
annað sem þarf til að verða 
góður fótboltamaður eða kona. 

Að sjálfsögðu var kvöldvaka á 
laugar dags kvöldinu og þar var 
sýnd myndin Jökullinn logar 
leiðin okkar á EM. Fjallar myndin 
um undirbúning karla lands
liðsins í fótbolta fyrir EM 2016. 
Á sunnudeginum voru æfingar 
og endaði knattspyrnuskólinn á 
því að allir þátttakendur fengu 
treyju. 

Óhætt er að segja að helgin 
hafi heppnast afar vel og fóru 
allir heim til sín með bros á 
vör eftir skemmtilegar æfingar 
og að fá að hitta kappa eins og 
Heimi og Þorgrím sem gáfu sér 
góðan tíma til að ræða við og 
sinna öllum. Að baki svona helgi 
liggur mikil undirbúningsvinna 
og skipulagning. Hugmyndina 
að knattspyrnuskólanum átti 
Ejub Purisevic sem hann kom á 
framfæri við stjórn Víking/Reynis 
fyrir nokkru. Leist stjórninni strax 
vel á hana en í stjórninni eru þau 
Rán Kristinsdóttir, Laufey Helga 
Árnadóttir, Hrafnhildur Arna 
Árnadóttir, Jóhann Pétursson, 

Garðar Kristjánsson og Margrét 
Sif Sævarsdóttir, og fór á fullt í að 
aðstoða hann í þessu. Útkoman 
var svo þessi glæsilega helgi sem 
allir geta verið stoltir af og verður 

til þess að gera metnaðurfullt 
starf í knattspyrnuiðkunn í Snæ
fells bæ enn betra.

þa

Fengu kennslu frá Heimi Hallgríms

SNÆFELLINGAR 

Vegna komu GUÐRÚNAR AUGNLÆKNIS  
verðum við á :

Heilsugæslustöð Grundar�arðar
FIMMTUDAGINN  8. DES.

Heilsugæslustöðinni í Ólafsvík
FÖSTUDAGINN 9. DES

30% afsláttur á umgjörðum

Akranesi - sími: 431-1619



Klif, 5. desember 2016 kl.17:00

1. Bráðum koma jólin:
Emilía Sveinsdóttir (pno), Ísey Fannarsdóttir (söng),  Margrét Arnbjörg 
Vilhjálmsdóttir (söng), Filip Steinn Ingvason (ásl),  Kristófer Elí 
Þorkelsson (ásl),  Lárus Breki Ís�örð Arnórsson (rfg),  Mateusz Dulinskas 
(ásl), Stefanía Klara Jóhannsdóttir (trompet),  Kristian Sveinbjörn 
Sævarson (ásl), Victor Rúrik Michaelsson (gít), Friðgeir Kári 
Aðalsteinsson (ásl, söng), Hrefna Jónsdóttir (ásl), Hugrún Birta 
Sigurðardóttir (bok), Eyrún Birta Ís�örð Arnórsdóttir (ásl),  Samúel Jón 
Samúelsson (ham), Hjörtur Sigurðarson (ham).

2. Nú er Gunna á nýju skónum:
Aldís María Smáradóttir (pno),  Margrét Arnbjörg Vilhjálmsdóttir 
(pno),Bríet Sunna Gunnarsdóttir (söng) ,Svanfríður Dögg 
Michaelsdóttir (söng), Filip Steinn Ingvason (ásl), Kristófer Elí 
Þorkelsson (ásl),  Lárus Breki Ís�örð Arnórsson (rfg),  Mateusz Dulinskas 
(ásl), Stefanía Klara Jóhannsdóttir (trompet), Kristian Sveinbjörn 
Sævarson (ásl), Victor Rúrik Michaelsson (gít), Friðgeir Kári 
Aðalsteinsson (ásl, söng), Hanna Imgront (söng), Lilja Dögg 
Gunnarsdóttir (pno), Hugrún Birta Sigurðardóttir (bok), Samúel Jón 
Samúelsson (söng), Hjörtur Sigurðarson (ham).

