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Jólin alls staðar

Ólafsvíkurkirkja tók notalega
á móti tónleikagestum í síðustu
viku. Þá fóru fram tónleikar í
tónleikaröðinni Jólin alls staðar.
Fram komu þau Regína Ósk,
Jógvan, Guðrún Árný og Guð
rún Gunnars ásamt undirleik
urum og Skóla- og barnakór
Snæfellsbæjar. Þetta voru fyrstu
tónleikar hópsins af nítján á
ferð sinni um landið fyrir jólin.
Tónleikarnir voru mjög vel
heppnaðir í alla staði, flutt voru
þekkt jólalög sem sum hver
höfu verið sett í nýjan búning
þeim og flytjendum til sóma.
Kynningar á lögunum voru
skemmtilegar þar sem slegið var
á létta strengi og gleðin og jóla

andinn ráðandi. Ekki skemmdi
frammistaða Skóla- og barna
kórsins fyrir, unun var að hlusta
á stúlkurnar og var þetta stór
hluti af því að gera tónleikana
jafn vel heppnaða og þeir voru.
Þetta var skemmtilegt forskot á
þá viðburði sem framundan eru
í bæjarfélaginu á aðventunni,
rétt er að minna á árlega
jólatónleika Kirkjukórs Ólafs
víkur sem verða í kvöld fimmtu
daginn 6. desember og á sunnu
dag 9. desember verða svo
glæsilegir tónleikar í boði Listaog menningarnefndar þar sem
söngvarar og tónlistarfólk úr
Snæfellsbæ lætur ljós sitt skína.

Pizzur, hamborgarar
flekar og fiskur

þa

Vikuplan Jólapakkhússins 2012

08.des – opið frá 15.00-18.00 –

jólakaffihús/spilað á
harmónikku/frír ratleikur fyrir alla
fjölskylduna

09.des – opið frá 15.00-18.00 –

jólakaffihús/spilað á harmónikku/frír
ratleikur fyrir alla fjölskylduna
Miðvikudagur er Pakkhússdagur

12. des - opið frá kl 16:00-21:30

Kl 17:00 Stekkjastaur mætir á svæðið og bræður hans
koma alla daga fyrir jól

Frá kl 19.00 SÚPA
Frá kl 20.00 Trúbador Ólöf Giga
Alla daga opið frá 12. des. – 23.des
milli kl 15.00-18.00
nánar í næsta blaði 
og á snb.is

Ljósin kveikt
á trjánum

Desember afgreiðslutími

hefst laugardaginn 8.des

Laugardagar 13-18
Sunnudagar 13-16
Mánud.-föstud. 11-12, 13.30-18 og 20-22

Nýtt kreditkortatímabil hefst í dag!
Jólaljósin voru tendruð á
jóla
trjám Snæfellsbæjar sam
kvæmt venju fyrsta sunnudag í
aðventu. Rúnar Logi Loftsson
sá um að kveikja á þeim þetta
árið. Kristinn Jónasson bæjar
stjóri flutti stutt ávarp á báðum
stöðum, athöfn var annarsvegar
við tré sem staðsett er við Röst
ina á Hellissandi og hinsvegar
við tré sem er á Sáinu í Ólafsvík.
Eftir að ljósin voru tendruð var
gengið í kringum jólatréin við
söng og undirleik þeirra Arnar

Arnarsonar og Sigursteins Þórs
Einarssonar. Ekki leið á löngu
þar til jólasveinarnir Stekkja
staur, Gluggagægir og Stúfur
birtust enda eru þeir ekki vanir
að láta sig vanta á svona
stundum, þeir bræður gengu í
kringum jólatréið með börn
unum og gáfu þeim glaðning
áður en þeir kvöddu. En
framundan er annasamur tími
hjá þessum vinum barnanna.

Full búð af fallegri vöru

sem hentar vel í pakkann þinn.

þa

JÓLATÓNLEIKAR
Kirkjukórs Ólafsvíkur

verða haldnir

í Ólafsvíkurkirkju
fimmtudaginn 6. des. kl. 20:30
Kirkjukór Ólafsvíkur flytur yndislegu jólalögin.
Komið og upplifið hátíðlega jólastemningu í kirkjunni okkar!
Kaffi og píparkökur á eftir í safnaðarheimilinu.

