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Nýtt Rifsnes komið í heimahöfn
Nýtt Rifsnes SH 44 kom til
heimah afnar á Rifi í fallegu
veðri í síðustu viku þann 20.
nóvember. Hraðfrystihús Hellis
sands á og gerir Rifsnesið út.
Nýja skipið kemur í stað minna
skipst með sama nafni sem nú
hefur verið selt. Skipið er keypt
frá Noregi og tók siglingin þaðan
um fjóra sólarhringa. Nýja skip
ið reyndist vel á leiðinni þó
veðrið hefði verið leiðinlegt alla
leiðina heim, fór vindur upp í
35 metra á sekúndu. Áður en
skipið heldur á veiðar verður
það gert klárt á veiðar auk þess
sem millidekkinu verður skipt
út. Vonast er til að skipið haldi
á veiðar eftir tvær vikur.
þa

Rifsnes SH 44 við komuna til hafnar í Rifi.

Í brúnni á Rifsnesinu, frá vinstri standa Kristján Guðmundsson vélstjóri,
Rögnvaldur Ólafsson, Ólafur Rögnvaldsson, Jón Steinar Ólafsson, Örvar
Ólafsson og Bjarni Gunnarsson skipstjóri.

Gengið í hús með
dagatöl og rafhlöður

Jólastemning
-40% afsláttur af íþrótta-fatnaði
og íþróttaskóm fram að jólum.
-20% afsláttur af dömuherra og barnafatnaði
AÐEINS Í DAG FIMMTUDAG

Opið til kl 20

Whirlpool 7kg þvottavél og Barkalaus 6kg
þurrkari á dúndurverði
185,000 kr parið

Félagar í Lionsklúbbi Ólafs
víkur létu rokið og rign
ingu na ekki á sig fá síðasta
sunnudagskvöld. Þá gengur þeir
að venju í hús með happdrættis
miða á leikfangahappdrætti
klúbbsins og jóladagatöl, enda
stutt í að aðventan hefjist og
það megi opna fyrsta glugg
ann. Dregið verður í happdrætti
Lionsklúbbsins á aðfangadags
morgun eins og undanfarin ár,
síðastliðin tvö ár hafa miðar
selst upp og því ekki verið

neinir miðar til sölu í Klifi fyrir
útdráttinn, nú var brugðið á
það ráð að fjölga miðum og
vinningar að sama skapi þá fleiri
og stærri.
Þegar gengið var í hús með
dagatölin afhentu lionsmenn
bæjarbúum einnig rafhlöður í
reykskynjara í samstarfi við TM
en nú fer í hönd sá tími ársins
þegar oftar er kveikt á kertum
og alls kyns ljósaskrauti.
þa

Kaffikerlingarnar á Kaffi-Belg eru byrjaðar að baka fyrir jólin.
Þær hafa ákveðið að setja á sig svunturnar og ætla að hafa opið:

laugardaginn 30. nóvember
og sunnudaginn 1. desember
frá kl. 13:00 til 18:00
Verið velkomin í jólaskapi
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

Heitt á könnunni, piparkökur
og jólatónlist
Fáum góða gesti í heimsókn kl 17,30

- Með betra verð en þig grunar -

Útgáfa í
desember

Nú er desember handan
við hornið og því rétt að huga
að útgáfudögum Jökuls í
jólamánuðinum, blaðið kemur
út fimmtudagana 5. desember
og 12. desember. Jólablað
Jökuls kemur út föstudaginn 20.
desember og erum við farin að

Útgáfud.
5. des.
12. des.
20. des
30. des
9. jan.

taka á móti jólakveðjum í það
blað, síðasta blað ársins kemur
út mánudaginn 30. desember.
Fyrsta blaðið á nýju ári kemur
svo ekki út fyrr en 9. janúar.
Til að gera sér betur grein
fyrir skilafrestum í blaðið þá
fylgja hér helstu dagsetningar:

skil á lit
2. des.		
9. des.		
13. des		
23. des		
6. jan.		

skil á svarthv.
3. des.
10. des.
17. des
26. des
7. jan

Miðvikudagskvöldið 4.desember kl. 20:00
Tileinkuð Steingrími Thorsteinssyni frá Arnarstapa
Verndari veislunnar:
Þorgrímur Þráinsson

10.bekkur grunnskólans sér um að kynna höfunda og selja veitingar, 1000
krónur fyrir fullorðna og 500 krónur fyrir börn yngri en 15 ára í fylgd með
fullorðnum. Enginn posi á staðnum.

Aðgangur ókeypis!!!

Guðni Ágústsson

Hér segir Guðni með sínum
kjarnyrta hætti sögur af
forvitnilegu fólki sem hann
hefur mætt á lífsleiðinni—
og sjálfum sér. Hér stíga
fram á sjónarsviðið óþekktir
bændur úr Flóanum jafnt
sem þjóðkunnir stjórnmálamenn af öllum stærðum og
gerðum, kynlegir kvistir,
skagfirskur indíáni, draugar
og ýmsir aðrir stíga fram á
sviðið.
Þá segja ýmsir þjóðþekktir
menn litríkar sögur af
Guðna.

