Ljósm.: Sigurjón Bjarnason

Óskum Snæfellingum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári,
með þökk fyrir viðskiptin á árinu.

Norðurtanga - 355 Ólafsvík - Sími 430 3700 - fmis@fmis.is

4 ostborgarar,

16” TILBOÐ

milli franskar, 2 dósir sósa
og 2L Coke.

4.790,-

Ostborgari

1/2 L Coke, franskar og sósa

Djúpsteiktur fiskur

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

Ýmislegt
sniðugt í
skóinn fyrir
jólasveininn

1.595,-

4.690,-

1/2 L Coke, franskar, salat og sósa

2.395,3 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
Þriðjudaginn
Miðvikudaginn
Fimmtudaginn
Föstudaginn
Gamlársdaginn
Nýársdaginn
Mánudaginn

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

kl. 09 - 22
kl. 10 - 14
lokað
kl. 13 - 18
kl. 09 - 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.

Jólakveðja
Pólsk jól

Mikið er yndislega skemmti
legt að jólin séu að alveg að
koma. Í kvæðinu segir: „Bráðum
koma blessuð jólin, börnin fara
að hlakka til.” Það er ekki síður
fullorðna fólkið sem hlakkar til
jólanna, enda ber allur undir
búningur þess merki, næg er
fyrirhöfnin, enda mikið til að
hlakka til. Alltént hlakka ég
mikið til því það er góður tími
framundan með fjölskyldunni
og fyrir jólin þá hugsa ég mikið
um merkingu jólanna í lífi mínu
og hvað gildi þau hafa fyrir mig
og mína.

Ég átti yndislega stund með
nokkrum pólverjum í kirkjunni
um daginn, pólverjarnir buðu í
kaffiveitingar og sögðu frá
jólahefðum sínum og svo var
spjallað um hvað er líkt og ólíkt
í jólahefðum þjóðanna. Eitt af
því sem mér fannst heillandi er
sá algengi pólski siður að við
hátíðarborðið er einn auka
diskur eða aukastóll. Það er til
þess að allt sé til reiðu ef gest
ber að garði óvænt og um leið
táknrænt sæti fyrir frelsarann
sjálfan sem kom til manna á
jólum. En áður en borðhald
hefst þá brjóta sér allir bita af
pappírsþunnri hveitköku og
deila þannig með sér sama
brauðinu.

Laufabrauð, „brauðið
sem vér brjótum”?

Ég var sjálfur nýbúin að sýna
þeim laufabrauðið sem hluti af
mínu jólahaldi og ég fékk nýja
sýn á laufabrauðið. Sem er þá
ekki bara eitthvert hnossgæti
heldur brauðið á borðinu sem

allir brjóta af og deila með sér
og mér varð hugsað til þess er
lærisveinarnir sem höfðu lengi
dags gengið með Jesús upp
risnum alla leið til Emmaus án
þess að þekkja hann, fyrr en
hann braut með þeim brauðið,
þá þekktu þeir hann. Aukastóll
eða aukadiskur er ekki einu
sinni kynlegur í þessu sam
hengi. Auðvitað er Jesús við
borðið er við fögnum komu
hans í heiminn.

Ljósin í Munaðarnesi

Framundan er hátíð og við
erum í óðaönn að undirbúa að
taka á móti fólki eða gera okkur
klár til að koma sem gestir. Ég
hitti konu nýlega sem sagðist
aðeins óska sér eins: „Að vegur
inn yfir Vatnaleið yrði greiðfær
að miðnætti á Þorláksmessu því
að þá gæti hún verið í faðmi
fjölskyldunnar á aðfangadegi.”
Önnur kona, Bryn
dís Guð
mundsdóttir minntist þess í
ávarpi sínu á að
ventu
kvöldi í
Grundarfjarðarkirkju á dög
unum, hversu ljósin í Munaðar

nesi á Ströndum voru kær
komin sjón þegar hún sat á
sleða
num hjá föður sínum á
leið heim í jólafrí. Eftir flugferð
á Gjögur, sótt þangað á vélsleða
og myrkur var skollið á þegar
heim var komið var „besta
tilfinning í heimi þegar maður
nálgaðist Munaðarnes og fór að
sjá ljósin á bænum og öll
jólaljósin sem mamma var búin
að setja út í glugga.” Við
leggjum mikið á okkur að vera
heima og komast heim, til að
vera með ástvinum okkar á
jólum og það er mikilvægt að
maður komist. Það býður
manns sæti og maður er vel
komin við það borð því það er
ekki bara manns eigin þrá og
ósk að komast heldur er einnig
þrá þeirra sem bjóða að þú
komist og eigi með þeim sam
félag. Brjótir með þeim brauð!
Ég óska öllum Snæfellingum
gleðiríkra jóla, farsældar á
komandi ári og Guðs blessunnar.

Jólahús Snæfellsbæjar 2016

Um það bil sem Jökull fór í
prentun var Menningarnefnd
Snæ
fells
bæjar að funda um
niðurstöðu kosningar um hvaða

hús hlýtur titilinn Jólahús Snæ
fellsbæjar 2016.
Kosið var á facebook síðu
Pakkhússins og hefur verið opið

fyrir kosningu frá því seinni
partinn í nóvember.
Jólahús Snæfellsbæjar 2016 er
Stekkjarholt 13 í Ólafsvík, húsið

er þar með komið í hóp með
Fornu-Fróðá sem hlaut titilinn á
síðasta ári og árið 2014 var það
húsið Laufás á Hellissandi.

GRÆJAÐU JÓLIN
SONY 55" HÁSKERPU SJÓNVARP

SONY 49" HÁSKERPU SJÓNVARP

Tilboðsverð: 169.900 kr.

Tilboðsverð: 149.900 kr.

Hágæða 55” Ultra HD snjallsjónvarp
með Android stýrikerfi og innbyggðu Wi-Fi.
Hægt að nota snjallsíma sem fjarstýringu.
Stafrænn móttakari með
gerfihnattamóttöku DVB-T2/C/S

Hágæða 49”Ultra HD
snjallsjónvarp með
Android stýrikerfi
og innbyggðu Wi-Fi.

SONY HLJÓMTÆKI - DOKKA
Verð: 26.990 kr.
Mögnuð hljómtæki fyrir
snjallsímann og fleira
Einnar snertingar tenging með
NFC og Bluetooth
Frábær hljómgæði

SONY heimabíó

SOUNDBAR MEÐ ÞRÁÐLAUSUM BASSA

Tilboðsverð: 44.900 kr.
Stórt hljóð fyrir lítið pláss -Glæsilega hannað Sony hljóðkerfi
300W 32 bita magnari
Bluetooth þráðlaus tenging - NFC Snertitenging
Ljósleiðaratengi f. hljóð

SONY

ÞRÁÐLAUS HEYRNARTÓL

Verð: 17.990 kr.