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

Aðgangseyrir 1.500,- Kr - börn frítt

Allir velkomnir!	
  

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

8. des.
15. des.
22. des.
23. des.
24. des.

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

20% afsláttur af öllum
gjafapakkningum 8. desember!!!
Mikið úrval af gjafavöru í öllum verðflokkum.

Er N1 að fara
í jólaköttinn?
Eitthvað leggst jólaundir
búningurinn illa í N1 því
hópurinn hefur bara fengið 11
stig síðustu tvær helgar. Núna
síðast náði hópurinn 6 stigum
og þar af voru 3 bónusstig
(Gunni sá um seðilinn) og er
hópurinn kominn í 21. sætið
(þetta er kannski merki um
lækkun vöruverðs nú fyrir
jólin). Brettagaurarnir virðast
vera að ná sér aftur og færast
hægt og örugglega upp töfluna.
Ég ætla aðeins að minnast á
Frænkuna því hún hefur borið
sig aumlega yfir því að það er
aldrei minnst á hana, en það er
vegna þess að það er ekki frá
neinu að segja um hana nema
að Rósa virðist vera farin að
leiðbeina þeim feðgum aftur.
Púkarnir færast neðar og neðar
á töflunni með hverri helginni
sem líður (þarf að minnka
þetta jólakökuát). Nú félagarnir
í Grobbelear eru allir að
hressast
(sennilega
er
jólamatseðillinn kominn í
gagnið) því þeir færast nú
rólega upp töfluna (heyrst
hefur að búið sé að taka nýja
taktik í gagnið). Bryggjupollar
eru að hækka sig verulega um
þessar mundir, enda sífelldir
tippfundir í hafnarskúrnum á
hverjum morgni með Óla
Guðmunds, Þórð Magg og Inga
Hans sem helstu ráðgjafa. S.G.
Hópurinn færist hægt og hljótt

niður töfluna enda allur
hópurinn upptekinn við
jólaundirbúning og veislur
ásamt því að hengja upp
jólaseríur. Þá er G-42 með
landsdómarann í fararbroddi
eitthvað miður sín um þessar
mundir því hópurinn er
kominn í næst neðsta sætið
(sennilega að sýna Up the irons
sem eru neðstir stuðning og
samkennd í tilefni jólanna).
Ekki hef ég minnst mikið á
hópinn Hrikd í þessum pistlum
en annar aðili hópsins sagði sig
frá allri ábyrgð á gengi hans og
frábað að minnst sé á hann.
VÁ-Air er aftur komið vel á loft
um
leið
og
fljúgandi
grísasneiðar lækka flugið.
Leyndó er að ná sér aftur á strik
og er að hækka á töflunni,
einhver sagði að þeir myndu
hækka um leið og sveinarnir
koma niður úr fjöllunum, því
það væru þeir sem skipuðu
hópinn (ef satt er, þá er þetta
brot á reglum því ekki má vera
fleiri en tveir í hóp, og ef ég
man rétt þá eru sveinarnir
fleiri en það).
Að lokum minni ég á
getraunasölu UMFG á laugar
dagsmorgnum frá kl. 11:00 á
Kaffi 59 og svo er hægt að sjá
stöðutöfluna á heimasíðu
Grundarfjarðarbæjar.
Gummi Gísla

Nýtt kortatímabil hefst 6. desember.
Verið velkomin.
Apótek Ólafsvíkur

verða haldnir 13., 14. og 19. desember
sem hér segir:
Fimmtudaginn 13. des. í Klifi kl. 17
Föstudaginn 14. des. í Klifi kl.17
Miðvikudaginn 19. des. á Lýsuhóli kl.15
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.

Íbúafundur með Haraldi Líndal Haraldssyni
um fjárhagsstöðu Grundarfjarðarbæjar
Þriðjudaginn 11. desember, kl. 20:00, í Samkomuhúsinu
Stærsta viðfangsefnið í rekstri Grundarfjarðarbæjar er að ná niður skuldum, sem mega skv. nýjum sveitarstjórnarlögum
ekki fara yfir 150% af tekjum. Þetta hlutfall var yfir 250% í lok árs 2010.
Haraldur Líndal Haraldsson, ráðgjafi, hefur unnið rekstrarúttekt fyrir Grundarfjarðarbæ og leggur til ýmsar aðgerðir.
Á íbúafundinum mun Haraldur fjalla um niðurstöður sínar og greint verður frá aðgerðum bæjarstjórnar í kjölfarið.

