15. desember 2016

768. tbl - 16. árg.

Jólasveinar mættir í Pakkhúsið

Nú eru fyrstu jólasveinarnir
farnir að tínast til byggða og eru
þeir önnum kafnir við að setja
ýmislegt fallegt og gott í skó í
gluggum á nóttunni. Þeir gefa sér
þó tíma til að skemmta börnum
ef þeir mögulega geta og finnst
fátt skemmtilegra en að hitta
mannabörn, syngja með þeim
og tala við þau. Undanfarin ár
hafa þeir komið við í Pakkhúsinu
í Snæfellsbæ og hitt þar börnin.
Engin undantekning er á því í ár

og á síðasta mánudag komu þeir
Stekkjastaur og bróðir hans við
í Pakkhúsinu. Sungu þeir með
börnunum sem komin voru til
að hitta þá og athuguðu í leiðinni
hvort þau hefðu ekki verið ánægð
með það sem kom í skóinn. Vöru
auðvitað mjög glöð að hitta
sveinana og ánægð með það
sem í skóinn kom þó einhverjar
kartöflur hafi verið á sveimi.
þa

Jólakveðjur
Við erum að taka á móti
jólakveðjum í jólablað Jökuls.
Vinsamlegast hafið samband

fyrir kl. 16 föstudaginn
16. desember
steinprent@simnet.is og 436 1617

Fjölmenn Bókaveisla í Klifi

Árleg Bókaveisla Grunnskóla
Snæfellsbæjar fór fram á Klifi
þriðjudaginn 6. desember. Bóka
veislan er eitt af átthagafræði
verkefnum 10. bekkjar í skóla
num. Þar er áhersla lögð á að
tengja saman skólann og sam
félagið. Verkefnið er styrkt af
Snæfellsbæ og Menninganefnd.
Á bókaveislunni lásu höfundar
úr nýútkomnum bókum sínum

og nemendur 10. bekkjar kynntu
höfunda og seldu veitingar í hléi
til fjáröflunar fyrir útskriftaferð
sína. Nemendur í 10. bekk í
samstarfi við Tónlistarskóla Snæ
fellsbæjar fluttu valin jólalög í
hléi sem átti vel við á aðventunni.
Áður en kynningun hófst buðu
nemendur rithöfundunum til
kvöldverðar í skólanum þar sem
Sigfús Almarsson, kokkur töfraði

fram dýrindis kjötsúpu.
Rithöfundarnir sem koma á
Bókaveisluna í ár voru: Stefán
Máni Sigþórsson, Auður Ava
Ólafsdóttir, Einar Kárason, Ásdís
Halla Bragadóttir og Þorgrímur
Þráinsson. Heppnaðist bóka
veislan mjög vel í alla staði og
nemendur stóðu sig með stakri
prýði. Geta Snæfellsbæingar
verið stoltir af unga fólkinu sínu

en rithöfundarnir höfðu á orði
að nemendurnir hefðu góða
nærveru og ánægjulegt að þeir
skyldu beina orðum sínum til
þeirra. Bókaveislan var mjög
vel sótt að þessu sinni og voru
nemendur og starfsfólk skólans
mjög ánægð með hversu margir
gáfu sér tíma til að njóta kvöldsins
með þeim.

- Bílaviðgerðir
- Skipaþjónusta
- Almenn suðuvinna
- Smurþjónusta
- Smábátaþjónusta
- Dekkjaverkstæði
vegr@vegr.is vegr.is
S: 849-7276 Remek og 898-5463 Þórður

Leikskólinn Sólvellir
í Grundarfirði 40 ára
Í tilefni þess að 4. janúar 2017 eru liðin 40 ár
frá því að leikskólastarf hófst í Grundarfirði,
verður opið hús í leikskólanum
laugardaginn 7. janúar n.k.
Húsið er opið frá 14:00 – 16:00.
Allir velkomnir.

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

Starfsfólk og nemendur Sólvalla

þa

JÓLATÓNLEIKAR

Jólahús
Snæfellsbæjar

KIRKJUKÓRS ÓLAFSVÍKUR
„HÁTíÐ OG GLEÐI“

Menningarnefnd Snæfellsbæjar stendur fyrir vali á Jólahúsi Snæfellsbæjar.
Hægt er að taka þátt í kosningu um Jólahúsið 2016
á facebook-síðu Pakkhússins - pakkhus handverk.
Tilkynnt verður um úrslit í Pakkhúsinu miðvikudaginn 21. desember kl 17:30.

HRAUN

Piparkökuhúsale iku r
Pakkhússins

Menningarnefnd Snæfellsbæjar efnir til samkeppni um ﬂottasta
piparkökuhúsið. Skila þarf húsunum 17. - 20. desember í Pakkhúsið.