30mm Hátalarar trygg ja
hárfín hljómgæði.
Þráðlaus með Bluetooth.
NFC snertitenging.
Rafhlöðuending
allt að 30klst.

SONY HEYRNARTÓL
Tilboðsverð: 5.990 kr.
Flott Sony heyrnatól.
Hljóðnemi fyrir síma.
Kraftmikið hljóð og mikil gæði.
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En jólin komu samt
Viðtal við Sigurð Kristjónsson fv. skipstjóra
Á þessum tíma aðventunni þá
er mikið um skreytingar og fólk
leggur mikið í að skreyta húsin
sín. Gaman er að sjá hve lita
gleðin er mikil og hugmynda
flugið er fjölbreytt. En hefur
þetta ávalt verið svona þetta
seríu- og skreyt
inga
stúss og
hvenær byrjaði það? Á árum
áður voru kertin látin duga en
ekki ledljós og fleira í þeim dúr
sem allir eru með núna. Til að
forvitnast meira um tímann sem
liðinn er, þá litum við inn til
Sigurðar Kristjónssonar fyrrver
andi skipstjóra en hann býr á
Dvalarheimilinu Jaðri í Ólafsvík.
Sigurður man tímana tvenna í
þessu sem öðru og gaman var að
fá hann til að rifja upp jólin og
uppvaxtarárin er hann var að
alast upp með foreldrum sínum
og stórum systkinahóp. Guðjón
Sigurður Kristjónsson eins og
hann heitir fullu nafni er fæddur
5. ágúst 1929 en foreldrar hans
voru þau sómahjón Jóhanna
Kristjánsdóttir og Kristjón Jóns
son og bjuggu þau í Ytri Bug í
Fróðárhreppi.
Ég byrja á að spyrja Sigga eins
og hann er oftast kallaður hvort
ekki hafi verið lítið um
jólaséríur á heimilum er hann
var að alast upp? „Það var ekkert
svoleiðis í þá daga en jólin
komu samt“ segir Sigurður og
brosir. „Það voru bara litlu
snúnu kertin sem sett voru á
jólatrén í þá daga og oft fest
með litlum klemmum. Pabbi
smíðaði jólatré og svo setti
hann greinar á það með því að
bora fyrir litlum spýtum sem á

Guðrún amma Sigurðar ásamt nokkrum af systkinum Sigurðar. Í efri röð eru frá vinstri Einar, Ingibjörg, Þórdís og
Guðmundur. Í fremri röð eru frá vinstri Elín og Kristjana.

voru greinar. Þær voru svo
skreyttar með lyngi til að lífga
upp á tilveruna en það varð að
passa vel uppá svo að ekki
kviknaði í.

Tíu systkinin

Við vorum tíu systkinin í Ytri
Bug og ég er elstur þeirra og
fæddur 5. ágúst 1929. Það voru
sex strákarnir og fjórar systur
og kom fljótlega í ljós að for
eldrar mínir treystu á mig að
stjórna þessum hóp eftir að þau
fæddust eitt af öðru. Ég hjálpaði
foreldrum mínum mikið en
hann var bóndi og stundaði

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

einnig sjómennsku er hann gat,
en hann átti við veikindi að
stríða. Pabbi dó er hann var um
fimmtugt en það var árið 1949
sem hann féll frá“ segir Siggi er
hann rifjar upp bernskuna. „Ég
man að ég fór oft með pabba út
í Ólafsvík á kerru sem hestur
dró og þá með mjólk til fólks
sem hana vantaði, en við vorum
alltaf aflögufær. Já pabbi og
mamma voru með tvær kýr og
um þrjátíu kindur og við
höfðum alltaf nóg að bíta og
brenna á okkar heimili. Ég man
að pabbi fór stundum með
beljurnar til Ólafsvíkur til að

halda þeim undir naut og
stundum fór hann með þær til
Friðþjófs út í Rif og ég fékk
stundum að koma með.

Úrvals góð kona

Já við keyptum kertin á
jólatréð í Eliníusarbúð í Ólafsvík
og nánast allt sem vantaði til
heimilisins. Pabbi lagði inn
kjötið af lömbunum hjá Eliníusi
Jónssyni kaupmanni á haustin
eftir slátrun, en hann var þá
með verslun í Ólafsvík. Svo
voru teknar vörur út í reikning.
Pabbi og mamma nýttu allt
innvolsið þ.e. vambir, hjörtu og

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

Fórum til Ellu frænku
í Brekkuhúsi

Jóhanna og Kristjón, foreldrar Sigurðar. Í fangi þeirra eru Þórdís og Sigurður.

lifur fyrir heimilið en annað var
lagt inn. Við krakkarnir fengum
fatnað í jólagjöf, húfur og
vettlinga og þessháttar og svo
var mikið um kerti og spil. Það
voru vinsælar gjafir á þessum
árum. Guðrún móðir mömmu
var á heimilinu og hún var alltaf
að prjóna á okkur krakkana,
alveg úrvals góð kona“ segir

Siggi er hann segir frá þessum
tíma. „Við krakkarnir í Bug
fórum alltaf á jólatrésskemmt
anir í Ólafsvík en þau voru
haldin í félagsheimilinu við ána.
Þau voru nokkur mjög eftir

minni
leg en sr Magnús Guð

mundsson sóknarprestur stjórn
aði þeim alltaf. Hann sagði
alltaf sögur af Rjópnagægi og

allir sem á skemmtuninni voru
hlustuðu af mikilli athygli svo
að heyra mátti saumnál detta.
Hann stóð uppi á sviðinu sagði
þannig frá að allir hlustuðu af
mikilli andakt. Þegar við krakk
arnir fórum á þessar skemmt
anir þá labbaði mamma með
okkur þessa leið innan úr Bug
en enginn bíll var á heimilinu.

Einu sinni man ég eftir ferð
hjá okkur systkinunum og
mömmu á jólaskemmtunina. Þá
var sunnan grenjandi rok og
rigning og við gengum alla
leiðina í þessu veðri. Þegar við
komum til Ólafsvíkur þá vorum
við öll alveg rennandi blaut svo
mamma ákvað að banka uppá
hjá Ellu í Brekkuhúsi en hún
var systir pabba, til að fá að
þurrka fötin okkar inni hjá
henni áður en við færum á
skemmtunina. Okkur var öllum
boðið inn og fötin þornuðu en
við komumst á ballið á tilsettum
tíma. Pabbi fór aldrei á skemmtun
ina en hann var alltaf heima,
eitthvað að gera, gefa rollunum
og eitthvað annað. Það var mikill
samgangur á milli okkar fjöl
skyldu og Ellu frænku.