Þetta er mál sem varðar okkur öll!
Grundarfjarðarbær

Úrslit í flokksvali
Samfylkingarinnar
Úrslit liggja fyrir í flokksvali
Samfylkingarinnar í Norðvestur
kjördæmi.

Á kjörskrá voru 1496 flokks
félagar. 701 greiddu atkvæði í
póstkosningu sem er 46,9%
kjörsókn.

1. Guðbjartur Hannesson með 533 atkvæði í 1. sæti
2. Ólína Þorvarðardóttir með 435 atkvæði í 1.-2. sæti
3. Hlédís Sveinsdóttir með 443 atkvæði í 1.-3.sæti
4. Hörður Ríkharðsson með 479 atkvæði í 1.-4. sæti
5. Benedikt Bjarnason með 379 atkvæði í 1.-4. sæti
Fléttulistaaðferð er beitt til
að tryggja jafnt hlutfall kynja
samkvæmt reglum flokksvalsins.
Hörður Ríkharðsson færist því
upp um eitt sæti og Hlédís

Sveinsdóttir niður um eitt sæti.
Kosning er bindandi í fjögur
efstu sætin.
Samfylkingin

BLEK - TÓNERAR - TÖLVUVÖRUR

Aflafréttir
Nóvember var ansi góður
mánuður fyrir marga báta frá
Snæfellsnesinu og tveir bátar frá
nesinu urðu aflahæstur í sínum
flokki. Þrátt fyrir bræludaga þá
náðu smábátarnir að fiska ansi
vel þegar gaf á sjóinn. Kristinn
II SH varð hæstur smábátanna
með 127 tonn í 18 róðrum og
var stærsti róður um 12 tonn.
Tryggvi Eðvarðs SH var með 107
tonn í 16 róðrum og var stærsti
róður rúm 16 tonn sem var
stærsti róður allra smábátanna í
nóvember. Særif SH var með 91
tonn í 16 og stærsti róður tæp
12 tonn. Brynja SH var með 72
tonn í 13 róðrum þar sem að
stærsti róður var rúm 9 tonn.
Kvika SH var með 65 tonn í 13
róðrum og stærsti róður rúm 7
tonn. Lilja SH var með 54 tonn í
10 róðrum og stærsti róður tæp
9 tonn sem er fullfermi hjá
bátnum. Guðbjartur SH var með
34 tonn í 7 og stærsti róður tæp
8 tonn. Kóni II SH var með 35
tonn í 9 og stærsti róður 7 tonn.
Sæhamar SH 35 tonn í 12 og
Stakkhamar SH 31 tonn í 10.
Hjá smábátunum undir 10 BT
þá náðu báðir bátar Sverris
útgerðinnar yfir 40 tonn þar
sem að Glaður SH var með 41
tonn í 11 og Sverrir SH 43 tonní
12. Mjög langt niður í næsta bát
sem var Birta SH frá Grundarfirði
sem var með rúm 8 tonn í 6
róðrum.
Hinn báturin sem var hæstur í
sínum flokki var svo troll
báturinn Hringur SH sem var
með 303 tonn í 4 löndunum eða
75 tonn í róðri sem þýðir
fullfermi í hverjum túr. Af
þessum afla þá var þorskur
uppistaða aflans eða 220 tonn.
Aðrir trollbátar fiskuðu líka vel
og var Helgi SH með 218 tonn í

