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Þorramatur víða á borðum
Þorrinn hófst með bóndadegi
föstudaginn 24. janúar og víða
um land voru fjörug þorrablót
um helgina. Um næstu helgi
verða haldin stór þorrablót í
Stykkishólmi, Grundarfirði og
Snæfellsbæ, vonandi eru Snæ
fellingar ekki eins hörundsárir
og Suðurnesjamenn þegar kem
ur að gríni á þorrablótum svo að
ekki komi til að hér fækki meira
en orðið er.
Miðar á Þorrablótið í Klifi voru
seldir á sunnudag og seldust
tæplega 300 miðar á sunnudag
og mánudag, mjög jákvætt er að
gestum á þorrablótinu fjölgar nú
ár frá ári og greinilegt að ungt
fólk og brottfluttir sækja meira
í þorrablótin en áður.
Þorri er eitt af gömlu íslensku
mánaðarheitunum, honum lýk
ur á þorraþræl sem er laugar
dagurinn fyrir konudag og tekur
þá góa við. Veður eru oft válynd
á þessum tíma og hafa þessir
mánuðir reynst mörgum erfiðir
einkum fyrr á öldum er farið
var að ganga á matarforðann
og kuldar voru miklir. Máltækið
að þreyja þorrann og góuna,
er merkir að þola tímabundna
erfiðleika, tengist einmitt því að
lifa af þessa vetrarmánuði en er
einmánuður tók við af góu var
stutt í sumarmánuðina.

Mánaðarheitið þorri er senni
lega þekktast af gömlu mánaðar
heitunum í dag því hann tengist
ýmsum hefðum sem enn er við
haldið eins og bóndadegi, en
þá tíðkast að gefa bóndanum
blóm eða gera vel við hann á
annan hátt.
Þorramaturinn er kominn í
búðir og finnst mörgum ómiss
andi að gæða sér á gómsætum
hrútspungum, sviðum, lunda
bagga, hákarli, súrum hval og
fleiru. Landsmenn gera sér
glaðan dag á þorrablótum með
því að snæða þorramat í ómældu
magni og hlýða á skemmtiatriði
ýmiskonar. Börnin í leikskólum
Snæfellsbæjar eru ekki undan
skilin þessari hefð en þau gæddu

sér á þorramat í upphafi þorra,
skiptar skoðanir voru á ágæti
þessarar fæðu hjá börnunum,
flestir voru þó tilbúnir til að
smakka allar tegundir. Börnin
gerðu víkingakórónur sem þau

báru á þorrablótinu og jók það
á stemminguna, eftir að hafa
gætt sér á hákarli, sviðasultu og
harðfisk var slegið upp balli og
bíói.
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Sólarpönnukökur

Komin er hefð fyrir því
hjá Kvenfélagi Ólafsvíkur að
baka sólarpönnukökur. Kven
félagskonur baka þær um það
leyti þegar sólin nær að skína á
Snoppuna í Ólafsvík einnig er
reynt að velja dag þegar veður
er gott. Í ár bökuðu kven
félagskonur um það bil 2300
pönnukökur sem búið var að

selja til fyrirtækja í Snæfellsbæ.
Byrjuðu þær að baka klukkan
fimm um morguninn en voru
búnar að undirbúa daginn
áður. Pönnukökurnar voru svo
keyrðar út og flestar komnar
á diska Snæfellsbæinga í 10
kaffinu.

Hamborgarar, pizzur
og margt fleira

Dýralæknirinn verður í áhaldahúsinu
miðvikudaginn 5. febrúar næstkomandi
kl. 12:30-16:00.
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Öllum hundeigendum er skylt
að mæta með hunda sína.

Leiðrétting
Í síðasta tölublaði Jökuls
var fjallað í stuttu máli um
fólksfækkun á Snæfellsnesi á
milli ára. Þar kom fram að íbúum

Stykishólms hefði fækkað úr 900
í 870, það er ekki rétt því að
íbúum Stykkishólms fækkaði úr
jó
1.110 í 1.090.		