Sif Sigmarsdóttir

Borgin Dónol er í heljargreipum einvaldsins Zheng
og lífvarðasveita hans.
Freyja elst þar upp hjá
ömmu sinni og veit ekki
betur en að þær séu ósköp
venjulegir íbúar þegar hinir
Utanaðkomandi taka að
birtast innan borgarmarkanna. Hvað vilja þeir
Freyju?
Múrinn er fyrsta bókin í
sagnabálknum Freyju sögu
sem gerist í harðneskjulegri
veröld þar sem hinir
vægðarlausustu lifa af.

Stefán Máni Sigþórsson

Hörður Grímsson rannsakar
alvarlega líkamsárás á glæpaforingja en árásarmaðurinn,
dópsalinn William Smári
Clover, gegnur laus. Smári er
því bæði hundeltur af lögreglu
og misindismönnum í
hefndarhug.
Á sama tíma rænir siðblindur
maður ungri dóttur sinni og
ætlar með hana úr landi.
Móðirin örvæntir þegar kerfið
bregst en kallinu er svarað úr
óvæntri átt. Framvindan er
hröð og spennan mögnuð!

Áritaðar bækur frá höfundunum til sölu á staðnum.

Vigdís Grímsdóttir

Loksins fær Dísa Gríms frá
Kleppsveginum að skrifa sína
bók. Mögnuð saga stúlku
sem tíu ára gömul verður
fyrir ofbeldi og lokast inni í
dýflissu þöggunar og
feluleikja. Í fimmtíu ár sér
hún enga útgönguleið en
dag einn fær hún frelsi hjá
kúgara sínum til að skrifa, þó
aðeins í tvo mánuði.
Þetta er saga Dísu, saga
ofbeldis, einlægni og
mannúðar. Bók þar sem
Vigdís Grímsdóttir víkur fyrir
Dísu Gríms sem fær orðið.

Söngur í
Frystiklefanum
Aðventuhátíð verður haldin
sunnudaginn 1. desember kl. 20:00
í Ólafsvíkurkirkju.
Á dagskrá hátíðarinnar er m.a.
söngur, sögulestur og hugvekja.

Drengjakór íslenska lýðveld
isins heimsótti Snæfellsnes sl.
laugardag í árlegri haustferð,
nafn kórsins er nokkuð stórt
en kórinn stóð vel undir nafni
þegar þeir skemmtu gestum
í Frystiklefanum. Efnisskráin

var í léttari kantinum og létu
gestir vel af söngnum, fyrr um
daginn hafði kórinn heimsótt
heimilisfólk á Fellaskjóli í
Grundarfirði og Jaðri í Ólafsvík
og skemmt fólki.

Aðventudagur Kvenfélagsins
2013

Aðventudagur Kvenfélagsins Gleym mér ei verður
haldinn í Samkomuhúsinu í Grundarfirði,
sunnudaginn 1. desember n.k., kl. 14:00 – 17:00.
Dagskrá
- Leikskólabörnin syngja kl. 14:30
- Óli Steinar og Dagfríður - söngatriði
- Íþróttamaður ársins kl. 15:00
- Vinningar í leikfangahappdrættinu afhentir
- Sölubásar
- Súkkulaði- og vöfflusala Kvenfélagsins
Kvenfélagið þakkar eftirfarandi aðilum stuðninginn:

Arion banki, Hársnyrtistofan Tikva, Guðmunda Hjartardóttir,
Hrannarbúðin, Landsbankinn í Ólafsvík, Lyfja Grundarfirði, Samkaup
Úrval, Snæþvottur.

Ath. Happdrættismiðar verða seldir í Samkaupi,
föstudaginn 29. nóv. kl. 16 - 18.
Aðventunefnd

jó

Ég held þú
megir kyssa mig
Svo söng hún Dimmalimm
litla í sögunni eftir Mugg.
Þetta hlýtur Finnbogi líka að
hafa sungið fyrir Sillu sína eftir
að hann fór yfir seðilinn hjá
Dimmalimm og sá að þau voru
með 11 rétta og fóru upp um 9
sæti og í það fimmta. Nú Doddi
sá eini og sanni samdi lag fyrir
vinkonu sína hana Biddu sem
hann ætlaði að gefa henni í
afmælisgjöf í samnefndri bók
en púkarnir ætla að spilla
fyrir honum. Ekki er hægt að
segja að Púkarnir okkar séu
að spilla fyrir neinum því þeir
eru komnir í þrettánda sætið
einir og óstuddir. „Ég á gamla
frænku sem heitir Ingeborg.
Við eftir henni hermum er hún
gengur niður á torg”. Svo segir í
þekktum texta, en ekki er ég viss
um að hópurinn Frænkan sé