3. Bjart er y�r Betlehem:
Halla Bára Eysteinsdóttir (pno), Magnús Guðni Emanúelsson (söng), 
Friðgeir Kári Aðalsteinsson (söng), Filip Steinn Ingvason (gít),  Kristófer 
Elí Þorkelsson (pno),  Lárus Breki Ís�örð Arnórsson (rfg),  Mateusz 
Dulinskas (ásl), Stefanía Klara Jóhannsdóttir (trompet),  Kristian 
Sveinbjörn Sævarson (gít), Victor Rúrik Michaelsson (ásl), Friðgeir Kári 
Aðalsteinsson (ásl, söng), Hugrún Birta Sigurðardóttir (bok), Samúel 
Jón Samúelsson (söng), Hjörtur Sigurðarson (ham).

4. Nóttin var sú ágæt ein:
 Unnur Birna Gunnsteinsdóttir (söng), Anna Rakel Aðalbergsdóttir 
(söng), Anja Huld Jóhannsdóttir (þ�), Guðmundur Emil Baldursson (gít),  
Kristall Blær Barkarson (ásl), Matthías Daði Gunnarsson (ásl), 
Maxymilian Alex Bochra (ásl),  Michael Arni Ís�örð Arnórsson (ásl), Pétur 
Ingi Aðalbergsson (ásl), Snær Fannarsson (ásl), Bryndís Brá 
Guðbjörnsdóttir (pno), Kristófer Eli Þorkelsson (pno), Hanna Imgront 
(pno).

5. Boðskapur Lúkasar:
 Sylvía Dís Scheving (söng), Mónika Rán Kristgeirsdóttir (söng), 
Anja Huld Jóhannsdóttir (þ�), Guðmundur Emil Baldursson (gít),  
Kristall Blær Barkarson (ásl), Matthías Daði Gunnarsson (ásl), 
Maxymilian Alex Bochra (ásl),  Michael Árni Ís�örð Arnórsson 
(ásl), Pétur Ingi Aðalbergsson (ásl), Snær Fannarsson (ásl), Anna 
Rakel Aðalbergsdóttir (gít), Bryndís Brá Guðbjörnsdóttir (pno) .

6.  Ég fæ jólagjöf:
Anna Rakel Aðalbergsdóttir (söng),  Dagný Rós Gunnsteinsdóttir 
(söng), Anja Huld Jóhannsdóttir (þ�), Guðmundur Emil 
Baldursson (gít),  Kristall Blær Barkarson (gít), Matthías Daði 
Gunnarsson (ásl), Maxymilian Alex Bochra (gít),  Michael Arni 
Ís�örð Arnórsson (ásl), Pétur Ingi Aðalbergsson (ásl), Snær 
Fannarsson (gít), Hanna Imgront (pno) .

7. Adam átti syni sjö
Jóhann Steinn Gunnarsson (ásl), Trausti Leó Gunnarsson (rfg), 
Denis Titov (ásl), Bjarni Arason (sax).

8. Aðfangadagskvöld:
Melkorka Sunna Sævarsdóttir (söng), Jakob Þorsteinsson(söng), 
Kristrún Inga Óskarsdóttir (söng), Bjarni Arason (sax), Denis Titov 
(ásl), Sindri Snær Matthíasson (rfg).

9. Ég hlakka svo til :
Sara Dögg Eysteinsdóttir (söng), Eir Fannarsdóttir (söng), Birgitta 
Sveinsdóttir (pno), Bjarni Arason (sax), Denis Titov (ásl), Sindri 
Snær Matthíasson (rfg).

10. Óskin um gleðileg jól:
Birgitta Sveinsdóttir (söng), Gyl� Örvarsson (söng), Denis Titov 
(ásl).

11. Fjöldasöngur: Ég sá mömmu kyssa 
jólasvein
Bjarni Arason (sax), Denis Titov (ásl), Sindri Snær Matthíasson 
(rfg), Anja Huld Jóhannsdóttir (þ�).

Lýsuhóll, 20. desember kl. 13:00

1. Það á að gefa börnum brauð:
Emil Breki Hilmarsson (gít)

2. Happy Xmas:
Bergur Már Sigurjónsson (rfg), Jökull Gíslason (cahon), Sigurbjörn 
Ágúst Kjartansson (bas), Jóhanna Magnea Guðjónsdóttir (söng).

3. Santa Lúsía:
Bergur Már Sigurjónsson (rfg), Jökull Gíslason (cahon), Sigurbjörn 
Ágúst Kjartansson (bas).

4. Hátíð í bæ:
Jóhanna Magnea Guðjónsdóttir (söng),Bergur Már Sigurjónsson 
(rfg), Jökull Gíslason (cahon), Sigurbjörn Ágúst Kjartansson (bas).