Ósóttir
vinningar
Enn er talsvert af ósótt
um vinningum í leikfanga
happdrætti Lionsklúbbs Ólafs
víkur, meðal ósóttra vinninga
er stór slökkviliðsbíll og fleira
skemmtilegt. Vinninganna er

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

hægt að vitja í Steinprent og
númerin á ósóttum vinningum
eru:
222, 561, 983, 1037, 1060,
1335, 1474, 1714, 2308.

Fundur og opið hús ..

.. verður á Hótel Ólafsvík, fimmtudaginn 6. febrúar kl. 20.00
Dagskrá:

Breyting á skattalögum

Vala Valtýsdóttir, sviðsstjóri skatta- og lögfræðisviðs Deloitte

Umfjöllun um ólögleg gengistryggð lán og fyrningarfresti
Auður Ýr Helgadóttir, LOCAL lögmenn

Að fyrirlestrum loknum er fundarmönnum boðið að þiggja veitingar í endurbættu húsnæði
Deloitte að Ólafsbraut 21, Ólafsvík.
Allir velkomnir.

Félag eldri borgara í Grundarfirði heldur
þorrablót sitt laugardaginn 8. febrúar næstkomandi
í Samkomuhúsinu Grundarfirði.
Miðaverð 4500. Húsið opnar klukkan 19.
Allir 60 ára + eru innilega velkomnir.
Þátttöku þarf að tilkynna í síðasta lagi
þriðjudaginn 3. febrúar.
Upplýsingar og skráning er hjá eftirtöldum:
Elsa 438-6644 og 897-7047
Móses 438-6655 og 893-3321
Rósa 438-6659 og 897-5854

Vefmyndavél komin á Fróðárheiði
Vegagerðin hefur sett upp
vefmyndavél á Fróðárheiði,
myndavélin er staðsett efst á
heiðinni í nágrenni við veður
mæli Vegagerðarinnar.
Með tilkomu vefmynda
vélarinnar eykst öryggi veg
farenda talsvert þar sem að á
heimasíðu Vegagerðarinnar
er nú hægt að sjá beint
niður á veginn, einnig er eitt
sjónarhornið til norðurs og
þá er hægt að horfa niður
eftir Rjúpnaborgarbrekkunni
sem að oft er farartálmi, þriðja
sjónarhornið er svo til suðurs
og sést þá niður eftir heiðinni
að sunnanverðu og geta veg
farendur þá tekið ákvörðun um
hvort hægt sé að aka veginn

eða hvort að þörf sé á að aka
vetrarvegina sem leggja þurfti
fljótlega eftir að lokið var við
gerð nýja vegarins.
Vefmyndavélin á Fróðárheiði
er þriðja myndavélin sem Vega
gerðin setur upp á Snæfellsnesi
en fyrir eru myndavélar á
Vatnaleið og við Haffjarðará.
Afskaplega þægilegt er að
nálgast myndir úr myndavél
unum, aðeins þarf að fara inn
á heimasíðu Vegagerðarinnar,
velja hnapp sem á stendur
„Vefmyndavélar“ og þar undir
getur maður valið Vesturland
af korti, opnast þá kort þar sem
myndavélarnar eru merktar inn
á.
jó

Matsvein vantar
á línuskipið Grundfirðing SH 24.
Upplýsingar gefur Kjartan
í símum 893 1948 og 840 0246.

Félag eldri borgara í Snæfellsbæ auglýsir:

Sparidagar

á Hótel Örk 23. - 28. febrúar 2014

Fundurinn verður haldinn
þriðjudaginn 4. febrúar kl. 20
í kaffistofu Hraðfrystihúss Hellissands.

Þátttaka tilkynnist fyrir 10 febrúar.
Einnig er áætluð rútuferð og gisting tvær nætur í

Skagafirði 11. til 13. júní 2014,

Fundarefni:
Tilhögun framboðsmála fyrir
bæjarstjórnarkosningar 2014.
Önnur mál.

þátttaka tilkynnist fyrir 5 apríl.
Allir sjálfstæðismenn eru hvattir til að mæta.