Restaurant - Café

Húsin verða til sýnis í Pakkhúsinu
og tilkynnt um sigurvegara
miðvikudaginn 21. desember kl. 17.30.

verða haldnir

fimmtudaginn 15. desember kl. 20:00

Veitt verða verðlaun fyrir 1. sætið.

Í Ólafsvíkurkirkju.

Bæjarbúar eru hvattir til að taka þátt
í keppninni um flottasta piparkökuhúsið og einnig
að taka þátt í vali á Jólahúsi Snæfellsbæjar

Enginn aðgangseyrir – yndisleg kvöldstund – fallegu
jólalögin - Kaffi og konfekt á eftir í safnaðarheimilinu
- allir velkomnir !
Kirkjukór Ólafsvíkur, Elena Makeeva og Veronica Osterhammer

Menningarnefnd

P.S. Jóladiskur Kirkjukórsins verður til sölu á staðnum.

HRAUN
Restaurant - Café

Skötuhlaðborð
á Þorláksmessu, 23. des. klukkan 12 - 15.
Kæst skata
Saltfiskur
Djúpsteikta gellur

Reyktur lax
Grafinn lax
3 teg. síld

Hamsar
Hnoðmör
Brauð og fl.

Verð kr. 4.500,- á mann
Borðapantanir í síma 431-1030
eða hraunrestaurant@simnet.is
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Jólakveðja
frá Smiðjunni!
Okkur í Smiðjunni langar að
þakka bæjarbúum fyrir góða
viðkynningu á árinu sem senn
er að ljúka. Nú erum við búin
að vera hér í Smiðjunni í rúmt
ár og megi þau ár verða mörg
í viðbót. Smiðjan er til húsa
að Ólafsbraut 20 og er eins og
Ásbyrgi í Stykkishólmi, - rekin af
Félags- og skólaþjónustu Snæ
fellinga.

En hvað gerum við
í „Smiðjunni“?

Smiðjan er vinnustaður
fyrir fullorðið fólk með skerta
starfsgetu, þ.e. 18 ára og eldri.
Markmið Smiðjunnar er tví
þætt, aðstoða fólk við að fá og
halda vinnu á almennum vinnu
markaði, hluta úr degi eða hluta
úr viku. Til þess að fólk geti
fengið vinnu á almennum vinnu
markaði þurfa ákveðnir þættir
að vera til staðar, s.s. að mæta
á réttum tíma, hreinlæti, fram
koma, kurteisi , styðja hvert
annað o.fl. Þessa færni þjálfar
starfsfólk sig í í Smiðjunni.
Hitt markmiðið er að búa til
peninga úr því efni sem aðrir eru
hættir að nota. Endurnýting er
höfð í hávegum. Búnir eru til
skraut- og nytjamunir úr ýmsum
efnum. Þennan varning seljum
við gegn vægu verði. Við tökum
líka að okkur ýmis létt verkefni,
t.d. léttan saumaskap, blaðburð,
berum út póstinn og ýmislegt
fleira.
Peningarnir fara í sameigin
legan sjóð okkar sem nýttur er
til að auka lífsgæði starfsmanna,
t.d. til að fara á námskeið, fara í
leikhús, tónleika, stuttar ferðir,
út að borða o.m.fl.
Við leggjum áherslu á að rækta
bæði andlega sem líkamlega
heilsu og förum því í útréttingar

alla daga, berum út póst, förum
í fyrirtæki að sækja efni og
varning sem hefur verið safnað
fyrir okkur.
Bæjarbúar, stofnanir og félaga
samtök hafa svo sannarlega stutt
við bakið á okkur með gjöfum,
heimsóknum og efnivið sem við
tökum öll glöð við og nýtum þau
upp á nýtt. Viljum við þakka fyrir
það af heilum hug og hlökkum
mikið til samstarfs við ykkur á
næsta ári.
Um leið minnum við á að við
erum með ýmislegt fallegt og
skemmtilegt í jólapakkann. Verið
þið velkomin til okkar. Við tökum
vel á móti ykkur og elskum að fá
heimsóknir!
Að lokum óskum við ykkur
bæjarbúum gleðilegrar jóla og
farsældar á komandi ár! Njótum
samvista með okkar nánustu á
hátið ljóss og friðar.
Starfsfólk Smiðjunnar.

Jólatónleikar

Tónlistarskóla Grundarfjarðar

Jólatónleikar Tónlistarskóla Grundarfjarðar
verða haldnir

Fimmtudaginn 15. des.

kl 17:00 í Grundarfjarðarkirkju.
Hlökkum til að sjá ykkur

Sundlaug

Íþróttahús

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

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

Aðalfundur

Samningur
framlengdur

Aðalfundur Forseta - félags ungra
sjálfstæðismanna í Snæfellsbæ
verður haldinn 27. desember.
Nánar auglýst síðar.