5. Ég fæ jólagjöf:
Bergur Már Sigurjónsson (rfg), Jökull Gíslason (cahon), Sigurbjörn 
Ágúst Kjartansson (bas), Jóhanna Magnea Guðjónsdóttir (söng).

6. Rúdolf með rauða ne�ð:
Margrét Gísladóttir (pno)  

    
7. Bjart er y�r Betlehem
Lena Briet Hilmarsdóttir (pno)

8. Jolly old Saint Nicholas
Lena Briet Hilmarsdóttir (pno)

 9. Adam átti syni sjö
 Gunnlaugur Gyl� Kristjánsson (bok)

Jólatónleikar Tónlistarskóla Snæfellsbæjar

Fylgist með nánari dagskrá á 
facebooksíðu Pakkhússins

Ýmsar vörur til sölu
Meðal annars frá Handverksfólki
 Snæfellsbæjar, Gallerí Bragga,
        Te og Ka�, VikingR, 
     OnTheRocks, Krums o.�. 

Pakkhús Handverk Pakkhus_snbSíminn í Pakkhúsinu er 433-6930

Birt með fyrirvara um breytingar

Kosning um Jólahús Snæfellsbæjar 
fer fram á facebooksíðu Pakkhússins

20. des

Opið 16-19 Opið 16-19

22 des 23. des

Opið 
16-18/20-22

Kirkjukórinn 
mætir kl 21

21. des

Opið 16-19

Jólahús SNB 
valið og úrslit í 

piparköku
húsakeppni

19. des17.-18. des

Opið 14-18

16. des

Opið 16-19

8. des

Jólamarkaður
17-19

10.-11. des

Opið 14-18

12.-23. des
Jólasveinarnir 

koma á 
hverjum degi 

kl 17

12. des

Opið 16-19

13. des

Opið 16-19

Barna- og 
skólakór SNB

14. des

Opið 16-19

15. des
Jólatónleikar 
Kirkjukórsins í

 Ólafsvíkurkirkju
 kl 20

6. des

Jólabóka-
upplestur á 
Kli� kl 20

7. des5. des   4. des

Opið 14-18

1. des

Tónleikar með 
Borgardætrum 

á Kli� kl 20

27. nóv

Aðventuhátíð í 

kl 20

27. nóv
Opið 14-18

Kveikt á 
jólatrjám 

Snæfellsbæjar

26. nóv
Opið 14-18

Jólamarkaður
15-17

Ólafsvíkurkirkju 

Tónleikar hjá 
Tónlistarskóla 
Snæfellsbæjar

kl. 17 á Kli�

3. des
Hljómsveitin 
Astron �ytur 
tónlist kl. 16
Opið 14-18

3. des

Opnun sýningar 
um símstöðvar 

í Snæfellsbæ

Tónleikar hjá 
Barna- og 

skólakór SNB
kl. 17 á Kli�

 Tónlistarskóli 
Snæfellsbæjar.

Opið 16-19

Jóladagskrá Pakkhússins 2016
Verið velkomin í Pakkhús Snæfellsbæjar fyrir jólin!

Ka�, heitt heimalagað súkkulaði og �eira gott með ka�nu.

Komið og uppli�ð 
jólaandann 

í Pakkhúsinu 
okkar allra 

um jólin!



vinbudin.is

mán-fim	 14-18
fös	 13-19
lau	 11-14

NÝR OPNUNARTÍMI FRÁ 1. DESEMBER

Kynntu	þér	nýjan	og	lengri	opnunartíma	
Vínbúðarinnar	í	Ólafsvík.

Nú	verður	opið	
lengur	á	veturna



Húsnæði Fiskasafnsins að Norðurtanga 3 er til sölu eða leigu.
Grunn�ötur húsnæðisins er 455 fm og mesta hæð er 4 metrar, 
húsið er byggt árið 1973.

Húsnæðið er á frábærum stað á hafnarsvæði Ólafsvíkur og 
býður upp á ýmsa möguleika í veitingarekstri eða ferðaþjónustu.

Nánari upplýsingar í síma 893 5443

Til sölu eða leigu

Þeir sem ætli að nota rafmagn úr kirkjugarðinum 
til að lýsa upp leiði fyrir jólin, greiði 2.000,- inn á 
reikning kirkjunnar fyrir 15. desember.

Banki: 0194 - 26 - 76          Kt.: 500269-4999

Bent er á að nauðsynlegt er að nota vatnsheldar seríur.