nefnd eftir þessari frænku, hvað
þá að hópurinn sé að herma
eftir henni, en hvað um það
hann stóð í stað þessa helgi. Nú
Brettagaurarnir færðu sig niður
um eitt sæti, en það eina sem
ég fann á netinu um brettagaura
tengist snjóbrettum, sem fara
víst hraðar og áfram. Aðrir
hópar eins og S.G. Hópurinn
og G-42 sýna enga framfarir,
hanga bara á sínum stað hinir
ánægðustu (enginn metnaður).
Tópas datt niður um 3 sæti
eftir að hafa fengið 12 helgina
áður, en þá tippaði Tópas
sjálfur. Ég vil svo minna á sölu
UMFG á getraunaseðlum á
laugardagsmorgnum á RúBen
kl. 11:00.
Gummi Gísla

Óskum útgerð og áhöfn á Rifsnesi SH 44
til hamingju með skipið.

HAFNIR
SNÆFELLSBÆJAR
GUÐMUNDUR JENSSON SH-717

GUNNAR BJARNASON SH-122

MATTHÍAS SH 21

RIFSARI SH 70

Skarðsvík hf.
Magnús SH-205

Raf Dögg ehf.
Löggiltur rafverktaki
Sími: 897 8771

SÆRIF SH 25

Fullur fjörður af síld

Griðarlegt magn af síld er nú
í Kolgrafafirði og óttast menn
umfangsmikinn síldardauða
eins og átti sér stað síðasta vetur.
Síldveiðar hafa verið stundaðar
fyrir utan brú á stærri skipum og á
trillum en trillurnar hafa eðlilega
haft svæðið fyrir innan brú alveg
út af fyrir sig, fram hefur komið
í viðtölum við smábátasjómenn
að þessar veiðar séu kærkomin
viðbót við annan veiðiskap.
Á heimasíðu Atvinnuvegaog nýsköpunarráðuneytisins
kemur fram stjórnvöld fylgjast
grannt með stöðu mála í
Kolgrafafirði eftir að mikið magn
síldar gekk inn í fjörðinn. Gripið
hefur verið til ýmissa aðgerða til
að bjarga verðmætum, reyna að
fæla síldina af hættuslóðum og
bæta vöktun á ástandi fjarðarins
og mat á hættu. Einnig liggur
fyrir viðbragðsáætlun ef nýr
síldardauði verður.
Hópur ráðuneytisstjóra sem
ríkisstjórnin skipaði til að fara
yfir aðgerðir og kostnað vegna
þeirra fundaði á þriðjudag til að
fara yfir stöðu mála. Meðal þess
sem þar var rætt var möguleiki á

að rjúfa þverun fjarðarins og opna
hana frekar, í því skyni að auka
sjóflæði og bæta súrefnisstöðu.
Ljóst er að slík framkvæmd
mun taka nokkrar vikur og að
óvíst er hvort hún hefði tilætluð
áhrif. Hafrannsóknastofnun
og Vegagerðin hafa unnið að
rannsóknum og mati á þessum
möguleika í nokkra mánuði
og munu senda greinargerð
um niðurstöður sínar á næstu
dögum og fjalla þar um fýsileika
þessa kosts og líklegan kostnað.
Vöktun á ástandinu í innri

Allar fatnaður fyrir Snæfellssamstarfið og
Víking Ólafsvík til á lager hjá Namo ehf.

Opið alla daga frá kl 9,00 til 18,00
og laugardaga 11,00 til 16,00.
Erum að Smiðjuvegi 74 ( gul gata )
beint fyrir ofan Tengi og
við hliðina á Sólningu í Kópavogi.

Merkjum á meðan beðið er.

hluta Kolgrafafjarðar hefur
verið stórefld. Komið hefur
verið fyrir nettengdri bauju sem
gefur stöðugar upplýsingar um
súrefnismettun og auðveldar
mönnum að sjá ef hættuástand
skapast. Nýjustu mælingar gefa
til kynna að súrefnismettun sé
góð og gefa þær ekki tilefni
til ótta um dauði síldar sé
yfirvofandi á allra næstu dögum.
Eins og fram kom fyrir
helgi eru veiðar smábáta á
síld nú heimilaðar fyrir innan
brú í Kolgrafafirði upp að

1.300 tonnum til að byrja
með. Nokkrar áhyggjur hafa
verið af öryggissjónarmiðum
tengdum veiðunum. Á
fundi fulltrúa atvinnu- og
nýsköpunarráðuneytis með
heimamönnum um helgina
var ákveðið að lýsa brúna á
þverun fjarðarins. Jafnframt er
í skoðun að setja upp sérstaka
löndunaraðstöðu í Kolgrafafirði
og verður fýsileiki þess áfram
kannaður. Markmiðið er að nýta
til verðmæta síld sem annars
kynni að farast.
Hafrannsóknastofnun er nú að
gera tilraunir með fælingu síldar
með hvalahljóðum. Skoðað er
hvort slík hljóð hafi fælingarmátt
á síldina þannig að hún sé líklegri
til að synda út úr innri hluta
Kolgrafafjarðar. Óljóst erhvort
þessar tilraunir skila árangri
en það er þekkt í náttúrulegu
umhverfi síldarinnar að hún
fælist undan hvalahljóðum.
Fleiri tilraunir til fælingar eru
í bígerð, en fjölmargar tillögur
þess efnis liggja fyrir.
Tómas Freyr Kristjánsson tók
jó
myndina.			

