855. tbl - 18. árg.

29. nóvember 2018

Áttundi Grænfáninn til Lýsuhólsskóla
Þann 24. nóvember flögguðu
nemendur og starfsfólk Grunn
skóla Snæfellsbæjar, Lýsuh óls
skóla, sínum áttunda Grænfána
en skólinn hefur verið virkur
þátttakandi í verkefninu Skólar
á grænni grein frá því að til þess
var stofnað á Íslandi árið 2001.
Umhverfissamtökin Landvernd
hafa haldið utan um verkefnið
frá upphafi og gera enn.
Skólar á grænni grein er alþjóð
legt verkefni sem menntar nem
endur víðsvegar um heim í sjálf
bærni og umhverfisvernd. Verk
efnið byggir á lýðræðismenntun
og getu til aðgerða. Skólar sem
uppfylla viðmið verkefnisins fá
afhentan Grænfána til tveggja ára
í senn en Grænfáninn er alþjóð
leg viðurkenning fyrir umhverfis
menntun í skólum.  
Þemu sem G.Snb. Lýsuhólsskóli
hefur lagt áherslu á síðastliðin
tvö ár eru átthagar, landslag og
úrgangur/rusl og fjölmörg verkefni
hafa verið unnin í tengslum við

þau. Skólinn fær fánann fyrir
góða frammistöðu í menntun til
sjálfbærrar þróunar og fyrir að
leggja sitt af mörkum til þess að
efla og bæta umhverfismál innan
skólans og í nærsamfélaginu.

Jólakveðjur
Við erum að taka á móti
jólakveðjum í jólablað Jökuls.
Vinsamlegast hafið samband

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

Reynsluóku Bentley um Eysteinsdal
Ljósmyndari rakst á óvenjulega
sjón á planinu við söluskála ÓK
um síðustu helgi en á planinu
voru staddir 12 Bentley bílar.
Einhver gæti spurt, hvað er
óvenjulegt við það? Jú það er
ekkert umboð fyrir Bentley bíla
á Íslandi.
Ástæða fyrir veru bílana er
sú að þeir voru í reynsluakstri
um landið. Í bílunum voru fjöl
miðlamenn frá ýmsum fjöl
miðlum til að kynna sér hvernig
bílarnir virka í aðstæðum hér
á landi. Í reynsluakstri eins og
þessum eru bílarnir prófaðir
við hinar ýmsu aðstæður og
myndaðir.
Áður en hópurinn kom á
Snæfellsnesið hafði hann meðal
annars verið á Langjökli. Hér á
Snæfellsnesi átti að fara vítt og
breitt um nesið og var ætlunin
meðal annars að fara upp í
Eysteinsdal þegar búið var að
taka eldsneyti til að prófa bílana
og skoða sig um.
Veðrið þessa helgi var mjög

gott til ferðalaga af þessu tagi,
stilla, frost og sól. Var veðrið
því mun betra en helgina áður
þegar eigendur fyrirtækisins
voru á ferðinni hér til að skoða

aðstæður, leist þeim ekkert á þær
þá enda veður mjög leiðinlegt
þá helgi.
Þess má geta að hver bíll mundi
kosta í kringum 60 milljónir hér

á Íslandi og það má því segja að
það hafi verið milli 700 og 800
hundruð milljónir á planinu hjá
ÓK.

Witam,

Velsmiðja Grundarfjardar zaprasza na
wymiana kol z letinich na zimowe.
U nas nie czeba czekac 2 tygodnia na wymiana kol !!!!!!!
Najlepsze gatunki opon i ceny od ﬁrmy ,,SOLNING‘‘
plus jak zamowicie u nas darmowa dostawa.
Zapraszamy.

Kæri Snæfellingur.

Vélsmiðja Grundarfjarðar býður
ykkur dekkjaskipti í Grundarﬁrði,
hjá okkur er engin bið.
Erum með mjög góð dekk frá
Sólningu, og sendingarkostnaður
er enginn.
Verið velkomin.

Aðventuhátíð
Aðventuhátíð verður haldin
sunnudaginn 2. desember kl 20:00
í Ólafsvíkurkirkju.
Á dagskrá verður m.a.
barnakór, jólasaga, hugvekja
og tónlistaratriði.
Hefjum aðventuna
með notalegri stund í kirkjunni.