Skráning hjá undirrituðum:
Erla Laxdal
sími: 436-6720
Sæmundur Kristjánsson sími: 436-6767

Sjálfstæðisfélögin í Snæfellsbæ.

Skrifstofan í Stykkishólmi
Frá og með 1. febrúar verður skrifstofa félagsins í Stykkishólmi opin á
fimmtudögum frá kl 09.00 til 15.00.
Alla aðra daga mun afgreiðslan hjá Málflutningsstofu Snæfellsness sjá
um alla almenna afgreiðslu eins og selja miða í Hvalfjarðargöngin, skrá
og afhenda lykla að íbúðum félagsins og taka á móti umsóknum.
Vegna leigu á íbúðum félagsins er bent á að alltaf er hægt að bóka
íbúðir í síma 588 9191.

Nýtt símanúmer
Frá 1. febrúar verður nýtt símanúmer hjá félaginu 588-9191.

Júlíana

Auglýsingaverð
í Jökli
Svarthvítar auglýsingar
Opna í svarthv
Heilsíða í svarthv.
Hálfsíða í svarthv.
1/4 í svarthv.
1/8 í svarthv.
1/16 í svarthv.

38.400
25.600
16.400
10.700
7.800
4.800

hátíð sögu og bóka

Lit auglýsingar
Opna í lit
Heilsíða í lit
Hálfsíða í lit
1/4 í lit
1/8 í lit
1/16 í lit

69.000
46.000
31.000
22.700
14.700
9.900

Verðin eru öll með 25,5% vsk
Smáauglýsingar kosta 750,og er þá miðað við 150 innslætti pr. auglýsingu.
Hver innsláttur umfram 150 kostar 5,-

Undirbúningur að bóka
hátíðinni Júlíönu stendur sem
hæst. Hátíðin er nú haldin í annað
sinn í Stykkishólmi dagana 27.
febrúar - 2. mars næstkomandi,
þema hátíðirinnar eru glæpir og
misgjörðir í sögnum og bókum.
Dagskrá hátíðarinnar verður
fjölbreytt og meðal annars verður
staðið fyrir smásagnasamkeppni.
Þátttakendur eru hvattir til að
tengja sögur sínar við þema
hátíðarinnar. Þátttaka er öllum
opin og til mikils að vinna því
vegleg verðlaun verða í boði fyrir
vinningshafa í tveimur flokkum
16 ára yngir og 17 ára eldri. Skila
skal sögunum fyrir 20. febrúar
næstkomandi á Hótel Egilsen,
Aðalgötu 20, 340 Stykkishólmi,

merkt smásagnasamkeppni.
Sagan skal vera merkt dulnefni
en með skal fylgja lokað umslag
með réttu nafni höfundar.
Sérstök dómnefnd mun velja
bestu sögurnar. Þetta er einstakt
tækifæri fyrir áhugasamt sögu
gerðarfólk til að koma sögum
sínum á framfæri og við hvetjum
eindregið alla sem eiga sögur í
skúffunni sinni eða fá yfir sig
andann að taka þátt og láta reyna
á hvort ekki búi rithöfundur
víðar en vitað er.
Fylgist með á facebook:
Júlíana – hátíð sögu og bóka.
Undirbúningsnefnd

Jói smiður
Viðhald/nýsmíði

Tek að mér alla almenna trésmíðavinnu,
tilboð eða tímavinna.

Jóhann M. Þórisson · Háari�i 29 Ri�i · 896-2010 · johannmt@simnet.is
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AF ÞVÍ AÐ LÍFIÐ ER ÓTRÚLEGT
Tjón gera sjaldnast boð á undan sér. Þess vegna erum við á vakt allan
sólarhringinn og tryggjum að þú fáir bestu hugsanlegu tjónaþjónustu
hvenær sem þú þarft á henni að halda.

24 tíma tjónaþjónusta – sími 800 7112

ÞESS VEGNA ERTU HJÁ SJÓVÁ
Prentsmiðjan Steinprent í Ólafsvík er umboðsaðili Sjóvá fyrir
Snæfellsbæ og Grundarfjörð. Hafðu samband í síma 436 1617.