Pabbi reykti kjöt fyrir
Ólsarana

Mamma fór oft með okkur í
kirkju á jólunum og það var
gengið út í Ólafsvík í kirkjuna á
Snoppunni og sr. Magnús
messaði þar. Mamma var alltaf
með reykt hangikjöt á jólunum.

Úr og skart er góð gjöf.
Silfurskart frá Uppsteyt.
Úr - Boss, Wellington og Kenneth Cole.
Flestar vinsælustu bækurnar.
Opið 22. des.
23. des.
24. des.

14-18
11-23
10-12

Verið velkomin

Síðast skiladagur fyrir bækur er 6. janúar 2017.

Alltaf svoleiðis matur á borðum
hjá mömmu“ segir Siggi. „og
alltaf svo gott að borða hjá
henni. Pabbi var með reykhús

við hólinn í túninu í Ytri Bug og
hann reykti bæði kindalæri og
hrossakjöt fyrir mörg heimili í
Ólafsvík. Hann gerði það mjög

vel og fólk kom aftur og aftur
og bað pabba um að reykja. Við
lékum okkur krakkarnir mikið á
Vaðlinum og við hann. Á
veturna þegar var frost þá
vorum við oft á skautum. Ég
man að ég gerði mér sjálfur
skauta úr hrossaleggjum en það
var mjög gott rennsli á þeim.
Helsta vanda
málð var það að
festa þá vel á sig en við not
uðumst við þetta krakkarnir.
Svo létum við okkur renna á
fleygi ferð eftir svellinu með
úlpurnar fráhnepptar og
gerðum einskonar segl úr þeim
og það var voða gaman. Einnig
gerðum við okkur margskonar
báta er við létum sigla á vatninu.
Krakkarnir úr Ólafsvík komu
mikið á Vaðalinn til að skauta
og það var mikið líf þar á
þessum árum. Þá var ekkert
sjónvarp eða tölvur eins og nú
er og allir krakkar eru í. Við
krakkarnir urðum sjálf búa
okkur til leiki.

Stóra bomban

Valdís Magnúsdóttir og Sigurður Kristjónsson.

Siggi segir að honum sé
minnisstætt eitt vetrarkvöld
1943 er krakkarnir voru að
leika sér á Vaðlinum að þá
heyrist þessi svaka mikli hvellur

og allir hrökkva í kút og enginn
vissi hvað um var að vera en
það nötraði jörðin inni í Bug.
Meira að segja hafi komið
sprungur í klakann á ánni sem
rann við húsið. Þá hafði það
gerst að tunna með dýnamiti
hafi rekið á land í Ólafsvík. Ein
hverjir strákar þar hafi tekið
tunnuna og grafið í jörð nálægt
þeim stað sem Ólafsvíkurkirkja
er núna og hún síðan sprengd
og mikill hvellur hafi heyrst og
möl, grjót og fleira hafi þeyst
um mestallan bæinn. „Það voru
nú meiri lætin“ segir Siggi og
hlær dátt.

Jóhanna kallaði ekki
allt ömmu sína

Ytri Bugur sem fjölskyldan
bjó í fyrst, var fyrir neðan
veginn en seinna byggði
Kristjón stærra og betra hús
fyrir ofan veginn. Húsið var
ekki stórt og vafalaust hefur
stundum verið þröng á þingi.
Mikið var að gera hjá hús
móðurinni Jóhönnu á þessum
árum, bæði með stóran barna
hóp og standa í heyskap og
öðru sem til féll. Jóhanna var
mjög dugleg og ósérhlífinn og
kallaði ekki allt ömmu sín eins

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

Kristjón Jónsson

Jóhanna Kristjánsdóttir

og oft er sagt. Til dæmis er hún
fæðir Sigurvin sem var yngstur
þeirra systkina en hann er
fæddur í Ólafsvík árið 1944
nánar tiltekið í húsinu Baldurs
haga. Þar átti heima Sigrún
Sigurðardóttir ásamt fjölskyldu
sinni og hjúkraði hún oft fólki
sem átti í veikindum og einnig
konum sem voru að fæða. Fólk
bæði frá Ólafsvík og annarstaðar
dvaldi þar hjá henni ef á þurfti
að halda þótt húsið væri ekki
stórt. Sigrún tók á móti Sigur
vin og stuttu eftir fæðinguna þá
gengur Jóhanna með Sigurvin
litla í fanginu alla leið inn í Ytri

Bug. Þar biðu systkinin eftir
henni á bæjarhlaðinu glöð og
spennt að sjá litla bróðurinn og
hlupu á móti mömmu sinni er
þau sáu hana koma fyrir
Bugsmúlan. Öll hin börnin
fæddust í Ytri Bug.

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

Hin Íslanska
fálkaorða

Í Ytri Bug bjó fjölskyldan
þar til að Kristjón deyr 1949. Þá
flytur Jóhanna með allan
krakkahópinn sem þá var heima
til Ólafsvikur. Seinna fór hún að
vinna í Hraðfrystihúsi Ólafs

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

Sigurður Kristjónsson býr á Dvalarheimilinu Jaðri.

víkur og var góður starfsmaður.
Hún lét ungu konurnar heyra
það ef þær voru eitthvað að
slugsa i vinnunni. Á þeim tíma
sem þau fluttu var til sölu íbúð
í einu parhúsanna á Sandholtinu
í Ólafsvík í eigu Landsbankans
og Sigurður kaupir það fyrir
móður sína og systkini. Maður
frá bankanum hvatti hann til
þess en Siggi sagðist ekki eiga
peninga handbæra þá en banka
maðurinn sagði að það yrði
ekki neitt vandamál því hann
ætti eftir að þéna vel á næstu
árum og það gerðist svo
sannarlega. Kona Sigga var
Valdís Magnúsdóttir frá Hellis
sandi en hún lést fyrir nokkrum
árum. Þess má geta að Sigurði

var veitt hin Íslenska fálkaorða
1982 fyrir störf sín að sjó
mennsku úr hendi Vigdísar
Finnbogadóttur þáverandi for
seta.
Siggi er hress þrátt fyrir háan
aldur en hann var 87 ára á
þessu ári. Gaman var að rifja
lítilsháttar upp gamla tíman
með Sigga þótt aðeins væri
stiklað á stóru og vonandi hafa
þó lesendur jólablaðs Jökuls
ánægju ef því. Siggi fær frá mér
bestu jóla og nýársóskir og
einnig vill hann senda öllum
ættingjum og vinum sínum
kærar jólakveðjur.
Viðtal: Pétur Steinar Jóhannsson

Svæðisgarðurinn Snæfellsnes
óskar Snæfellingum öllum gleðilegra jóla
og farsældar á komandi ári.
Þökkum samvinnu á liðnu ári
og hlökkum til nýrra verkefna.