Snæfellsbær óskar eftir tilboðum
frá hljómsveitum í dansleik um áramótin
í Félagsheimilinu Klifi.
Tilboðum verði skilað á skrifstofu Snæfellsbæjar
fyrir 13. desember.
Áskilinn er réttur til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum.

Dyraverðir óskast til að vinna á áramótadansleik.
Nánari upplýsingar veitir forstöðumaður
í síma 843-9902.

Ljósmyndari/fréttaritari
í Grundarfirði
Óskum eftir aðila til að annast fréttaskrif
og ljósmyndun í Grundarfirði fyrir Jökul.
Upplýsingar í síma 436 1617 eða 893 5443
einnig er hægt að senda fyrirspurn
á netfangið: steinprent@simnet.is

verða haldnir 2., 3. og 19. desember
sem hér segir:
Mánudaginn 2. des. í Klifi kl. 17
Þriðjudaginn 3. des. í Klifi kl.17
Miðvikudaginn 19. des. á Lýsuhóli kl.14
Foreldra- og styrktafélag Tónlistarskóla Snæfellsbæjar
sér um sölu á kaffiveitingum eftir tónleikana.
Miði á tónleikana kostar 500 kr. fyrir 12 ára og eldri.
Nemendur fá frítt það kvöld sem þeir spila.

Kennarar og skólastjóri óska
öllum íbúum Snæfellsbæjar gleðilegra jóla
og farsældar á komandi ári.

Jólabasar í Klifi

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

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
Félag eldriborgara í Snæfells
bæ hélt sinn árlega jólabasar
síðastliðinn sunnudag. Þetta er
í 10 skiptið sem basarinn er
haldinn og fyrir löngu komin
hefð á hann. Félag eldri borgara
í Snæfellsbæ var stofnað árið
2000 og því þrettán ára á þessu

ári. Á basarnum má finna margs
konar fallega hluti sem félagar
hafa búið til. Þegar búið er að
versla á basarnum er svo tilvalið
og kaupa sér vöflu og kaffi eða
kakó og setjast niður og hlusta á
skemmtilega harmonikkutóna.

þa

Kirkjanokkar.is

Ólafsvíkurkirkja.

Aðventukvöld kvenfélagsins, sunnudaginn 1. nóvember kl. 20.

Starfið í kirkjunni.

Sunnudagaskólinn er á sunnudögum kl. 11 í Ingjaldshólskirkju.
Foreldramorgnar eru á miðvikudögum í Ólafsvíkurkirkju frá kl. 10-12.
TTT er í Ólafsvíkurkirkju á hverjum fimmtudegi kl. 14:15.

Viðtalstímar:

þriðjudaga í Ingjaldshólskirkju kl.11-12 (s. 436-6970)
miðvikudaga í Ólafsvíkurkirkju kl. 13-14 (s. 436-1375)
fimmtudaga kl.11-12 í s. 436-6920/844-5858.
Sóknarprestur.

Mfl. kvenna
í futsal
Konurnar í Víking hófu
keppni í Íslandsmóti í knatt
spyrnu innanh úss á sunnu
daginn, leiknir voru þrír leikir
og töpuðu Víkingar fyrsta
leiknum sem var gegn Val 3-0,
leik gegn Álftanesi töpuðu þær
naumlega 1-0 en svo sigruðu

Víkingar síðasta leikinn sem var
gegn HK/Víkingi 2-1.
Víkingur er í þriðja sæti í
riðlinum og því á brattann að
sækja fyrir seinni umferðina sem
fram fer í Víkinni sunnudaginn
15. desember.
jó

Smáauglýsingar kosta 750,og er þá miðað við 150 innslætti pr. auglýsingu.
Hver innsláttur umfram 150 kostar 5,-

