
Jólatónleikar með Borgar
dætrum voru haldnir í Klifi 
Ólafsvík þann 1. desember 
síðast liðinn. Voru tónleikarnir á 
vegum Menningarnefndar Snæ
fells bæjar. Síðan árið 2000 hafa 
þær staðið fyrir jólatónleikum 
í desember á ýmsum stöðum 
og verið gerður góður rómur 
að. Söngtríóið Borgardætur 
skipa þær Andrea Gylfadóttir, 
Ellen Kristjánsdóttir og Berg
lind Björk Jónasdóttir en 
þær stofnuðu til samstarfsins 
ásamt píanóleikaranum og 
út setjaranum Eyþóri Gunnars
syni. Um það bil 120 tónleika
gestir voru mættir á jólatónleika 
Borgar dætra en dagskrá þeirra 
ein kennist af hátíðleika og gríni 
eins og segir á fésbókarsíðu 
þeirra. Skemmtu tónleikagestir 
sér vel og nutu dagskrárinnar 
sem eflaust kom mörgum í 
jólaskap þó snjóinn vanti ennþá.

þa

767. tbl - 16. árg. 8. desember 2016

Borgardætur með tónleika í Klifi



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

Undanfarið ár hef ég og 
fjölskylda mín farið í gegnum 
miklar breytingar og er nú 
komið að tímamótum. Ég 
hef tekið ákvörðun að óska 
eftir lausn frá störfum sem 
bæjarfulltrúi Snæfellsbæjar frá 
næstu áramótum. Ástæðan er 
flutningur frá sveitarfélaginu, 
þetta er ákvörðun sem ég tók að 
vel ígrunduðu máli og í samráði 
við fjölskylduna mína. 

Það eru mikil tímamót og 
breytingar í mínu lífi að hætta 
sem bæjarfulltrúi og í mér togast 
vissulega á söknuður og gleði. 
Sveitarstjórnarmálin hafa gefið 
mér möguleika á að kynnast 

mönnum og málefnum langt 
umfram það sem ég gerði mér 
grein fyrir í upphafi.  

Það hefur fyllt mig stolti og 
ánægju að hafa verið þátttakandi 
í mótun þess samfélags sem við 
búum í.  Jafnfram er ég þakklát 
fyrir að hafa fengið tækifæri til að 
vinna með öllu því góða fólki sem 
valist hefur til setu í bæjarstjórn 
og hinum ýmsu nefndum á 
þessum árum.  Einnig hefur 
verið mikil ánægja að kynnast 
því kraftmikla starfsfólki sem 
vinnur hjá Snæfellsbæ og erum 
við heppin að eiga svona gott 
starfsfólk og því þakka ég fyrir 
samstarfið. 

Við ykkur vil ég segja, að það 
hefur verið ótrúlega skemmtilegt 
og gefandi að starfa í bæjarstjórn 
Snæfellsbæjar og þakka ég 
innilega það traust sem þið hafið 
sýnt mér í gegnum árin.  Ég kveð 
bæjarfélagið með trega í hjarta en 
einnig með bros á vör, fullviss um 
að hér muni áfram blómstra það 
góða fjölskylduvæna samfélag 
sem ég er svo stolt af.

 
Takk fyrir allt og allt

Kristín Björg Árnadóttir

Enginn veit hvar hann 
dansar næstu jól

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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

Í Íþróttahúsinu á laugar
dagsmorgnum fer fram fjáröflun 
með sölu á Getraunaröðum frá 
kl. 11.00 til13.00.

Þessi fjáröflun er til styrktar 
knattspyrnudeild Víkings. Ein 
röð kostar 13 kr., 32 raðir 416 
kr. og 64 raðir 832 kr.

Gaman væri að sjá fleiri mæta 
og fylgjast með krökkunum og 
foreldrum spila fótbolta og 
kaupa getraunaseðil í leiðinni.

Kaffi á könnunni. Allir vel
komnir.

Stjáni og Tóta. 

Getraunir er 
fjáröflun



kirkjanokkar.is

Aðventuguðsþjónusta

Aðventuguðsþjónusta í Ólafsvíkurkirkju
verður sunnudaginn 11. desember kl. 14.

Piparkökur og góður félagsskapur 
í safnaðarheimilinu eftir athöfn.

Efni og auglýsingum í Jökul þarf að 
skila fyrir kl. 16, þriðjudag fyrir útgáfu.

Það er í lagi að skila fyrr.

Upplýsingar um auglýsingaverð 
á www.steinprent.is

Afgreiðslutími 
frá og með 10. desember

LAUGARDAGA 13-18
SUNNUDAGA 13-16

FRÁ OG MEÐ MÁNUDEGINUM 12. DESEMBER
HEFST KVÖLDOPNUN

OPIÐ ÖLL KVÖLD VIRKA DAGA 20-22
Ásamt venjulegri opnun11-12 og 13,30-18

Verslun í heimabyggð er hagur allra 

Nú í byrjun desember skrifuðu 
7 ungir og efnilegir drengir 
undir samning við Knatt
spyrnu deild Víkings. Það voru 
þeir Pétur Steinar Jóhanns son, 
Kon ráð Ragnarsson, Sumar
liði Kristmundsson, Sigur jón 
Kristins son, Brynjar Vilhjálms
son, Sanjin Horoz og Hilmar 
Björns son. Samningarnir þeirra 
renna út í lok keppnistímabilsins 
2019. 

Jónas Gestur Jónasson for
maður Víkings var mjög ánægður 
með þennan áfanga enda eru 
þetta allt góðir leikmenn og 
fengur fyrir félagið að hafa 
innanborðs.

þa

Öflugur hópur skrifar undir samning



Jólakveðjur

Við erum að taka á móti  
jólakveðjum í jólablað Jökuls.

Vinsamlegast hafið samband

fyrir fimmtudag 
15. desember 

steinprent@simnet.is og 436 1617

Aðalfundur Golfklúbbsins Vestarr
verður haldinn í Sögumiðstöðinni Grundar�rði

12. desember 2016 kl. 20.00 

Dagskrá samkvæmt lögum félagsins

1.  Kosning fundarstjóra.
2.  Kosning fundarritara.
3.  Skýrsla stjórnar um störf og framkvæmdir á 

liðnu starfsári.
4.  Endurskoðaðir reikningar lagðir fram. 
5.  Umræður og atkvæðagreiðslur um skýrslu 

stjórnar og ársreikninga.
6.   Framkomnar tillögur og �árhagsáætlun.
7.   Kosning formanns
8    Kosning ritara / gjaldkera
9.   Kosning og /eða tilnefning í aðrar nefndir,  

sbr. 8. grein.
10. Kosnir 2 endurskoðendur og einn til vara.
11. Önnur mál.

Tillaga er um að hækka árgjald félagsins.

Stjórn Vestarr