Jólasveinarnir
skemmta börnum

Kæru ættingjar og vinir
Hugheilar jólakveðjur með þakklæti fyrir liðið ár.
Munda og Siggi

Óskum ættingjum og vinum nær og fjær
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.
Þökkum samstarf á liðnum árum.
Kveðja,
Ómar og Kay

Sendi öllum ættingjum og vinum
mínar bestu jóla- og nýársóskir
með þökk fyrir það liðna.
Kær kveðja
Bjarni Ólafsson, Geirakoti
Jólasveinar hafa verið að
týnast til byggða undanfarna
daga og það vill svo skemmtilega
til þeir koma flestir við í
Pakkhúsinu.
Börnin taka vel á móti
sveinunum enda vissara að
hafa þá góða, a.m.k. á meðan

einhver von er um að fá í
skóinn.
Bæjarbúar eru hvattir til að
kíkja í Pakkhúsið og njóta
aðventunnar yfir súkkulaðibolla
og kökusneið, nú eða sneið af
hangilæri sem er í boði fyrir
gesti.

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

Útvarp G.Snb.
Nú á aðventunni var í fyrsta
sinn útvarp á vegum Grunn
skóla Snæfellsbæjar. Sent var út
á tíðninni 103,5 sem náðist í
Ólafsvík, Rifi, Hellissandi og í
Grundarfirði. Jafnframt var sent
út á netinu. Við höfum haft
spurnir af hlustendum víða um
heim. Útsendingartíminn var
32 klukkustundir. Ýmist var
sent út í beinni eða sendir út
þættir sem voru hljóðritaðir
áður. Megin reglan var sú að
nemendur í 1.-7. bekk unnu
bekkjarþætti sem voru hljóð
ritaðir fyrir útsendingu, undir
stjórn kennara. Nemendur í
8.-10. bekk sömdu handrit sín í
skólanum, undir handleiðslu
kennara, og fluttu svo í beinni
útsendingu. Nemendur fengu
tækifæri til að vinna verkefni á
fjölbreyttari hátt þar sem reyndi
á skipulagshæfni, framkomu og
framburð.
Skipað var útvarpsráð nem
enda sem hélt utan um dag
skrárgerðina og var það undir
stjórn Hugrúnar Elías
dóttur,
verkefnastjóra við skólann.

Tilnefnt var í tækninefnd sem
hafði umsjón með tækni
málunum, tók upp það allt efni
og hafði umsjón með útsend
ingunni. Þröstur Kristófersson,
tölvuumsjónarmaður, var þeirra
umsjónaraðili. Fyrir
tæki og
stofnanir styrktu okkur með
kaupum á auglýsingum og
jólakveðjum sem nemendur
lásu og léku með tilþrifum.

Setti sá þáttur skemmtilegan
svip á útvarpið.
Heilt yfir gekk útvarps
út
sendingin mjög vel. Starfsfólk
og nemendur stóðu vel saman í
þessari vinnu og höfðu allir
gagn og gaman af. Fljótlega eftir
að útvarpinu lauk var verkefnið
metið af nemendum og starfs
mönnum. Tvær spurningar
voru lagðar þar til grundvallar

með það að markmiði að gera
betur næst: Hvað heppnaðist
vel og hvað getum við gert
betur?
Við viljum þakka fyrir
frábærar móttökur og jákvæð
viðbrögð. Stefnt er að því að
vera með útvarp að ári liðnu.
Gleðileg jól

	
  
	
  

Jólamót HSH í
frjálsum íþróttum
HSH heldur jólamót í frjálsum íþróttum í íþróttahúsinu í Ólafsvík, miðvikudaginn 28. desember nk.
kl. 16.00.
Mótið er fyrir allan aldur og það er ekki skilyrði að
æfa frjálsar til að mega keppa. Keppnisgreinar eru
35 m hlaup, langstökk með og án atrennu fyrir allan
aldur, auk þess kúluvarp fyrir 11 ára og eldri.
Foreldrar eru hvattir til að fylgja og hvetja – og að
aðstoða við framkvæmd móts.
Sjá nánar um skráningu á vefnum www.hsh.is

Skráningu lýkur þriðjud. 27. desember kl. 21.00.
Síðast en ekki síst verður skemmtileg
(jóla)sokkakeppni og hvetjum við ALLA til að mæta
í skrautlegum, jólalegum eða frumlegum sokkum!
Mætum öll í jólaskapi!
Frjálsíþróttaráð HSH

Njóttu líðandi
stundar

timamot.is

Rit um öflugar konur
af Snæfellsnesi
Þegar 100 ár voru liðin frá
því að íslenskar konur fengu
kosningarétt var ákveðið hér
vestur á Snæfellsnesi að líta um
öxl og segja sögur nokkurra vel
valinna snæfellskra kvenna.
Um leið og sagt er frá lífshlaupi
þessara kvenna er líka varpað
ljósi á sögu mannlífs á Snæfells
nesi. Soroptimistasystur skipu

lögðu verkefnið vel, skipuðu
sér í hópa og kynntu þær konur
sem valdar voru á félagsfundum.
Frásögn um eina konu birtist í
hverjum mánuði í héraðs
fréttablaðinu Jökli. Sýning um
konurnar var sett upp í Átthaga
stofu Snæfells
bæjar sumarið
2015. Það hefur verið gaman
og gefandi að rifja upp sögur

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

þeirra kvenna sem ruddu
brautina á svo mörgum sviðum.
Vegna fjölmargra áskorana
hefur sögunum verið safnað
saman á aðgengilegan hátt.
Blaðið er til sölu hjá klúbb
num í síma 867-9407 hjá Ragn
heiði Víglundsdóttur verkefna
stjóra.

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.

Óskum Snæfellingum
gleðilegra jóla og
farsældar á komandi ári.
HÓTEL ÓLAFSVÍK

15-2167 – HVÍTA HÚSIÐ/SÍA

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

Menningarpassi
Frystiklefans
2017
Frystiklefinn, menningar
miðstöð okkar Snæfellinga,
hefur hafið kynningu og sölu á
“ M E N N I N G A R PA S S A N U M
2017”, áskriftarkorti sem gildir
á ALLA viðburði hússins í heilt
ár. Kortið er á mjög sanngjörnu
verði og er tilgangur þess að
gera Snæfellingum auðveldara
fyrir að taka þátt í fleiri
menningarviðburðum yfir árið.
hér er um að ræða algjöra
nýbreytni á landsbyggðinni
enda erum við Snæfellingar
alltaf skrefinu á undan.
“MENNINGARPASSINN 2017”
er fyrir alla og gefur gleði og
ánægju, ALLT ÁRIÐ.
Eftirspurn eftir því að fá að
troða upp í Frystiklefanum
hefur aukist gríðarlega á þessu
ári og nú er ljóst að framboðið

verður mikið á því næsta. Allir
viðburðir hússins verða vel
auglýstir í vikulegu auglýsinga
plássi í bæjarblaðinu Jökli, á
heimasíðu frystiklefans, www.
og í
thefreezerhostel.com
gegnum facebook síður Frysti
klefans.
Menningarpassinn er seldur í
Frystiklefanum, á heimasíðunni
www.thefreezerhostel.com og
einnig má panta sér passa í síma
8659432 (Kári) eða 6620170
(Dóra), í gegnum netfangið
frystiklefinn@frystiklefinn.is eða í
gegnum skilaboð á facebook.
Góðar og gleðilegar stundir
um jólin og allt árið um kring.
Kári og Dóra.