Stjórn Forseta
félags ungra sjálfstæðismanna í Snæfellsbæ

Varnarmaðurinn knái Tomasz
Luba og Knattspyrnudeild Vík
ings hafa framlengt samning sín
á milli út keppnistímabilið 2017.
Tomasz hefur leikið með Víkingi
frá árinu 2010. Á þeim tíma hefur
hann leikið 204 leiki og skorað

6 mörk. Það er stjórn Víkings
mikið ánægjuefni að skrifa
undir framlenginu á saming við
heimamannin Tomasz Luba sagði
Jónas Gestur Jónasson formaður
Knattspyrnudeildar Víkings.
þa

Markaður á aðventu
Pakkhúsið í Ólafsvík er opið
á aðventunni eins og áður og
stendur fyrir ýmsum viðburðum
ásamt því að selja handverk
og ýmsar fallegar vörur, kaffi,
súkkulaði og fleira gott. Einn
þessara viðburða var að haldinn
var markaður þar sem fólki
gafst kostur á að koma og selja
ýmsan varning þann 8. desember
síðastliðinn. Margir lögðu leið
sína í Pakkhúsið þennan dag
og gerðu góð kaup á ýmsum
vörum mest megnis matarkyns
þó. Á boðstólum var kjöt og egg
beint frá býli, fallegt hárskraut til
styrktar Barnaspítala Hringsins,
lopavörur, handverk og einnig
seldu konur úr Kvenfélagi
Ólafsvíkur ýmsar vörur svo sem
saltfisk, fjallagrasabrauð og alls
þa
kyns bakkelsi.		

1987 - 1994

Sameiginlegt jólaball
í Snæfellsbæ
Fimmtudaginn 29. desember kl. 16:30 - 18.00
verður sameiginlegt jólaball á vegum
félagasamtaka í Snæfellsbæ.

Stofndagur
5. apríl 1994

21. janúar 1973

Lionsklúbbur
Ólafsvíkur

LIONSKLÚBBURINN
RÁN
ÓLAFSVÍK

HAPPDRÆTTI
Lionsklúbbanna í Ólafsvík

Lionsklúbburinn
Rán

Dregið verður
í Félagsheimilinu Klifi
24. desember 2016

Miðaverð kr. 2.500,Fjöldi útgefinna miða er 2000.
Aðeins dregið úr seldum miðum.

Sölustaðir:
Hraðbúðin Hellissandi, Blómsturvellir, Söluskáli ÓK,
Verslunin Hrund, Olís Ólafsvík og Steinprent.
Hægt er að hringja í 436 1617 eða senda á steinprent@simnet.is
og fá senda miða.

ÍKUR
L
S
G
N
I
N
AR VIN

Jólaballið verður í Röst
Hefðbundin dagskrá:
Veitingar, söngur og dansað í kringum jólatré.
Miðaverð er 500 kr. og enginn posi
Allir velkomnir - Góða skemmtun

Ð

MJÖG GÓ

Styrkjum gott málefni og stingum miða
í jólapakkann

Kvenfélag Ólafsvíkur
Kvenfélag Hellissands
Lionsklúbburinn Rán
Lionsklúbburinn Þernan
Lionsklúbbur Ólafsvíkur

• Almennar bílaviðgerðir

• Rúðuskipti

• Dekkjaskipti og viðgerðir

• Tölvulestur

• Smurþjónusta

• Stjörnu viðgerðir á framrúðu

S: 438-6933 - kbbilav@simnet.is - Sólvellir 5 - Grundarfjörður
Opnunartími 8-12 og 13-17 - Verið velkomin

Vorverk
í desember
Á laugardag var meðfylgjandi
mynd tekin þegar verið var að
steypa gangstéttir við Klifbraut í
Ólafsvík. Það er ekki sjálfgefið að
veður sé svo gott að hægt sé að
steypa um miðjan desember, það
gerðist þó núna enda langt síðan
veðurfar hefur verið svo milt að
vetri til, a.m.k. í svo langan tíma.

Veðrið hefur opnað á að hægt
sé að sinna ýmsum verkum sem
annars þurfa að bíða til vors,
til dæmis má nefna að vegur í
Helgafellssveit var heflaður í
síðustu viku og var neðri myndin
sem fylgir hér með tekin við það
tilefni.
jó

GÓÐAR
GJAFAHUGMYNDIR
fyrir fólkið þitt og heimilið
BIG EASY
GRILL

VIKING GÖNGUSKÓR

DEVOLD
ULLARFATNAÐUR

NILFISK
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