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Ljós tendruð á trjánum

Kveikt var á jólatrjánum í
Snæfellsbæ sunnudaginn 1.
desember. Sigrún Ólafsdóttir
íþrótta- og æskulýðsfulltrúi
Snæfellsbæjar sá um að kynna

það sem fram fór. Það var svo
Ómar Hall Sölvason sem sá um
að telja niður og kveikja ljósin.
Gestir gengu í kringum jóla
tréin og sungu en þeir Diddi og

Össi sáu um undirleik og for
söng. Jólasveinarnir létu sig ekki
vanta enda með leyfi frá Grýlu
um að koma og kíkja í bæinn.
Þeir gengu í kringum jólatréð,

sungu og færðu börnunum
glaðning áður en þeir flýttu
sér upp í fjöll aftur til að klára
jólaundirbúninginn.

Hjá okkur færð þú nýja
rafhlöðu í reykskynjarann
AF ÞVÍ AÐ LÍFIÐ ER ÓMETANLEGT

ÞESS VEGNA ERTU HJÁ SJÓVÁ

þa

Piparkökubakstur

Pizza - Pizza - Pizza
Fjölskyldu pizza hlaðborð
sunnudaginn 8. 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

Foreldrafélag Grunnskóla
Snæfellsbæjar stóð fyrir árleg
um piparkökudegi síðastliðinn
laugardag. Þann dag gefst nem
endum og foreldrum kostur
á að koma í skólann og baka

saman piparkökur og skreyta.
Foreldrafélagið selur deigið og
glassúrinn ásamt því að sjá um
baksturinn. Margir nota tæki
færið og eiga góða stund saman
í byrjun jólaundirbúnings.

þa

Ágætu viðskiptavinir!
Auk venjulegs opnunartíma verður
Apótek Ólafsvíkur opið:
Laugardaginn
Laugardaginn
Laugardaginn
Þorláksmessu
Aðfangadag

7. des.
14. des.
21. des.
23. des.
og
24. des.

Keppni lokið
í Útsvari

13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
10.00 - 12.30
13.00 - 22.00
10.00 - 12.00

20% afsláttur af öllum
gjafapakkningum 7. desember!!!
Mikið úrval af gjafavöru í öllum verðflokkum.
Nýtt kortatímabil hefst 6. desember.
Verið velkomin.
Apótek Ólafsvíkur

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

Það var mjótt á mununum
í Útsvarinu á föstudagskvöld
þegar lið Mosfellsbæjar og Snæ
fellsbæjar mættust í sjónvarps
sal Rúv. Bæði lið mættu hörð til
leiks og réðust úrslit ekki fyrr en
í blálokin. Lið Snæfellsbæjar var
skipað af Magnúsi Þór Jónssyni,
Sigfúsi Almarssyni og Guðrúnu
Fríðu Pálsdóttur og stóðu þau sig
mjög vel, liðið var frekar óhepp
ið með spurningar framan af

en tók frábæran endasprett og
lokatölur urðu 77-73 Mosfells
bæ í vil. Mosfellsbær er þar með
kominn áfram í næstu umferð,
ein af breytingum í keppninni
er að stigahæsta tapliðið kemst
ekki áfram úr fyrstu umferð,
líklega hefði Snæfellsbæ komist
þá leið ef sá möguleiki væri enn
fyrir hendi.
Það gengur bara betur næst.
jó

Í nógu að snúast hjá Lionsmönnum
Miðbæjarjólatréð

Um margra ára skeið hefur
það verið verkefni Lionsklúbbs
Grundarfjarðar að annast upp
setningu á miðbæjarjólatrénu í
Grundarfirði. Jólatrén sem þar
hafa staðið hafa í gegnum árin
komið víða að fyrstu árin ofan
úr Skorradal, úr garði brott
flutts Grundfirðings í Mosfells
bæ oftast þó úr Sauraskógi frá
Skórgræktarfélagi Stykkishólms.
Miðbæjarjólatréð á síðasta ári
og þetta árið komu bæði ofan
úr Fellaskógi og eru gjöf frá
Skógræktarfélagi Eyrarsveitar.
Byrjað var að planta trjám ofan
við byggðina undir Hellnafellum
1987 eftir að skógræktarfélagið
var endurvakið og Grundar
fjarðarbær þá (Eyrarsveit) hafði
úth lutað félagi nu reit innan
bæjarmarkanna til gróðursetn
ingar. Kveikt var síðan á mið
bæjartrénu með viðh öfn kl.
18.00 sl. sunnu
d ag. Lions
menn munu síðan annast um
uppsetningu skreytinga á ljósa
staurum við Grundargötu fyrir
næstu helgi.