Bókasafn
Grundarfjarðar í
Sögumiðstöðinni

Opið verður um jólahátíðina
sem hér segir:

Óvissujólabókapakkar

Bókapokar og DVD til sölu.

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.

Fólkið Fjöllin Fjörðurinn bækurnar
til sölu nr. 2-10.

Opið á Þorláksmessu kl. 13-20.
Opið þriðjudag – fimmtudag milli jóla og nýárs kl. 13-17
Mánudaginn 2. janúar og eftirleiðis kl. 13-17.

Sjá https://www.facebook.com/Bokasafngrundarfjardar

Ég óska viðskiptavinum bókasafnsins, gestum
Sögumiðstöðvar og Grundfirðingum öllum
gleðilegra jóla og velfarnaðar á nýju ári
og þakka fyrir góð samskipti.
Sunna
Ósóttir vinningar í happdrætti
Kvenfélagsins Gleym mér ei:
35, 71, 95, 188, 264, 369, 417.

Afdrep - jólakveðja
Starfið í félagsmiðstöðinni
okkar í vetur er búið að vera
mjög fjölbreytt og skemmtilegt. Í
byrjun nóvember gerðum við
okkur ferð í Borgarnes þar sem
við fórum á Æskulýðsballið með
öllum félagsmiðstöðvunum á
Vestur
landi. Við héldum spila
kvöld, bíókvöld, kareoke
kvöld
og spurninga
keppni þar sem
krakkarnir spreyttu sig á
spurningum tengdum tónlistar
heiminum í dag. Auk þess héldu
krakkarnir Drag Race þar sem
stelpurnar fengu að mála strák
ana og annað kvöld þar sem
strákarnir fengu að spreyta sig á
stelpunum. Ekki er laust við það
að nokkrir af krökkunum okkar
eigi framtíðina fyrir sér í þessum
bransa. Þar sem jólin eru á næsta
leyti héldum við okkr árlega

kaffi
húsakvöld þann 8. des
ember. Þá var öllum velkomið að
koma og eiga með okkur gott
kvöld en þáttakana var frekar
dræm þetta árið. Við buðum upp
á kökur og kakó ásamt skemmti
legum atriðum frá hæfileikríkum
krökkum.
Næsta ár verður ekki síðra hjá
okkur en þá ætlum við að skella
okkur á SamVest á Hólmavík og á
Samfestinginn í Laugardals
höllinni í mars. Á planinu hjá
okkur er líka Tiedye, brjóst
sykurs
gerð, stelpukvöld og
strákakvöld, sundlaugapartý,
skemmti
legt kvöld í íþrótta
húsinu og okkar árlega óvissu
ferð.
Við í félagsmiðstöðinni Afdrep
viljum óska öllum gleðilegra jóla
og farsældar á komandi ári.

EINBÝLISHÚS TIL LEIGU
Til leigu 160 fm einbýlishús að Lindarholti 5 í Ólafsvík.
Á efri hæð eru 3 svefnherbergi, eldhús, baðherbergi,
stofa, forstofa og hol ásamt stigagangi á neðri hæð.
Á neðri hæð er gott þvottahús, gangaherbergi,
1 svefnherbergi og salernisaðstaða.

Ágætu Snæfellingar.
Bestu óskir um gleðilega hátíð og farsæld á nýju ári.
Þökkum samveru og samstarf síðustu fimmtán ár.
Kær kveðja,
Pétur Ingi Guðmundsson og
Guðbjörg Gunnarsdóttir.

Elskulegu systur mínar og fjölskyldur,
frændfólk, vinir og kunningjar.
Sendi ykkur bestu óskir um gleðilega jólahátíð
og kærleiksríkt komandi ár.

Áhugasamir vinsamlega sendið fyrirspurn í tölvupósti á liljan@mi.is

Kær kveðja
Bára Guðmundsdóttir

Björgunarsveitin Klakkur, Grundarfirði vill
minna á flugeldasölu sveitarinnar að
Sólvöllum 17a, Grundarfirði milli jóla og nýárs.
Sölutímar eru eftirfarandi:
28-30.12 = 16-22
31.12 = 10-16
06.01 = 16-18
Óskum ykkur öllum gleðilegra jóla og
farsældar á komandi ári :)
Kveðja, Björgunarsveitin Klakkur

Kæru vandamenn og vinir.
Gleðileg jól, farsælt komandi ár.
Megi Guð og lukka fylgja bátum og byggð
yfir ókomna tíð
Kærar kveðjur,
Vigfús Kr. Vigfússon

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

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:

www.olis.is

Fimmtudagur 22. desember

8 - 22

Þorláksmessa 23. desember

8 - 23

Aðfangadagur 24. desember

10 - 12

www.rekstrarland.is

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

Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212

Víkingur Ólafsvík þakkar stuðninginn
á liðnu ári og óskar stuðningsmönnum
gleðilegra jóla og farsældar á því nýja.

