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29. desember 2016

Jólahús og piparkökuhús

Á miðvikdaginn í síðustu viku
voru verðlaun veitt fyrir Jólahús
Snæfellsbæjar 2016 og í pipar
kökuhúsakeppninni. Verðlauna
afhendingin fór fram í Pakkhúsinu
en Menningarn efnd Snæfells
bæjar sá um allt utanumhald.
Verðlaun fyrir Jólahús Snæfells
bæjar hlutu Lárus R. Einarsson
og Lilja Björk Þráinsdóttir á
Stekkjar
h olti 13. Hlutu þau
viðurkenningarskjal fyrir ásamt
gjafakörfu. Á myndinni er Lárus
ásamt Menningar
n efnd Snæ

fellsbæjar að taka á móti verð
laununum. Kosningin fyrir Jóla
hús Snæfellsbæjar fór fram á face
booksíðu Pakkhússins og voru
67 þátttakendur, Stekkjarholt 13
hafði sigur með 25 atkvæðum. 18
hús til viðbótar hlutu atkvæði.
Verðlaun fyrir flottasta pipar
köku
h úsið fékk Svanfríður
Harpa Pálsdóttir ásamt börnum
sínum Eiríki og Mörtu, hlutu þau
viðurkenningarskjal og gjafa
körfu. Þátttakan í piparkökuhúsa
keppninni í ár var mjög góð en

11 hús voru skráð til keppni og
hefur það ekki verið auðvelt verk

fyrir dómnefndina að velja á milli.
Þátttakendur komu með húsin
sín á milli 17. og 20. desember
og stóðu húsin í Pakkhúsinu fyrir
gesti og gangandi að skoða.

• 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

Styrkur á
aðfangadag

INNRITUN FYRIR
VORÖNN 2017
Innritun í skólavistun Tónlistarskóla Snæfellsbæjar fyrir vorönn 2017
fer fram 3., 4. og 5. janúar. Hægt er að hringja í síma 433-9928,
893-7963 eða senda tölvupóst: tonlistarskoli@snb.is
Samningur skal gerður við nemendur og forráðamenn um
hljóðfæraleigu, þar sem m.a. eru skilmálar um meðferð hljóðfæra.
Hálft nám reiknast sem 60% af fullu gjaldi.

Björgunarsveitinni Lífsbjörgu
barst höfðingleg gjöf á aðfanga
dag. Lionsklúbbur Ólafsvíkur og
Lionsklúbburinn Rán í Ólafsvík
færðu þá björgunarsveitinni eina
milljón króna að gjöf.
Voru peningarnir ágóði af
happdrætti sem klúbbarnir stóðu
fyrir til styrktar Lífsbjörgu. Það

voru þau Björn Hilmarsson og
Þórey Úlfarsdóttir sem sáu um að
afhenda gjöfina fyrir hönd lions
klúbbanna en Halldór Sigurjóns
son formaður Lífsbjargar veitti
þeim viðtöku ásamt Hafrúnu
Ævarsdóttur, Patryk Zolobow
og Ægi Þór Þórssyni.

Í þeim tilvikum sem systkini yngri en 18 ára stunda nám við skólann
skal veittur systkinaafsláttur. Systkinaafsláttur skal nema 25% fyrir
annað systkini og 50% fyrir þriðja systkini. Afslátturinn reiknast
ávallt af ódýrasta náminu.
Systkinaafsláttur á eingöngu við um systkini, ekki frændsystkini, þó
svo lögheimili og greiðandi sé sá sami.
A.T.H.
Við innritun hefur forráðamaður skuldbundið sig,
að greiða skólagjöld út önnina.

Með bestu kveðju
Skólastjóri Tónlistarskóla Snæfellsbæjar

þa

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

Ósóttir vinningar í
leikfangahappdrætti
Á aðfangadag var dregið í
leikfangahappdrætti Lionsklúbbs
Ólafsvíkur, ósótta vinninga er
hægt að nálgast í Steinprent og
eru ósóttu númerin:

31, 32, 112, 147, 220, 248, 282,
313, 358, 474, 632, 805, 826,
955, 1034, 1109, 1306, 1445,
1456, 1671, 1690, 1728, 2062,
2088, 2127.

kirkjanokkar.is

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

Áramótaguðsþjónusta
í Ólafsvíkurkirkju
verður á gamlársdag kl. 16.
Guð gefi ykkur gleðilegt nýtt ár og kærleiksríkt!

Dregið í
happdrætti
Lionsklúbbarnir í Ólafsvík
stóðu fyrir happdrætti í desember
til styrktar Björgunarsveitinni
Lífsbjörgu. Seldust miðarnir
ágætlega en dregið var úr seldum
miðum á aðfangadag þegar dregið
var í árlegu Leikfangahappdrætti
Lionsklúbbs Ólafsvíkur. Draga
þurfti hjá Sýslumanninum á
Vesturlandi í Stykkishólmi og fóru
tveir lionsfélagar þangað. Gestir á
Klifi sem mættir voru á Leikfanga
happdrættið biðu spenntir þegar
dregið var, drættinum var varpað í
gegnum Skype í beinni útsendingu
og hægt að fylgjast með á tjaldi í
Klifi. Glæsilegir vinningar voru
dregnir út en 10 vinningar voru
fyrir utan aðalvinninginn Hyundai
I10 Comfort.

Hægt er að vitja ósóttra vinninga
í Steinprent, vinningsnúmerin
voru eftirfarandi:
1. Hyundai I10 Comfort - 1211
2. 49” Sony sjónvarp - 50
3. Lenovo fartölva - 1875
4. IPhone 7 - 35
5. Ferðavinningur til Alicante með
Heimsferðum - 509
6. Bose heimabíó Cinematic - 520
7. IPad air 2 - 312
8. Vetrargisting f. 2 á Hótel Búðum
m. 3 rétta kvöldverði - 1538
9. Bose SoundlinkII hátalari - 107
10. Gisting f. 2 með morgunverði á
Hótel Berg, Keflavík - 893
11. Canon 5750 prentari - 132

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
Kvenfélag Ólafsvíkur
Kvenfélag Hellissands
Lionsklúbburinn Rán
Lionsklúbburinn Þernan
Lionsklúbbur Ólafsvíkur

Sjómenn á Snæfellsnesi!
Fundur í 59 Bistro Bar,
Grundargötu 59, Grundarfirði
miðvikudaginn 4. janúar 2017 kl. 14

Brennan verður hlaðin
27. - 31. desember

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

Hljómsveitin SVISS leikur fyrir dansi