Gjöf til Fellaskjóls

minnst með mikilli hátíð og
kaffisamsæti að 25 ár eru liðin
frá því að Dvalarheimilið Fella
skjól var tekið í notkun, við það
tilefni færði Lionsklúbburinn
Fellaskjóli 250.000 kr. að
gjöf vegna framkvæmda sem
fyrirhugaðar eru við andyri
heimilisins. Á sínum tíma lögðu
Lionsmenn fram vinnu þegar
Fellaskjól var í byggingu og ekki
ólíklegt að þeir muni leggja
hönd á plóg við væntanlegar
framkvæmdir.

Jólamarkaður Lions
12. – 13. des.

Hinn hefðbundni jóla
markaður Lionsklúbbsins verð
ur haldinn í og við Sögumið
stöðina 12-13. desember nk. Þar
verða að venju til sölu jólatré,
og ýmisskonar jólavarningur
ennfremur fiskmeti og annað
gott í munnin um jólin. Meðan
á sölu stendur munu Lionsmenn
brydda uppá ýmsu léttmeti til
ánægju og yndisauka fyrir gesti
og gangandi.
Gunnar Kristjánsson, blaðafulltrúi
Lionsklúbbs Grundarfjarðar.

Þennan sama dag var þess

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

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

Vinsamlegast hafið samband

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

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.

Aðventudagskrá Bókasafns og Sögumiðstöðvar
Við ætlum að hafa það notalegt saman í desember í
Sögumiðstöðinni, hittumst og föndrum skraut í
húsið og fyrir okkur sjálf. Mætum með heklunálarnar
og góða skapið.
Við bjóðum uppá kaffi, jólate og auðvitað
piparkökur alla jólaföstuna.
Bókakynningar verða á bókasafninu alla
opnunardaga um fimmleytið.
Jólasveinar kynntir til leiks.
Mánudaga til fimmtudaga frá 12. desember kl. 16:20
verður jólasveinn dagsins kynntur.
Upplestur á jólakvæði Jóhannesar úr Kötlum.
Hér geta börnin komið saman og kynnst sögum
af gömlu jólasveinunum og fengið piparköku
og mandarínu.

Dagskrá:
Fimmtudagurinn 5. desember:
Föndrum pappírskörfur, músastiga og heklum. Heklum stjörnur
og skraut í gluggana á Sögumiðstöðinni. Kynnum nýútkomnar
barnabækur.
Fimmtudagurinn 12. desember:
Jólamarkaður Lions frá kl. 16:00 – 19:00. Lionsklúbbur Grundarfjarðar verður með sinn árlega jólamarkað í Víkingaþorpinu að
þessu sinni. Jólatré, greni, leiðisskreytingar og ýmis varningur til
sölu.
Í Sögumiðstöðinni verður kaffisala. Í ár verður lögð áhersla á
barnadagskrá sem verður auglýst nánar síðar.
Föstudagur 13. desember:
Jólamarkaður Lions frá kl. 16:00 – 19:00.
Fimmtudagur 19. desember:
Við höldum áfram að hekla, föndra og hafa það notalegt saman.
Upplestur úr jólabókaflóði ársins 2013.

Breyting á toppnum

ATVINNA - PRACA
Hotel Hellisandur poszukuje osoby do sprzatania pokoi, obslugi gosci oraz
przygotowania sniadan. Praca w pelnym wymiarze godzin we wszystkie dni
robicze oraz na zmiany co drugi weekend.
wiadomosc na miejscu lub pod numerem telefonu 618 0083.

Klettsbúð 9 - 360 Hellissandur - S: 430 8600
hotelhellissandur@hotelhellissandur.is
www.hotelhellissandur.is

Þó nokkur breyting varð á
stöðu efstu hópa á toppnum.
Pólarhlerar urðu að gefa eftir
annað sætið til Meistaranna sem
virðast á mikilli siglingu um
þessar mundir, enda bara annar
helmingurinn sem hefur tippað
s.l. helgar. Tópas kom verulega
á óvart s.l. helgi er hann skaust
upp í fjórða sætið, en hann fékk
13 stig (nú hefur hundurinn
tippað aftur). Dimmalimm
færðist niður um eitt sæti,
sennilega hefur kossinn frá
Finnboga verið Sillu um megn.
Þá datt Grobbelear niður um
9 sæti, úr því fjórða og alveg
niður í það þrettánda (þarf að
fara fleiri runta í framsveitina
og ráða ráðum sínum). Nú G-42
fór upp um fimm sæti, enda
sá betri helmingur hópsins