Hugmyndasamkeppni um nafn
Grundarfjarðarbær efnir til hugmyndasamkeppni um nýtt nafn á Sögumiðstöð, Grundargötu 35.
Á síðustu mánuðum hafa miklar breytingar á starfsemi hússins átt sér stað. Húsið gegnir nú hlutverki menningarog samfélagsmiðstöðvar. Þangað geta félagasamtök og klúbbar leitað og fengið aðstöðu fyrir fundi.
Bókasafnið er sjálfstætt starfandi í húsinu og hefur þannig færst nær kjarna bæjarins og hefur aðsókn aukist
frá því að bókasafnið flutti um set.
Eyrbyggja, Sögumiðstöð ber áfram ábyrgð á sýningum í húsinu en þar er að finna bátinn Brönu og verkstæði
með gömlum munum. Einnig er í húsinu leikfangasafnið Þórðarbúð. Bæringsstofa er nýtt til fyrirlestra, funda og
sýninga á myndum Bærings. Ábyrgð á myndum Bærings Cesilssonar í höndum markaðs- og menningarfulltrúa
fyrir hönd Grundarfjarðarbæjar.
Bærinn leitar eftir tillögum að nafni á húsið sem væri lýsandi fyrir þá starfsemi sem þar á sér stað.
Hugmyndir ásamt rökstuðningi skal skilað á bæjarskrifstofuna, Grundargötu 30 eða á netfangið alda@grundarfjordur.is
Frestur til að skila inn hugmyndum er til 1. mars 2014.
Menningarnefnd mun fara yfir tillögurnar sem síðan verða lagðar fyrir bæjarstjórn.

Áskorun vegna
stöðu Fellaskjóls
Smáauglýsing
Til leigu

Til leigu er falleg 88 m2 íbúð að Grundargötu 69 í Grundarfirði. Tvö svefnherbergi. Laus strax.
Upplýsingar hjá Kristjáni í síma 8963867.

Bæjarstjórn Grundarfjarðar
samþykkti á fundi sínum síðast
liðinn fimmtudag ályktun vegna
fjárhagsstöðu Fellaskjóls. Þar
lýsir bæjarstjórn Grundar
fjarðar yfir áhyggjum vegna

forsendubrests við rekstur Fella
skjóls. Miðað við núverandi
stöðu er rekstrargrundvöllur
dvalarheimilis brostinn vegna
fækkunar hjúkrunarrýma og of
lágra daggjalda.

Bókun bæjarstjórnar á fundi 23. janúar 2014.
Bæjarstjórn Grundarfjarðar
lýsir áhyggjum vegna forsendu
brests við rekstur Dvalar- og
hjúkrunarh eimilisins Fella
skjóls. Heimilið er sjálfs
eignarstofnun og hefur frá
upphafi verið rekið af mikilli
útsjónarsemi. Nú er hins vegar
svo komið að daggjöldin sem
koma frá ríkinu nægja ekki
fyrir kostnaði. Sambærileg
staða virðist vera uppi um allt
land, jafnt á stórum og smáum
hjúkrunarheimilum.

Jafnframt hefur hjúkrunar
rýmum á Fellaskjóli verið
fækkað um eitt, meðan þörf fyrir
hjúkrunarrými fer vaxandi.
Brýnt er að sú ákvörðun verði
afturkölluð.
Bæjarstjórn Grundarfjarðar
skorar á heilbrigðisráðherra
og ríkisstjórn að hækka nú
þegar, daggjöld til dvalar- og
hjúkrunarheimila.

Þorrablótsstemning
lyfJu stykkisHólMi

föstudaginn 31. janúar kl. 13-18.

Heiðar Jónsson verður á svæðinu
og veitir góð ráð fyrir vetrarlínurnar
frá Maybelline, l‘oréal og oroblu.

20% afsláttur
Meðan á kynningu stendur.

Heiðar Jónsson
förðunarfræðingur og
image designer kennari
frá first impressions
í bretlandi.
diplómagráða í litafræðum
frá l’oréal Paris.