Getum sótt fram í sjávarútvegi,
ferðaþjónustu og fleiri greinum
Síðastliðinn laugardag var
haldið íbúaþing í Grundarfirði,
undir yfirskriftinni Grundar
fjörður í sókn. Dagskrá þingsins
var tvískipt, annars vegar erindi
og hins vegar umræður. Lagt var
upp með að horfa til möguleika
og tækifæra en ekki á hindranir.
í umræðu um sjávarútveg kom
m.a. þetta fram „sjávarútvegur er
byggðunum okkar mikilvægur
áfram, við þurfum að þekkja út
á hvað hann gengur og tæki
færin í honum til framtíðar,
opna umræður og huga fólks
fyrir því“.
Skilaboðin um ferðaþjónustu
voru þau að nýta sérstöðuna
og gera meira úr henni og
halda áfram að byggja á stefnu
Grundarf jarðarb æjar í ferða
þjónustu. Einnig kom fram
áhugi á að auka tengsl við Þjóð
garðinn Snæfellsjökul og nýta
tækifæri sem hann skapar fyrir
allt Snæfellsnes. Þá var rætt um
hvernig mætti taka upp þráðinn
í því að bjóða afþreyingu fyrir

gesti skemmtiferðaskipa, með
þátttöku ungs fólks og eldri
borgara.
Ungt fólk var í öndvegi á þing
inu, fjallað var um skemmtilegan
félagsskap, Snæfríði, sem tengist
Svæðisgarði Snæfellinga og vill
vinna að því að gera Snæfellsnesið
enn meira aðlaðandi fyrir ungt
fólk að snúa heim og setjast hér
að, eftir nám. Í umræðu um
Bókasafn í Sögumiðstöð var ein
af fjölmörgum hugmyndum sú
að bjóða upp á aðstöðu fyrir
hópa til að vinna verkefni tengd

sögu byggðarlagsins og tengja
það ljósmyndum.
Vinna við skólastefnu sem nú
fer fram var kynnt og í umræðum
var kallað eftir meiri fréttum af
skólastarfi, út í samfélagið.

Steinatjörn kom til umræðu
bæði hjá ungum og öldnum,
draumur um að endurheimta
tjörnina, (sem reyndar er að
gerast af náttúrulegum ástæð
um) og draumur um gosbrunn,
skautasvell og fleira. Þessi
umræða tengdist hugmyndum
um Paimpol garðinn, sem
kominn er vísir að.
Loks voru viðraðar hugmyndir
um að nýta vindorku til raf
magnsframleiðslu, sem tilrauna
starfsemi, jafnvel með hluta
félagi heimamanna.
Stýrihópur mun nú vinna
frekar úr skilaboðum þingsins
og fylgja eftir.

SNÆFELLINGAR
Vegna komu GUÐRÚNAR AUGNLÆKNIS
verðum við á :

Heilsugæslustöð Grundarfjarðar
FIMMTUDAGINN 5. DESEMBER
Heilsugæslustöð Ólafsvíkur
FÖSTUDAGINN 6. DESEMBER

Áhugasamt starfsfólk óskast
Leikskólinn Kríuból auglýsir eftir starfsmanni tímabundið.
Um er að ræða 100% stöðu. Frá 1. janúar 2014 - 31. desember 2014.
Vinnutími frá 08:00 -16:00.
Við leitum að starfsmanni sem hefur áhuga á að vinna með börnum,
er skapandi og ábyrgðarfullur í starfi. Viðkomandi starfsmaður þarf
að vera námsfús og sveigjanlegur með fullt af þolinmæði. Hann þarf
að geta stýrt samverustundum sem og hópastarfi, lesið og sungið.
Því þarf íslensku kunnáttan að vera viðunandi.
Umsækjandi þarf að geta hafið störf 3. janúar.
Umsóknarfrestur er til 5. desember 2013.
Eldri umsóknir óskast staðfestar.
Í lögum um leikskóla nr. 90/2008 segir í 3. mgr. 6. gr: „Óheimilt er að ráða til
starfa við leikskóla einstakling sem hlotið hefur refsidóm fyrir brot á ákvæðum
XXII. kafla almennra hegningarlaga. Við ráðningu skal liggja fyrir sakavottorð
eða heimild leikskólastjóra til að afla upplýsinga úr sakaskrá.“

Akranesi - sími: 431-1619

Nánari upplýsingar um starfið veita Inga Stefánsdóttir
og Steinunn Dröfn Ingibjörnsdóttir í síma
433 6926 milli 9:00 og 14:00 eða netfangið: leikskolar@snb.is

Stórsveit Snæfellsness heldur
glæsilega jólatónleika
Jólatónleikar Stórsveitar Snæ
fellsness verða haldnir sunnu
daginn 1. desember, í Fjöl
brautaskóla Snæfellinga.
Sveitin hefur nú fengið Karla
kórinn Kára og sjö einsöngvara til
liðs við sig, en það eru Matthías
Þorgrímsson, Lárus Ástmar
Hannesson, Hólmfríður Frið
jónsdóttir, Ólöf Gígja Hallgríms
dóttir, Hrefna Rós Lárusdóttir,
Særós Ósk Sævalds
d óttir,
Kristb jörg Ásta Viðarsd óttir
og Sandra Ósk Jóhannsdóttir.
Dags kráin samans tendur af
sígildum jólalögum og dægur