um seðilinn. Þeir félagar í
S.G. Hópnum eru á stöðugri
niðurleið um leið og Anton Ö er
á uppleið. Anfield tók verulegan
kipp upp töfluna eða 8 sæti, þar
eins og annars staðar sá betri
helmingurinn um að tippa að
þessu sinni. Eitthvert líf virðist
vera að færast í Sigurdísina, en
hún fór upp um sex sæti. Þá
er Alfredo að koma æ sterkari
inn og hlýtur Stína að vera
ánægð með það. Fleiri hópar
færðust upp töfluna eins og
Pétursson, Timon og Pumba
og svo Brettagaurarnir. Nú
fleira gerðist ekki merkilegt um
síðustu helgi. Ég vil svo minna
á sölu UMFG á getraunaseðlum
á laugardagsmorgnum á RúBen
kl. 11:00.
Gummi Gísla

Fyrsti í aðventu í Grundarfirði
Fyrsti sunnudagur í aðventu
var haldinn hátíðlegur í Grundar
firði um liðna helgi. Dagurinn
hófst á guðsþjónustu í Grundar
fjarðark irkju. Kvenf élagið,
Gleym mér ei, hélt sinn árlega
jólamarkað og fjölskyldudag í
samkomuhúsinu. Þar var einnig
tilkynnt um íþróttamann ársins
2013. Á ár voru fjórir íþrótta
menn tilnefndir: Aldís Ásgeirs
dóttir fyrir blak, Hermann Geir
Þórsson fyrir golf, Ragnar Smári
Guðmundsson fyrir fótbolta
og Unnsteinn Guðmundsson
fyrir skotfimi. Ragnar Smári
Guðmundsson hlaut titilinn
íþróttamaður ársins 2013.
Kl. 16:00 var boðið til veislu
í Fellaskjóli, en dvalarheimilið
fagnaði 25 ára afmæli 1. desem
ber. Það var margt um manninn
og um 200 manns komu til að
hlýða á hátíðardagskrá og gæða
sér á veitingum.
Samkvæmt hefðinni var tend
rað á jólatrénu kl 18.00. Bæjar
búar létu rigningu og rok ekki á
sig fá og voru fjölmargir mættir
til að syngja og ganga í kringum

Fjöldi fólks tók þátt í hátíðadagskrá í tilefni af 25 ára afmæli Fellaskjóls.

jólatréð.
Dagurinn var svo kórónaður
með algjörlega frábærum tón
leikum Stórsveitar Snæfellsness.
Flutt var glæsileg dagskrá þar
sem karlakórinn Kári kom
fram ásamt fjölda einsöngvara.
Umgjörð tónleikanna var hin

handgerðir

jólasveinar

glæsilegasta og á einu máli um
að þarna hefði stórkostlegur
menningarviðburður átt sér
stað.
Við höldum með gott vega
nesti inn í aðventuna sem er
anna
t ími hjá mörgum. Við
skulum muna að jólin eru tími

ljóss og friðar, gleði og samveru.
Njótum aðventunnar með kær
leika og þakklæti í huga.
Alda Hlín Karlsdóttir
Menningar- og markaðsfulltrúi
Grundarfjarðarbæjar

AUGLÝST EFTIR UMSÓKNUM Í
VAXTARSAMNING VESTURLANDS

eftir Kolbrúnu Guðjónsdóttur

málverk í Mjólkurstofu:

teboð

Vaxtarsamningur Vesturlands veitir styrki
til nýsköpunar- og atvinnuþróunarverkefna
á Vesturlandi.

eftir Bryndísi Arnardóttur (Billu)
Titill sýningarinnar vísar til myndefnis verkanna
þar sem margvíslegir áningarstaðir kvenna koma
fyrir. Stemmningin byggist á tærleika, kyrrð og
tímaleysi þar sem tesopinn verður að athöfn.

jólum safnað í

sarpinn

kynning á menningarsögulegu
gagnasafni

Þetta eru sýningar í Norska
húsinu – Byggðasafni
Snæfellinga og Hnappdæla
Opið frá 8.–23. des. alla daga
frá kl.14 –17 og markaðskvöldin
12. og 19. des. einnig frá 20–22
Á Þorláksmessu (23. des.) er opið
til 22. Aðgangur ókeypis – allir velkomnir.

Á heimasíðu Vaxtarsamningsins www.vaxtarsamningur.is
undir flipanum „Umsóknir“ er umsóknareyðublað og
upplýsingar um reglur og viðmið varðandi styrkveitingar.