Hugvekja á aðventu
Flutt í Ólafsvíkurkirkju 27. 11. 2016
Kæru kirkjugestir
Sá góði siður hefur viðhaldist
til margra ára að Kvenfélag
Ólafsvíkur kemur að skipulagi
og framkvæmd aðventustundar
innar hér í kirkjunni. Ég vil
byrja á því að þakka fyrir þeirra
góða starf í þágu samfélagsins
og fyrir það að fá tækifæri til
tala hér á þessari samverustund.
Við erum saman komin hér í
kvöld til að halda upp á að
aðventan er að hefjast og það
styttist til jóla. Nú eru fjórir
sunnudagar fram að jólum.
Orðið – aðventa – er dregið af
latneska orðinu Adventus, sem
þýðir tilkoma eða koma, og
fyrir okkur sem erum kristin
skiptist aðventan í eftirvæntingu
eftir fæðingarhátíð Krists,
jólunum, og endurkomu Krists.
Orðin jól og aðventa eru orð
sem vekja upp minningar í
hugum allra. Minningarnar eru
stundum ljúfar og stundum
fylgir þeim líka söknuður og

viðkvæmni en allir eiga sínar
dýrmætu æskuminningar sem
sækja á hugann á þessum
árstíma. Hugurinn leitar til
bernskunnar. Ég er fæddur og
uppalinn Norðfirðingur. Fjöllin
umvöfðu okkur í Neskaupstað,
það var alltaf snjór í desember
– hvít jól, ég minnist ekki
rauðra jóla, í rauða bænum.
Alltaf gott veður og tunglbjart á
kvöldin. Húsin voru skreytt,
fólk streymdi heim. Báta
flotanum var stefnt í land fyrir
hátíðirnar, námsmenn komu
fljúgandi heim að sunnan og
norðan, brottfluttir komu til
sinna nánustu. Pabbi kom
gjarnan heim af sjónum síðustu
dagana fyrir jól, oftast dauð
þreyttur.
Öllu var tjaldað til. Stór
hrein
gerning var tekin, gólf
skúruð, skápar þrifnir og jóla
skraut sett upp. Jólatréð var
skreytt á Þorláksmessu, gjöfum
pakkað, síðasta skrautið hengt
upp og síðustu gjafirnar

Hilmar í miðju ásamt tveimur systkinum sínum.

keyptar. Aðalgatan iðaði af lífi,
fólk var að fara milli búða,
eiginmenn, tveir til þrír saman í
hópum, að staupa sig undir
húsveggjum, krakkahópar í
leikjum, renna sér á skíðum

eða sleðum, í snjókasti og
einstaka strákar að teika bíla.
Síðasta verk foreldra minna á
Þorláksmessukvöldi var að
lakka eldhúsgólfið. Á aðfanga
dags
morgni var gjöfum og

BÓKASAFN SNÆFELLSBÆJAR AUGLÝSIR
Bókasafn Snæfellsbæjar verður lokað sem hér segir:
Föstudaginn 23. desember
og
Mánudaginn 26. desember

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.

kortum dreift, það sá karl
peningurinn um. Pabbi keyrði
okkur um bæinn og oftast var
stoppað á hverjum stað og
veitingar þegnar. Mamma á
fullu við matseld allan daginn,
amma og systur mínar aðstoð
uðu. Við vorum yfirleitt um tíu
talsins heima á jólum, fimm til
sex systkini, pabbi, mamma,
föðuramma, móðurafi og svo
komu mágarnir þegar tímar
liðu. Hitinn og þunginn af
hátíðinni hvíldu á mömmu. Allt
skipulagt út í þaula og fram
kvæmdin fumlaus. Allir áttu að
vera í sínu fínasta og oftar en
ekki í fötum sem mamma hafði
saumað eða prjónað á að

ventunni.
Eftir hádegi á aðfangadag
fóru allir í bað, það gat verið
flókið þar sem hitaketillinn
hafði ekki undan að hita vatnið.
Þegar við vorum yngri vorum
við bræður settir saman í bað
eða notuðum sama baðvatnið.
Eftir baðið lagði pabbi sig en
við krakkarnir biðum spenntir.
Þegar klukkan nálgaðist sex
kom það fyrir að rafmagnið fór
af bænum, þá var rokið til og
rafstöðin ræst til að bjarga

steikinni hjá bæjarbúum. Ef
bræðslan var keyrð þá var betra
að vera tímalega með steikina.
Maturinn var hefðbundinn,
möndlugrautur í forrétt, ham
borgarhryggur í aðalrétt, ís og
ávextir í eftirrétt. Alltaf sami
spenningurinn hver fengi
möndluna. Þetta var besti
matur í heimi, ala mamma. Eftir
matinn sá karlpeningurinn um
upp
vaskið, þetta var eina
skiptið á árinu sem gerð var
krafa um það. Gjafirnar voru
svo opnaðar að uppvaski loknu.
Pabbi var oft í siglingum á
þessum árum og voru þá jóla
gjafirnar keyptar í út
löndum.
Okkur fannst þær vera veglegar
og alltaf var til Machin
tosh á
jólunum. Á aðfangadagskvöld
voru jólakortin lesin, byrjað að
leika sér að dótinu sem kom
upp úr pökkunum, bækur
lesnar og jólahressing sem
samanstóð af smákökum og
heitu súkkulaði. Eftir miðnætti
var svo tekið í spil, jafnvel þjóf
startað. Jólin voru dásemdar
tími. Það sem stendur upp úr er
samveran með ættingjum,
afslöppunin og heimsóknir. Það
gerist vart betra.

Fjölskyldumynd frá jólunum 1973.

Við tengjum jólin við gleði,
birtu, kærleika og frið. Á þessari
stundu leitar hugurinn líka til
þeirra sem eru horfnir á braut.
Þeirra minningu eigum við að
heiðra og halda á lofti. Verum
samt alltaf minnug þess að lífið
heldur áfram en mikilvægt er að
gefa sér tíma og tóm til að
syrgja og minnast þeirra sem

eru látnir. Þeir eiga sinn stað í
hjörtum okkar.
Jólin 1974 komu aldrei til
okkar Norðfirðinga. 20. desem
ber það ár féllu snjóflóð á
bæinn okkar, 12 manns létust
og jólin fóru fram hjá okkur
það árið. Minningin um þá sem
létust, samheldni og samstaða

Það snjóaði mikið veturinn 1974-1975.

bæjarbúa lifir með okkur sem
upplifðum þennan atburð.
Stuðning og samhug lands
manna upplifðum við mjög
sterkt og var okkur mikils virði.
Fyrir einu og hálfu ári tókum
við fjölskyldan okkur upp og
fluttum hingað vestur á Nes, í
sæluna. Á þessum tíma höfum
við kynnst góðu fólki, öflugu
samfélagi og mikilli náttúru
fegurð. Veðrið er eins og það
er, líkt og á flestum öðrum
stöðum sem við þekkjum á
landinu okkar, langoftast gott.
Samfélagið er öflugt og þjónu
stu
stigið er hátt. Við erum
tæplega 1700 íbúar í Snæfells
bæ. Hér er fjöldi öflugra
stofnana, fyrirtækja og ein
staklinga sem halda hjólum

Hilmar ásamt ömmu sinni og Eysteini bróður sínum.