jólalögum og því ættu allir,
ungir og aldnir að fá að heyra
sín uppáhalds jólalög. Öllu
verður til tjaldað í hljóðkerfi
og hljóðblöndun, en um hana
sér Snæfellingurinn Þorkell
Máni. Það verður líka mikið
í lagt í ljósum og lofar sveitin
stórkostlegri hljóðrænni og
sjónrænni upplifun. Við sama
tækifæri verður tekið í notkun
nýtt svið í FSN, sem keypt hefur
verið fyrir gjafafé frá velunnurum
skólans.
Stórsveit Snæfellsness er
skipuð ungu fólki af Snæfellsnesi

og er rekin í samstarfi við
Fjölbrautaskóla Snæfellinga.
Baldur Orri Rafnsson hefur
stjórnað sveitinni frá því hún tók
til starfa haustið 2011. Á þeim
stutta tíma hafa þessir ungu
tónlistarmenn náð ótrúlegum
árangri og tónleikar þeirra með
flottustu menningarviðburðum
á Snæfellsnesi.

Tónleikarnir hefjast kl. 20.
Aðgangseyrir er 1.500 krónur
og frítt fyrir 12 ára og yngri.
Þetta verður eftirminnileg
stund og tilvalið að koma sér í
jólagírinn á þessum tónleikum
Stórsveitar Snæfellsness.

Útsvarið aftur
af stað

Þeir sem ætli að nota rafmagn úr kirkjugarðinum
til að lýsa upp leiði fyrir jólin, greiði 2.000,- inn á
reikning kirkjunnar fyrir 15. desember.
Banki: 0194 - 26 - 76

Kt.: 500269-4999

Bent er á að nauðsynlegt er að nota vatnsheldar seríur.

FELLASKJÓL

Það verður hátíð í bæ!
þann 1. desember 2013, eru tuttugu og fimm ár
liðin frá formlegri opnun
Dvalar- og hjúkrunarheimilisins Fellaskjóls
í Grundarfirði.
Af því tilefni býður heimilisfólk til veislu þann dag
með hátíðardagskrá frá kl 16:00

Eins og dyggir áhugamenn
um spurningaþáttinn Útsvar
vita, þá hóf hann göngu sína á
ný í haust. Snæfellsbær kemur
óvenju seint til keppni en það
er fyrst n.k. föstudag sem liðið
hefur keppni.
Í liði Snæfellsbæjar verður
gerð ein breyting á milli ára
en í stað Guðrúnar Láru
Pálmadóttur mun Guðrún
Fríða Pálsdóttir keppa við hlið
Magnúsar Þórs Jónssonar og
Sigfúsar Almarssonar, Guðrún
Fríða er ekki óvön keppni í
Útsvari þar sem að hún var í liði
Snæfellsbæjar fyrir nokkrum
árum.

Lið Snæfellsbæjar komst í
8 liða úrslit veturinn 2012 2013 þar sem það mætti liði
Skagafjarðar, Skagafjörður
vann þá viðureign og því komst
Snæfellsbær ekki lengra í það
skiptið.
Aukin pressa er á liðinu
þetta árið því til að tryggja sér
keppnisrétt á næsta ári þarf liðið
að komast áfram í aðra umferð.
Íbúar Snæfellsbæjar eru hvattir
til að mæta í sjónvarpssal og
fyrir framan sjónvarpstækin
og senda keppendum hlýja og
jákvæða strauma.
jó

Guðsþjónusta
Grundarfjarðarkirkju
1. des. kl. 11.00
Fyrsti í aðventu
Fullveldisdagurinn
Allir velkomnir

a
r
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50

ÚTSALA
Útsala hefst í versluninni Þóru fimmtudaginn 28. nóvember
og stendur til föstudagsins 6. desember.
Mikið gladdi það mig hvað margir komu í búðina á afmælisdaginn.
Ég vil þakka öllum þeim sem sendu mér blóm og gjafir.
Þar með er hálfrar aldar sögu lokið og er ég þakklát
fyrir viðskiptin öll þessi skemmtilegu og góðu ár.
Sigga Tóta.

Verslunin Þóra í 50 ár
Föstudaginn 22. nóvember
síðastliðinn hélt Verslunin Þóra
upp á 50 ár afmæli sitt. Búið var
að stilla upp í hillur vörum sem
hafa verið til sölu í versluninni í
gegnum tíðina. Boðið var upp á
kaffi og konfekt og sýndar mynd
ir af fleira sem tengist verslun
inni. Flugeldum var skotið á loft
í tilefni dagsins enda við hæfi á
50 ára afmæli.
Það var Sigríður Þóra Eggerts
dóttir sem stofnaði verslunina
Þóru þann 22. nóvember árið
1963. Verslunin var þá í einu
herbergi á neðstu hæðinni að
Brautarholti 2 þar var hægt að
kaupa alklæðnað á fjölskyld
una. Þegar verslunin flutti í

núverandi húsnæði að Mýrar
holti 12 árið 1967 hafði hún
verið á þremur stöðum. Á
jarðhæðinni að Brautarholti 2,
Skálholti 6 á neðri hæðinni hjá
Víglundi Jónssyni og í bílskúr að
Brautarholti 2.
Vöruúrvalið í versluninni
hefur breyst í gegnum árin en í
upphafi voru allar vörur fluttar
inn frá Englandi, Hollandi og
Danmörku. Meðal annars hefur
verið boðið upp á snyrtivörur, úr,
skartgripi, barnaföt, vefnaðar
vöru og garn.
Það varð mikil breyting á
versluninni árið 1987 þegar úti
bú Á.T.V.R var opnaði í verslun
inni. Minkaði þá vöruúrvalið og