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

Útburður
jólakorta

4. flokkur drengja hjá Snæ
fellsnessamstarfinu vill þakka
fyrir þá styrki sem þeir hafa
fengið hjá bæjarbúum í söfnun

þeirra fyrir Gothia Cup. Þeir
bjóða einnig upp á útburð
á jólakortum fyrir bæjarbúa í
Ólafsvík, Rifi, Hellissandi og
Grundarfirði (þéttbýli) og
mun það kosta 100 kr. fyrir
hvert kort. Afhending jólakorta
yrði á Hellissandi hjá Völu
að Keflavíkurgötu 10 (fyrir
Hellissand og Rif ), í Ólafsvík
hjá Hafdísi Rán að Sandholti 20
og í Grundarfirði hjá Sigurlaugu
að Grundargötu 78. Þann 21.
desember milli kl. 18-20 er
móttaka á kortunum á þessum
stöðum, en bréfin verða borin
út 22. desember.























Kórarnir
syngja fallegu jólalögin eins og englar.


Börn úr Tónlistarskóla
Snæfellsbæjar

spila með á hljóðfæri.














 


Kirkjanokkar.is





Karókí

ngjaldshólskirkja.

Aðventukvöld, sunnudaginn 8.desember kl. 18.
Sunnudagaskólinn verður sama dag kl. 11 í Ingjaldshólskirkju.
Tónleikar Barna- og skólakórsins verða í Safnaðarheimili
Ingjaldshólskirkju laugardaginn 7. desember kl. 17.

Annað starf:

Jólatónleikar Kirkjukórs Ólafsvíkur verða í Ólafsvíkurkirkju
fimmtudaginn 12. desember kl. 20.
Foreldramorgnar verða í fríi fram í janúar.
TTT er í Ólafsvíkurkirkju á hverjum fimmtudegi kl. 14:15.
Sóknarprestur.

Nú er komið að því að
hefja karókíkeppnina. Fyrsta
keppnin verður haldin í Röst
Hellissandi 28 des. Nánari
tímasetning auglýst síðar.
Fyrirhugað er að halda 3
forkeppnir sem að verða með
jöfnu millibili. 3 keppendur
komast áfram eftir hvert kvöld
og svo verður undanúrslit og
að lokum úrslitin sjálf. Þar sem
Karókístjarna Snæfellsbæjar
verður krýnd. Þó að keppnin
sé hafin er þó alltaf hægt að bæta

við keppendum eða kvöldum
þannig að ef að einhverjir hafa
áhuga þá endilega að hafa
samband.
Vonumst til að sjá sem flesta því
eins og áður hefur komið fram
þá rennur hluti aðgangseyris
til spjaldtölvukaupa fyrir
Grunnskóla Snæfellsbæjar.
Með bestu kveðju
f.h Lionskl. Þernunar og
Hótel Hellissands
Sólveig Bláfeld Agn.

Vínbúðin Grundarfirði

Starfsfólk óskast
Verslunarstjóri
Helstu verkefni og ábyrgð
- Sala og þjónusta við viðskiptavini
- Fylgja eeir gæða- og þjónustustefnu
- Dagleg stjórnun
- Birgðahald og umhirða búðar
Starfshluuall er 32 - 45%

Hæfniskröfur
- Jákvæðni og rík þjónustulund
- Hæfni í mannlegum samskiptum
- Frumkvæði og metnaður í starfi
- Reynsla af verslunarstörfum nauðsynleg
- Tölvukunnááa nauðsynleg, þekking á
Navision er kostur

Tímavinna
Helstu verkefni og ábyrgð
Starfið felst í þjónustu, afgreiðslu,
uppssllingu á vörum, vörumóóöku
og umhirðu búðar.

Hæfniskröfur
- Góð þjónustulund
- Stundvísi og dugnaður

Ráðið verður í stöðurnar sem fyrst og mikilvægt að viðkomandi gee byrjað fljótlega.
Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri. Sakavooorðs er krafist.
Gildi Vínbúðanna eru LIPURÐ - ÞEKKING - ÁBYRGÐ. Ráðningar
í stöður hjá fyrirtækinu munu taka mið af þessum gildum.
Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is.
Umsóknarfrestur er l og með 15. desember 2013.
Nánari upplýsingar veiir Guðrún Símonardóór, 560 7700, gudrun@vinbudin.is

ÁTVR rekur 48 Vínbúðir um allt land. Stefna ÁTVR er að
vera framúrskarandi þjónustufyrirtæki og þekkt fyrir
samfélagslega ábyrgð. Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn
sé lifandi og skemmmlegur þar sem þjónusta og samskipp
einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