atvinnu
lífsins gangandi. Í
sveitarfélaginu okkar eru m.a.
fjórir Lionsklúbbar, þrjú kven
félög, þrír kirkjukórar, þrjú
ungm ennaf élög, sameinuð
björgunar
sveit og tvö til þrjú
skógræktarfélög. Við rekum
m.a. þrjú félagsheimili, tvær
sund
laugar, tvö íþróttahús og
félagsmiðstöð. Grunn- og tón
listarskólinn okkar er rekinn á
þremur stöðum, leikskólinn á
tveimur og svo getum við státað
okkur af góðu leikhúsi og
bókasafni. Kirkjurnar okkar eru
sex. Félagslífið er gott og boðið
er upp á fjölda viðburða allt
árið um kring. Ég efast um að
það séu mörg samfélög af
þessari stærðargráðu sem halda
úti svo öflugu starfi. Viðhorfið
skiptir sköpum, að sjá það sem

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

við höfum og getum í stað þess
að rýna í það sem við höfum
ekki og getum ekki. Gagnrýni á
rétt á sér, rýnum til gagns,
setjum málin þar sem þau eiga
heima. Verum þakklát fyrir það
sem við höfum, tölum menn og
málefni upp, sýnum kærleika í

verki, hlúum að okkur, okkar
nánustu og hvert öðru.
Mig langar til að vitna í
Aðventuljóð Ragnars Inga
Aðalsteinssonar. Hann segir svo
í síðasta erindi sínu:

Í myrkrinu aðventuljósin loga
sem lýsandi himnesk rós.
Ógnþrungnir skammdegisskuggar víkja
við skínandi kertaljós.
Á jörðinni fölskvast hin andlegu efni
og oft er hér þungbær vist.
Þá er sálinni styrkur og hjartanu huggun
að hugsa um Jesú Krist.
Að lokum óska ég ykkur öllum
gleðilegrar og gefandi aðventu.
Hilmar Már Arason

Skarfur á ferðalagi

Hann var ekki alveg á
heimslóðum Dílakarfurinn sem
sást í húsagarði á Hellissandi á
dögunum. Hegðaði hann sér
frekar óvenjulega en skarfar
dvelja oftast með ströndum fram
á veturna en leitar stundum upp
á ferskvatnsár og vötn. Ekkert af
þessu var þó í húsagarðinum og
ákvað Hjörtur Ársælsson að

athuga hvort hann næði
fuglinum ekki. Auðvelt reyndist
að ná honum og ekki var hægt
að sjá að neitt amaði að honum
Hann beit þó vel frá sér en
Hjörtur labbaði með hann niður
í fjöru og sleppti honum. Flaug
Dílaskarfurinn í burtu og virtist í
góðu lagi.
þa

Gleðileg jól og gæfuríkt komandi ár.
Þökkum viðskiptin á liðnu ári.

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.

Kæru íbúar Snæfellsbæjar,

Gleðileg jól
og farsælt komandi ár!
Þökkum ánægjuleg
samskipti á árinu sem er að líða
og hlökkum til að hitta ykkur á
nýju ári!

Átthagastofa Snæfellsbæjar
Dagbjört Agnarsdóttir
Sigurbjörg Jóhannesdóttir
Rebekka Unnarsdóttir

Litlu jólin á Jaðri

Starfsmenn og heimilisfólk á
Dvalar- og hjúkrunarheimilinu
Jaðri gerðu sér dagamun á
aðventunni. Áttu þau saman
notalega jólastund á litlu
jólunum sínum. Fengu þau góða
gesti en nokkrir fullorðnir nem
endur Tónlistarskóla Snæ
fells
bæjar komu ásamt kennurum
sínum og fluttu nokkur jólalög.
Það voru þau Steinun Stefáns
dóttir, Sóley Jónsdóttir og Þor
steinn Jakobsson ásamt þeim
Aðalheiði Nönnu Þórðardóttur

og Valentinu Kay. Heimilismenn
og starfsfólk skiptust auðvitað á
jólagjöfum og gæddu sér á heitu
súkkulaði og bakkelsi sem
starfsfólkið bauð upp á. Óttar
Svein
björnsson kaupmaður í
Blómstur
völlum kom með
barna
börnum sínum og færði
öllu heimilis
fólki jóla
gjafir en
það hefur hann og fjölskylda
hans gert um árabil. Var stundin
hin skemmtilegasta fyrir alla og
kom öllum í jólaskap.

Aðalfundur
Aðalfundur Forseta,
félags ungra sjálfstæðismanna
í Snæfellsbæ
verður haldinn þriðjudaginn 27. desember.
á veitingahúsinu Hrauni kl. 20
Venjuleg aðalfundarstörf.

Stjórn Forseta
félags ungra sjálfstæðismanna í Snæfellsbæ

þa

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

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

Mánudagur
Þriðjudagur
Miðvikudagur
Fimmtudagur
Þorláksmessa
Aðfangadagur
Jóladagur
Annar í jólum

Wesołych Świąt i szczęśliwego nowego.
Dziekujemy za owocna wspolprace w 2016 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,

Breyting á afgreiðslutíma:
19. des.
20. des.
21. des.
22. des.
23. des.
24. des.
25. des.
26. des.

09 - 18
09 - 18
09 - 18
09 - 19
09 - 22
09 - 13
LOKAÐ
LOKAÐ

Þriðjudagur
Miðvikudagur
Fimmtudagur
Föstudagur
Gamlársdagur
Nýársdagur
Mánudagur

Gleðilega hátíð
Þökkum viðskiptin

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

09 - 18
09 - 18
09 - 18
09 - 20
09 - 13
LOKAÐ
09 - 18

Sameiginlegt jólaball
í Snæfellsbæ
Fimmtudaginn 29. desember kl. 16:30 - 18.00
verður sameiginlegt jólaball á vegum
félagasamtaka í Snæfellsbæ.
Jólaballið verður í Röst
Hefðbundin dagskrá:
Veitingar, söngur og dansað í kringum jólatré.
Miðaverð er 500 kr. og enginn posi
Allir velkomnir - Góða skemmtun

Leikfangahappdrætti
Lionsklúbbs Nesþinga.
Verður haldið í Röst Hellissandi

23. desember kl. 17:00.

Miðar verða seldir við innganginn
frá kl. 15:30
Fjöldi veglegra vinninga

Kvenfélag Ólafsvíkur
Kvenfélag Hellissands
Lionsklúbburinn Rán
Lionsklúbburinn Þernan
Lionsklúbbur Ólafsvíkur

Aðeins dregið
úr seldum miðum.
Ath. erum ekki með posa.
Miðaverð 300kr.

Kirkjan okkar

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

25. desember jóladag

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

26. desember annan í jólum

kl. 14 jólaguðsþjónusta í Ingjaldshólskirkju.

31. desember gamlársdag

kl. 16 hátíðarguðsþjónusta í Ólafsvíkurkirkju.

Guð gefi ykkur öllum gleðileg jól hjartans
og frið á fæðingarhátíðinni.