Bergmundur Ögmundsson og Sigríður Þóra Eggertsdóttir eigandi Þóru tóku
á móti gestum.

var alfarið hætt með vefnaðar
vöruna. Árið 2012 flutti Vínbúð
in svo í annað húsnæði og er
nú eingöngu til garn og annað
sem því fylgir selt í versluninni
Þóru. Viðskiptavinir verslunar
innar Þóru er eflaust orðnir
mjög margir á þessum 50 árum
enda alltaf tekið sérlega vel á

Í hillum voru til sýnis munir sem hafa verið til sölu í Versluninni Þóru í
gegnum tíðina.

Pizza - Pizza - Pizza
Fjölskyldu pizza hlaðborð

móti viðskiptavinum þegar þeir
eiga leið um. Vildi Sigríður Þóra
Eggertsdóttir að lokum þakka
góð viðskipti í gegnum árin og
senda góðar kveðjur til allra
starfsstúlkna sinn sem hafa
unnið hjá henni á þessum 50
árum.

AUGLÝST EFTIR UMSÓKNUM Í
VAXTARSAMNING VESTURLANDS
Vaxtarsamningur Vesturlands veitir styrki
til nýsköpunar- og atvinnuþróunarverkefna
á Vesturlandi.
Á heimasíðu Vaxtarsamningsins www.vaxtarsamningur.is
undir flipanum „Umsóknir“ er umsóknareyðublað og
upplýsingar um reglur og viðmið varðandi styrkveitingar.

sunnudaginn 1. desember.

Frítt fyrir 10 ára og yngri og 1.500 kr. fyrir fullorðna.
Hlaðborðið stendur milli 18:00 - 20:00.
Klettsbúð 9 - 360 Hellissandur - S: 430 8600
hotelhellissandur@hotelhellissandur.is
www.hotelhellissandur.is

Umsóknum skal skilað rafrænt á netfangið
vaxtarsamningur@vaxtarsamningur.is,
en frestur til að skila umsóknum er til 9. desember 2013.

þa

FLUGELDA - GJAFABRÉF
Björgunarsveitin Lífsbjörg Snæfellsbæ mun bjóða upp á gjafabréf til fyrirtækja og einstaklinga sem vilja
gefa skemmtilega gjöf núna um jólin. Gjafabréfin eru til úttektar á flugeldum um næstkomandi áramót.
PRÓFAÐU AÐ GEFA ÖÐRUVÍSI GJÖF OG STYRKJA Í LEIÐINNI FRÁBÆRT MÁLEFNI.
Hægt er að nálgast nánari upplýsingar í síma:
Formaður: 899-7911
Gjaldkeri: 895-6774
Kærar jólakveðjur,
Björgunarsveitin Lífsbjörg Snæfellsbæ.

FORSTÖÐUMAÐUR
Vör Sjávarrannsóknarsetur við Breiðafjörð auglýsir starf forstöðumanns Varar laust til umsóknar,
um er að ræða 50% starf.
Forstöðumaður mótar stefnu setursins í samvinnu við stjórn, auk þess að hafa umsjón með
daglegum rekstri þ.m.t, umsjón með fjáröflun og samræma fjáröflunarleiðir. Forstöðumaður ber
ábyrgð gagnvart stjórn setursins.

DOKTOR Í LÍFFRÆÐI
Vör Sjávarrannsóknarsetur við Breiðafjörð auglýsir eftir líffræðingi með doktorsmenntun.
Rannsóknarsetrið var stofnað í maí árið 2006 og er markmið þess að rannsaka vistkerfi sjávar í
víðasta skilningi, með megináherslur á vistkerfið í Breiðafirði. Ætlast er til að líffræðingur stundi
rannsóknir á framangreindu sviði eða öðrum sviðum tengdum vistkerfi sjávar.
Krafist er doktorsprófs frá viðurkenndum háskóla eða jafngildi þess. Sjálfstæði, frumkvæði og
metnaður í starfi er nauðsyn.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrri störf berist
Vör Sjávarrannsóknarsetri við Breiðafjörð, Norðurtanga, 355 Snæfellsbæ eða á netfangið: tyrol@simnet.is
Allar nánari upplýsingar um störfin gefur Örvar Marteinsson, GSM: 863-5026.

Umsóknarfrestur er 13. desember, 2013.