5, Farsæll SH 176 tonn í 4 og
Sóley SH 136 tonn í 3.
Hjá stóru línubátunum þá
varð Tjaldur SH hæstur með 365
tonn og varð hann í fimmta
sætinu yfir allt landið. Aðrir
bátar voru, Örvar SH með 297
tonn í 6, Rifsnes SH 204 tonní 5,
Grundfirðingur SH 197 tonn í 5,
Saxhamar SH 190 tonn í 4,
Þórsnes SH 187 tonn í 5 og
Gullhólmi SH 185 tonn í 4.
Balabáturinn Hamar SH byrjaði
mánuðinn á Djúpavogi enn
færði sig síðan í heimahöfn og
landaði samtals 112 tonnum í
18 róðrum. Þar af voru lönduð
35 tonn á Rifi í 8 róðrum,
Netaveiðin var þokkalega og
ennþá er meirihluti bátanna á
skötuselsveiðum. Magnús SH
var hæstur með 67 tonn í 12
róðrum. Ólafur Bjarnason SH
var með 57 tonn í 12 og að auki
um 11 tonn sem fengust á
dragnót. Bárður SH var með 29
tonn í 13, Egill SH var með 34
tonn í 7 róðrum og var stærsti
róður bátsins rúm 11 tonn.
Hafnartindur SH var með um 17
tonn í 10 róðrum, Katrín SH var
með 16 tonn í 8 róðrum og
Arnar SH 13 tonn í 6 róðrum,
Dragnótabátarnir fiskuðu
dræmt á heimamiðum, Gunnar
Bjarnason SH var hæstur þeirra
en rétt með 33 tonn í 12
róðrum. Guðmundur Jensson
SH var með 32 tonn í 9. Rifsari
SH sem var vestur á Bolungarvík
mest allan nóvember náði yfir
100 tonnin í 11 róðrum.
Stormur SH var langhæstur allra
bátanna með 194 tonn í 17
róðrum sem öllu var landað í
Bolungarvík.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

Jólagjafaöskjurnar eru komnar
frá Paul Mitchell og Schwarzkopf.
Tilvalið í jólapakkann í ár.

Central verður aftur á sama stað
og síðast, Ennisbraut 1,
fimmtudagskvöld 6. desember
frá kl. 19.00 - 21.30 ;)
Hlökkum til að sýna ykkur nýju
fallegu sendinguna ;)

Jólatónleikar Tónlistarskóla Grundarfjarðar verða haldnir
í sal FSN fimmtudaginn 13.desember n.k. kl. 18.00

Hlökkum til að sjá ykkur.

Jólakveðjur

Breyting
á stjórn

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

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

Ný stjórn foreldrafélags Tón
listarskóla Snæfellsbæjar tók til
starfa eftir aðalfund félagsins
sem haldinn var 28. nóvember.
Í stjórn eru þær Hafdís Rán
Brynjarsdóttir, Sóley Jónsdóttir,
Eydís Sól Jónsdóttir og Guðrún
A. Oddsdóttir. Á fundinum
kynnti skólastjóri tónlistar
skólans, Valentina Kay, ný
umsóknablöð fyrir tónlistarnám
sem tekin verða í notkun eftir
áramótin. Þá var einnig byrjað
að skipuleggja jólatónleika

tónlistarskólans sem verður
haldin 13. og 14. desember í
Klifi. Þáttakendur á tón
leik
unum verða rúmlega 60 í Ólafs
vík og 11 á Lýsuhóli, það stefnir
því í góða tónleika og mikla
skemmtun.
Tónlistarskólastjóri og kenn
arar þakka Innu Titovu, Moniku
Dubaj og Valgerði Margréti
Ægisdóttur fyrir störf í for
eldrafélaginu s.l. 2 ár.
jó

Playstation
á Gufuskála

Auglýsingaverð í Jökli
Heilsíða í svarthv. 23.700
Hálfsíða í svarthv. 15.200
1/4 í svarthv.
9.900
1/8 í svarthv.
7.200
1/16 í svarthv.
4.400
Heilsíða í lit
Hálfsíða í lit
1/4 í lit
1/8 í lit
1/16 í lit

46.000
31.000
22.000
14.200
9.500

Verðin eru með 25,5% vsk
Í nokkur ár hefur verið starf
rækt skammtímavistun fyrir
fötluð börn á Gufuskálum,
félög og fyrirtæki hafa verið
dugleg að styrkja starfsemina
með því að gefa ýmis áhöld og
tæki til starfseminnar sem þar
fer fram. Alltaf má gera betur og
þegar bréf barst félögum í
Snæfellsbæ frá starfsmanni
skammtímavistunarinnar þess
efnis að starfsemina vantaði
leikjatölvu til afþreyingar fyrir
þá sem dvelja á Gufuskálum, þá
tóku Lionsklúbburinn Rán og

Grundarfjörður

1933

Lionsklúbbur Ólafsvíkur sig
saman og keyptu Playstation 3
leikjatölvu með íþróttaleikjum
og auka fjarstýringum og gáfu
starfseminni.
Á myndinni sem var tekin við
afhendingu leikjatölvunnar eru
Viktoria Kay starfsmaður á
Gufuskálum sem heldur á tölv
unni, Einar M. Gunnlaugsson
úr Lionsklúbbi Ólafsvíkur og
Kristbjörg Karlsdóttir úr Lions
klúbbnum Rán.