Árleg aðventuhátíð Kvenfélags 
Ólafsvíkur var haldin í Ólafs
víkur kirkju fyrsta sunnudag í 
að ventu. Dagskráin var fjölbreytt 
og jólaleg. Séra Óskar Ingi 
Óskars son flutti bæn, nemendur 
úr tón listarskóla Snæfellsbæjar 
fluttu 3 tónlistaratriði. Barna 
og skólakór Snæfellsbæjar kom 
einnig fram og söng. Börn úr 

TTTstarfi kirkjunnar fluttu 
leikþátt og Svanhildur Pálsdóttir 
kvenfélagskona las jólasögu. 
Hilmar Már Arason skólastjóri 
Grunnskóla Snæfellsbæjar flutti 
einnig hugvekju. Aðventuhátíðin 
var vel sótt en um 100 gestir nutu 
hátíðlegrar stundar í kirkjunni í 
upphafi aðventu.

þa

Hátíðleg 
aðventuhátíð



Eins og margir hafa kannski 
tekið eftir, þá eru miklar fram
kvæmdir í gangi í Sjó minja safninu 
á Hellissandi. Núverandi stjórn 
tók við á síðasta ári og hennar 
fyrsta verk var að klára bátaskýlið 
sem reist var 2008, fór veturinn í 
að einangra loftið, mála og ganga 
frá raflögnum.

Margt annað var gert fyrir 
sumar opnunina á safninu og 
of langt að telja það upp, en að 
loknu sumri var það orðið ljóst 
að til að reka safnið, yrði að fara í 
gagn gerðar breytingar á safninu. 

Gerði stjórn Sjóminjasafnsins 
samning við Björn G. Björnsson, 
búninga og leikmyndahönnuð, 
um að setja upp tvær sýningar í 
Sjóminjasafninu, Sjósókn undir 
jökli, þar sem Blikinn (1926) 
verður aðalsýningargripurinn og 
sagan sögð í máli og myndum, 
og Náttúran við haf og strönd, 
þar sem fuglarnir, sem hafa 
verið geymdir í Grunnskóla 
Snæfellsbæjar, fá að njóta sín og 
margt annað sem á að gera safnið 

meir spennandi. 
Stjórnin ákvað einnig að 

byggja við safnið móttökuhús 
til að bæta aðkomu gesta að 
safninu. Er viðbyggingir um 70 
m2 og gert ráð fyrir að þar verði 
afgreiðsla, kaffi og minjagripasala 
auk salernis, verður þetta góð 
viðbót við safnið. Viðbygginguna 
hannaði Lúðvík Smárason og 
á hann miklar þakkir fyrir, 
töluðum við hann í lok ágúst 
og þegar þetta er skrifað er 
búið að steypa sökkulinn, 
án hans hefðum við eflaust 
ekki lagt í viðbygginguna. Jón 
Tryggvason húsasmíðameistari 
sér um allt smíðaverk, ásamt 
aðstoðarmanni, og höfum við 
hjá safninu verið svo lánsön að 
hafa haft Jón í vinnu hjá okkur 
við þau verk þar sem smiður þar 
að koma til sögu, sá hann um 
að hjálpa okkur við að klæða 
loftið í bátaskýlinu og við þær 
viðgerðir sem við þurftum að 
gera á Þorvaldarbúð, var hann 
klár í slaginn þegar ákveðið var 

að byggja við safnið.
En allt kostar þetta peninga. 

Áður en farið var á stað var sótt 
um aukastyrk hjá Snæfellsbæ, í 
þetta verkefni, til næstu 5 ára 
og það gleður okkur að segja 
að það var samþykkt einróma á 
bæjarstjórnarfundi. Án stuðnings 
Snæfellsbæjar væri ekki hægt fyrir 
safnið að fara í framkvæmdir 
sem þessar, á bæjarstjórn þakkir 
skildar.

Sjóminjasafnið hefur verið 
að gera styrktarsamninga við 
fyrirtæki og útgerðir í Snæfellsbæ 
og hitti, einn undirritaðra, 
nokkra þeirra til að athuga 
hvort þeir mundu styðja áfram 
við bakið á safninu við þessar 
framkvæmdir og viðbrögðin voru 
öll á eina leið, allir í skýunum 
yfir uppbyggingu í Snæfellsbæ 
og glaðir að stjórn safnsin væri 
tilbúin að vinna þessa vinnu. Það 
er ekki ofsagt að við í Snæfellsbæ 
erum heppin hvað útgerðir og 
fyrirtæki í bænum eru tilbúin 

að styrkja hinu ýmsu viðburði, 
verkefni og félagasamtök.