Jólakveðjur
Við erum að taka á móti
jólakveðjum í jólablað Jökuls
sem kemur út 20. desember.
Vinsamlegast hafið samband

fyrir föstudaginn
13. desember
steinprent@simnet.is og 436 1617

Mánudagur

Þriðjudagur

Miðvikud.

Fimmtud.

Föstud.

Laugard.

Sunnud.

1.desember
Opið 16-19

7.desember

8.desember

Opið 16-19

Opið 16-19

Jólasveinarnir munu mæta kl. 17:00 í Pakkhúsið um leið og þeir koma af fjöllum…

Pakkhúsið er með heitt súkkulaði og kaffi –
og alltaf nýbakaðar vöfflur...
Erum með vörur frá m.a. Hrauna æðadún –
Fonts – Kristinsson – Ásta Design og fleira.

12.desember

13.desember

14.desember

15.desember

Opið kl. 16-19

Opið kl. 16-19

Opið kl. 16-19

Opið kl. 16-19

Stekkjastaur
mætir á svæðið

Giljagaur kíkir við
í Pakkhúsinu

Stúfur er sá þriðji

Þvörusleikir er sá
fjórði

16.desember

17.desember

18.desember

19.desember

20.desember

21.desember

22.desember

Opið kl. 16-19

Opið kl. 16-19

Opið kl. 16-19

Opið kl. 16-19

Opið kl. 16-19

Opið kl. 16-19

Opið kl. 16-19

Pottasleikir er sá
fimmti
23.desember

Askasleikir er
númer sex

Hurðaskellir
skellir hurðum

Skyrgámur er sá
áttundi

Bjúgnakrækir er
afskaplega fimur

Gluggagæir
laumast að glugga

Gáttaþefur er með
gríðarstórt nef

Opið kl. 16-21
Ketkrókur reynir
að stela hangilæri
Pakkhúsins

Endilega kíkið við í Pakkhúsið okkar allra fyrir jólin...
Fylgist með dagskránni líka á Facebook síðu Pakkhúsins
Síminn í Pakkhúsinu er 433 6930

Launafólk athugið

DESEMBERUPPBÓT
Félagsmenn og atvinnurekendur munið desemberuppbótina 2013 en hún er eins og hér segir:
SGS við SA full desemberuppbót
Landssamband Smábátaeiganda við SGS
SGS við sveitafélögin
LÍV við SA
Starfsfólk á hótel og veitingastöðum (bensínstöðvar)

52.100 kr.
52.100 kr.
80.700 kr.
59.200 kr.
52.100 kr.

Desemberuppbót skal greiða eigi síðar en 15. desember, miðað við starfshlutfall og starfstíma,
öllum starfsmönnum sem verið hafa samfellt í starfi hjá atvinnurekanda í 12 vikur á síðustu 12
mánuðum eða eru í starfi fyrstu viku í desember.

Er lögheimili þitt rétt skráð?
Með tilvísun til laga nr. 73/1952 um aðsetursskipti, er hér með vakin athygli á þeirri
skyldu íbúa að tilkynna um aðsetursskipti. Tilkynna þarf aðsetursskipti í allra síðasta
lagi 29. nóvember 2013.
Flutningstilkynningu innanlands er hægt að senda rafrænt með netskilum af vef
Þjóðskrár, http://www.skra.is eða koma tilkynningunni á skrifstofu Snæfellsbæjar,
Klettsbúð 4, Hellissandi sem sendir tilkynninguna til Þjóðskrár.
Athygli er vakin á því að tilkynna þarf jafnt um flutning milli sveitarfélaga sem
innanbæjar.
Vinnuveitendur eru hvattir til að fylgjast með því að starfsfólk þeirra sé rétt skráð.
Snæfellsbær

Smáauglýsingar
Til leigu

Stór 131 m2 íbúð að Sæbóli 33 eh, í Grundarfirði. Fjögur svefnherbergi. Laus núna.
Leiga 110.000. Hiti innifalinn í leigu.
Upplýsingar í síma 8963867 Kristján.

Til leigu

Íbúðarhúsið á Grund við Grundarfjörð. Íbúðin er 145 m2 (4 svefnherbergi) plús 37 m2
góður bílskúr. Laust strax. Leigist á 110.000 á mán plús rafmagn.
Nánari uppl í síma 8963867 Kristján.

Gjald fyrir ljós á leiði
er kr. 1.500,- á hvert leiði.

Kveikt á jólatrjám
í Snæfellsbæ
Sunnudaginn 1. desember verður
kveikt á jólatrjám í Snæfellsbæ

Á Hellissandi verða ljósin á trénu
kveikt kl. 16.00 við Röstina.
Í Ólafsvík verða ljósin á trénu
kveikt kl. 17.00 á Sáinu.
Diddi og Össi syngja jólalög.
Ómar Hall Sölvason sér um að kveikja á trjánum í ár.
Jólasveinar mæta á svæðið og gleðja börnin.