Gengið fyrir frið

jó

Fimleikaþjálfari óskast
hjá UMFG - Grundarfirði

Fimleikaþjálfari óskast til starfa hjá
Ungmennafélagi Grundarfjarðar frá áramótum.
Upplýsingar í síma 897-1466 eða sendið fyrirspurn
á netfangið tomasfreyr@gmail.com
Fimleikaráð UMFG

Friðarganga var gengin í
Snæfellsbæ fyrsta sunnudag í
aðventu. Er þetta annað árið
sem friðarganga er gengin í
bænum á aðventunni. Á
Hellissandi var gengið frá
Ráðhúsinu að jólatrénu og í
Ólafsvík var lagt af stað frá
Pakkhúsinu. Gengnar voru
nokkrar götur í bænum í fylgd
Unglingadeildarinnar Drekans.

Voru bæjarbúar hvattir til að
koma með ljós eða luktir með
sér en einnig voru kyndlar til
sölu til styrktar Unglingadeild
Drekans. Göngunni lauk svo
aftur við Pakkhúsið þar sem
hægt var að kíkja inn en nú er
jólaopnun Pakkhússins í fullum
gangi. Þar er gott að kíkja við og
næla sér í jólaskap.
þa

Jólagleði 2012

Verið hjartanlega velkomin á jólagleði
sunnudagskvöldið 9. desember kl. 20:00 í Félagsheimilinu Klifi.
Flytjendur eru heimafólk úr Snæfellsbæ.
Tónleikarnir eru í boði Lista- og menningarnefndar Snæfellsbæjar.
Njótið kvöldsins!

Aðventuhátíð

Verið hjartanlega velkomin
á óskast
jólagleði
Starfsmaður
tímabundið kringum
jólin í
sunnudagskvöldið 9. desember
kl. 20:00
í Grundarfirði
Félagsheimilinu Klifi. Flytjendur eru heimafólk úr
Snæfellsbæ. Tónleikarnir eru í boði Lista- og
menningarnefndar Snæfellsbæjar.
Pósturinn í Grundarfirði óskar eftir að ráða
starfsmann yfir jólatímann.

Að venju var haldin aðventu
hátíð í Ólafsvíkurkirkju að
kvöldi fyrsta sunnudags í
aðventu sem að þessu sinni bar
upp á 2. desember. Fyrsta
aðventukvöldið í Ólafsvíkur
kirkju var haldið árið 1969 af
Kvenfélagi Ólafsvíkur og því
löngu komin hefð fyrir þessari
stund í kirkjunni. Aðventu
hátíðin var með hefðbundnu
sniði. Halla Bára Eysteinsdóttir
kveikti á spádómakertinu en að
þessu sinni var því komið fyrir

í glæsilegum aðventukransi sem
Anton Gíslason smíðaði fyrir
kirkjuna.
Nemendur
úr
tónlistarskólanum sáu um
tónlistaratriði og börn úr TTT
starfinu ásamt fermingarbörnum
lásu um kirkjuárið, ritningar
lestra einnig fluttu þau stutt
leikrit. Lesin var jólasaga, flutt
hugvekja og Kirkjukór Ólafs
víkur söng tvo lög. Að dagskrá
lokinni fengu viðstaddir sér
hressingu í safnaðarheimilinu.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf 10. desember
og unnið fram yfir jól.

Umsóknum má skila inn á grundarfjordur@postur.is,
einnig má hafa samband við Fjólu í síma 825 1135.

Njótið kvöldsins!
þa

gran
góðir grannar
Helgartilboð 6. - 9. desember

...sjá nýja
uppskrift
“Lambakjöts
KARRÝRÉTTUR”

...á
samkaupurval.is

4af0sláttu

%r
verð áður 1.998 kr

verð áður 2.798 kr

1.679
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Úrvals nautaborgarar 90g

Rauð vínber
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Birt með fyrirvara um prentvillur.
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Nýbakað á staðnum!
Rúsínu- og valhnetubrauð

Hangilæri

úrbeinað, frá Kjötseli
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