En við leitum enn eftir 
styrkjum, þó að stjórnin leggi á 
sig ómælda vinnu án endurgjalds, 
er þetta stórt verkefni, það kemur 
alltaf meir og meir í ljós sem laga 
þarf við gömlu byggingarnar. Er 
það von okkar að fyrirtæki og 
útgerðir, sem við höfum ekki 
talað við, taki vel á móti þeim 
sem við eigum eftir að senda á 
næstunni til að safna styrkja.

Við höfum þá trú að þessar 
breytingar á safninu eigi eftir að 
vera Snæfellsbæ til mikils sóma 
og geri góðan bæ enn betri.

Þeir sem vilja styrkja okkur við 
þetta verkefni geta lagt inn 

Reikn. 0190262840  
Kt.5509042840

Vinnuframlag er líka vel þegið

Stjórn Sjóminjasafnsins, 
Örn Hjörleifsson, 

Baldur Kristinsson, 
Þóra Olsen

Auglýsingaverð 
í Jökli

Svarthvítar auglýsingar
Opna í svarthv 38.890
Heilsíða í svarthv.  25.926
Hálfsíða í svarthv. 17.107
1/4 í svarthv.    11.162
1/8 í svarthv.   8.136
1/16 í svarthv.     5.007

Verðin eru með 24% vsk

Smáauglýsingar kosta 800,- 
og er þá miðað við 150 innslætti pr. auglýsingu.

Hver innsláttur umfram 150 kostar 5,-

Lit auglýsingar
Opna í lit  69.880
Heilsíða í lit  46.586
Hálfsíða í lit 32.337
1/4 í lit  23.679
1/8 í lit  15.334
1/16 í lit  10.327

Sjóminjasafnið í 
Sjómannagarðinum á Hellissandi



Jólakveðjur

Við erum að taka á móti  
jólakveðjum í jólablað Jökuls.

Vinsamlegast hafið samband

fyrir fimmtudag 
15. desember 

steinprent@simnet.is og 436 1617

Húsaleigubætur!
Þann 1. janúar 2017 munu ný lög um húsnæðisbætur taka 
gildi og mun þá Greiðslustofa húsnæðisbóta taka við því 
hlutverki að greiða húsnæðisbætur fyrir landið allt. 

Þjónustuskrifstofa þeirra er staðsett á Sauðárkróki og tók 
formlega til starfa 16. nóvember sl. og opnað var fyrir 
umsóknir þann 21. nóv sl. 

Við hvetjum leigjendur til þess að skila sem fyrst inn 
gögnum til Greiðslustofu svo færslan verði sem farsælust.
Sveitarfélögin munu greiða út húsaleigubætur vegna 
nóvember- og desembermánaðar og síðan tekur Greiðslu- 
stofa húsnæðisbóta við.

Frekari upplýsingar og reiknivél má �nna á heimasíðu 
Greiðslustofu, www.husbot.is

Einnig veitir fulltrúi Félags- og skólaþjónustu Snæfellinga 
upplýsingar og ráðgjöf.

Berghildur Pálmadóttir

AÐALFUNDARBOÐ 
 

 

 

 

 

 

 

Aðalfundur Gjafa, félags ungra sjálfstæðismanna í 
Grundarfirði verður haldinn laugardaginn 3. desember n.k. í 
Sjálfstæðishúsinu Grundargötu 24 kl. 13.00 
Dagskrá fundarins:  

Venjuleg aðalfundastörf 

Kosning stjórnar 

Önnur mál 

 

Félagar og aðrir áhugsamir eru hvattir til að mæta 

 

Kveðja, 

Stjórn Gjafa FUS Grundarfirði 

 

Aðventustund barnanna 
í Staðastaðarprestakalli

Sunnudaginn 4. desember verður 
aðventustund barnanna kl. 14 í Fáskrúðarbakkakirkju.

Syngjum jólasálma og lærum um inntak og boðskap jólanna.

sr. Páll Ágúst Ólafsson hefur umsjón með samverunni. 

Það eru allir hjartanlega velkomnir ungir sem eldri.



Jólatónleikar með Borgardætrum
   1. desember kl. 20 í Klifi

Miðaverð: 2500 kr. 
6-12 ára 500 kr.
Frítt fyrir 0-5 ára 