1987 - 1994

Stofndagur
5. apríl 1994

LIONSKLÚBBURINN
RÁN

Lionsklúbburinn
Rán, Ólafsvík

Lionsklúbbur
Ólafsvíkur

ÓLAFSVÍK
21. janúar 1973

Komu í veg fyrir olíumengun

Loka þurfti veginum á milli
Rifs og Ólafsvíkur um tíma á
mánudaginn vegna óhapps. Varð
óhappið við afleggjarann í
Neðra-Rifi þegar vöruflutningabíll
með aftanívagni tók að leka olíu.
Láku um 100 lítrar af olíu úr
tanki bílsins þegar tankurinn af
aftanívagni bílsins losnaði og fór
undir hjól hans. Við þetta kom
gat á tankinn sem var hálfur af
olíu. Á þessu svæði er mikið
æðarvarp á sumrin og fjölbreytt

fuglalíf. Stoppa margir ferða
menn í nágreninu til að mynda
og skoða fugla. Var því allt tiltækt
lið slökkviliðsins kallað út alls
fjórtán menn og báðir bílar
slökkviliðsins. Tókust aðgerð
irnar mjög vel og fór engin olía
út í tjörnina. Hreinsa þurfti svo
olíubrákina af veginum áður en
hægt var að hleypa umferð á að
nýju en hreinsunarstarfið tók um
það bil eina og hálfa klukku
þa
stund.			

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

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

Eiríkur Gautsson,
múrarameistari

• Almennar bílaviðgerðir

• Rúðuskipti

• Dekkjaskipti og viðgerðir

• Tölvulestur

• Smurþjónusta

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

• Stjörnu viðgerðir á framrúðu

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

Snæfellingar!
Gleðileg jól og farsælt komandi ár.
Þökkum góðar móttökur á árinu.
(Smiðjunni - FSS)

Næsti Jökull

Á milli jóla og nýárs kemur Jökull út
29. desember, efni og auglýsingum í það blað
þarf að skila fyrir kl. 16, 27. desember

Árlegir
jólatónleikar

Snæfellingum óskum við gleðilegra jóla
og þökkum viðskiptin á árinu.
Fjárhagsáætlun
Grundarfjarðarbæjar
Fjárhagsáætlun
Grundar
fjarðarbæjar A- og B-hluta sjóða
fyrir árið 2017 var samþykkt á
fundi bæjarstjórnar 8. des. sl.
Heildartekjur sveitarfélagsins
eru áætlaðar 973,5 m.kr. Laun
eru áætluð 506,7 m.kr., önnur
rekstrar
gjöld 331,4 m.kr. og
afskriftir 49,3 m.kr. Rekstrar
niðurstaða er því jákvæð um 85,6
m.kr. fyrir fjármagnsliði. Fjár
magnsgjöld eru áætluð 68,7 m.
kr., þannig að þegar tekið hefur
verið tillit til þeirra er rekstrar
niðurstaða samstæðunnar í heild
jákvæð um 17,2 m.kr.
Í sjóðsstreymisyfirliti áætlunar
innar kemur fram að veltufé frá
rekstri er 104,7 m.kr. Þessi fjár
hæð nýtist til afborgana lána og
nauðsynlegra fjárfestinga sem
brýnt er talið að ráðast í á árinu
2017.
Ráðgert er að fjárfestingar
nettó verði 87,8 m.kr., afborganir
lána 104,8 m.kr. og að tekin verða
ný lán að fjárhæð 60 m.kr. Gengið
er á handbært fé um 27,9 m.kr.
sem í upphafi árs er ráðgert að sé
94,7 m.kr. Handbært fé í árslok
ársins 2017 er því áætlað 66,7
m.kr. gangi fjárhagáætlun ársins
2017 fram eins og ráðgert er.
Eins og fram hefur komið er
ráðgert að verja 87,8 m.kr. í
framkvæmdir. Helst er þar að
nefna malbiksframkvæmdir, kaup
á tölvubúnaði í skóla, lagfæring á
húsnæði grunnskólans, bætt
aðgengi og girðing um
hverfis
sundlaug, nýtt gervi
gras á

sparkvöllinn, endurbætur á leik
skóla, áframhaldandi vinnu að
nýju aðalskipulagi fyrir
sveitar
félagið, lag færing á
þaki íbúða eldri borgara að
Hrannar
stíg 18, plöntun í
Paimpol
garð, lagfæring bæjar
girðinga, tjaldstæðis, gangstétta
og annarra eigna sveitarfélagsins.
Jafnframt verða keyptar nýjar
klippur fyrir slökkviliðið í stað
þeirra eldri, sem eru komnar til
ára sinna. Tæki af þessum toga
eykur til muna öryggi, þegar
bregðast þarf við erfiðum
aðstæðum á slysstað.
Meginmarkmið áætlunarinnar
er að sinna vel allri grunnstarf
semi sveitarfélagsins og vinna að
nauð
synlegu viðhaldi og fram
kvæmdum. Jafnframt er brýnt að
lækka skuldir enn frekar en orðið
er. Áfram verður unnið að hag
ræðingu hinna mismunandi
rekstrar
þátta sveitarfélagsins og
þar verður sérstaklega kallað eftir
liðsinni forstöðumanna og starfs
fólks bæjarins. Ljóst er að bestur
árangur næst í þeim efnum ef
allir starfsmenn vinna saman að
því að reka samfélagið sitt á sem
hagkvæmastan hátt. Takist að láta
alla þætti ganga fram eins og
áætlað er fyrir í fjárhagsáætlun
Grundarfjarðarbæjar árið 2017
og einnig áranna 2018-2020 þá
geta Grundfirðingar litið björtum
augum til framtíðarinnar. Að
lokum er öllu starfsfólki sem
komið hefur að þessari vinnu
þakkað fyrir vel unnin störf.
Þorsteinn Steinsson
bæjarstjóri

Kirkjukór Ólafsvíkur hélt
árlega jólatónleika sína á dögu
num í Ólafsvíkurkirkju. Söng
skráin var fjölbreytt, bæði voru
flutt jólalög, sálmar og ýmis
önnur lög við góðar undirtektir
þeirra fjölmörgu tónleikagesta
sem komu á tónleikana. Að
tónleikum loknum var tónleika
gestum að venju boðið upp á
kaffi og konfekt í safnaðar

heimilinu. Jólatónleikar Kirkju
kórs Ólafsvíkur eru orðnir að
föstum punkti á aðventunni og
alltaf jafn ánæjulegt að sjá hve
margir mæta og hlusta á þenna
metnaðarfulla og skemmtilega
kór undir stjórn Veronicu
Osterhammer við undirleik
Elenu Makeeva.

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

þa

Útgerðarfélagið
Ingibjörg ehf.

JÓNSSON & LE’MACKS

•

jl.is

•

SÍA

Gleðilega hátíð

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000