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

þa

Jólabasar

LAUGARDAGUR 1.DES KL. 13 - 17
ÁTTHAGASTOFA
Félag eldri borgara í Snæfells
bæ hélt árlegan jólabasar sinn,
síðasta laugardag. Á basarnum
var að venju mikið af fallegum
munum úr leir, gleri og ýmsu
öðru efni. Úrvalið er alltaf
fjölbreytt og greinilegt að félags
menn eru mjög hugmyndaríkir
þegar kemur að því að útbúa
muni á basarinn. Eitt af því sem

ekki má vanta þegar basarinn
fer fram er að geta keypt sér
súkkulaði og vöflur með rjóma
sem hægt er að gæða sér á við
harmonikkuundirleik. Var engin
undantekning á því enda félags
menn komnir í jólaskap eins og
sjá má á myndinni.
þa

JólaÞorp
Yndisljúf jólastemming, lifandi tónlist,
jólaglögg&jólasveinar
Hraun, Sker og Viðvík bjóða smakk.
Fyrirtæki og einkaaðilar bjóða vörur til sýnis og sölu.
Reko Vesturland (sjá Facebook síðu) verður með
afhendingu sama dag kl. 14 - 14:30

Störf í boði
Fiskmarkaður Íslands leitar að fólki til vertíðarstarfa
í flokkunar- og slægingarstöð Rifi.
Um ræðir vertíðarvinnu frá 15. janúar til 31. maí. Mikil vinna í boði.
Einnig leitum við af vönum lyftaramanni í heils árs starf á sömu starfsstöð.

Menningarnefnd Snæfellsbæjar

Tjaldað í nóvember

Fyrir áhugasama hafið samband við:
Reynir Guðjónsson, reynirg@fmis.is, 840-3725 eða
Smára Björgvinsson, smari@fmis.is, 840-3715

• 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

www.steinprent.is

Þó ferðamönnum hafi fjölgað
mikið síðustu ár á Íslandi er ekki
mikið um að þeir sofi í tjöldum
að vetri til hér á landi enda
tjaldstæði ekki opin á þessum
árstíma. Það er þó alltaf einn og
einn sem lætur kuldann ekki á
sig fá. Þannig var líklega farið

fyrir þeim sem gistu í tjaldi við
Kirkjufell í síðustu viku. Þó það
hafi ekki verið kuldalegt um að
litast eins og sjá má á myndinni
hefur mjög líklega verið kalt á
þessum tjaldgestum næstu nætur
á eftir.
þa

Fullveldishátíð

Í tilefni 100 ára fullveldisafmælis Íslands höldum við upp á
tímamótin með sýningu í húsnæði skólans í Ólafsvík,

laugardaginn 1.desember kl. 12:00 - 15:00.
Hátíðardagskrá verður í Íþróttahúsi Snb. kl. 13:15.
Allir velkomnir, boðið verður upp á þjóðlegar veitingar.
Nemendur og starfsfólk
Grunnskóla Snæfellsbæjar

Sjóvarnir

Jólamót HSH í frjálsum íþróttum
Stykkishólmi, 9. desember 2018
HSH heldur hið árlega jólamót í frjálsum íþróttum innanhúss í íþróttahúsi Stykkishólms,
sunnudaginn 9. desember 2018. Mótið hefst kl. 10:30.
Keppt er í eftirfarandi flokkum og greinum:
8 ára og yngri: Langstökki með og án atrennu og 35m hlaupi
9 – 10 ára: Langstökki með og án atrennu, hástökki og 35m hlaupi
11 – 12 ára: Langstökki með og án atrennu, hástökki, kúluvarpi og 35m hlaupi
Í flokkum 13 – 14 ára, 15 – 16 ára og 17 ára og eldri: í sömu greinum og 11 – 12 ára.
Foreldrar eru hvattir til að koma og hvetja krakkana og aðstoða við framkvæmd móts.
Skráning:
Kristín Halla þjálfari: símanr. 899-3043 / netfang: kh270673@gmail.com
Margrét Sif þjálfari: símanr. 867-9450 / netfang: margretsif87@gmail.com
Dawid Einar þjálfari: símanr. 845-5790 / netfang: dawideinar1@gmail.com
Skráningu lýkur fimmtudagskvöldið 6. desember kl. 21:00
Þegar skráð er, þarf að gefa upp kennitölu keppanda og greinar sem hann/hún vill keppa í.

Við hvetjum alla til að mæta í skrautlegum sokkum og með jólasveinahúfu 😊😊
Verðlaun verða veitt fyrir:
Skrautlegustu sokkana
Jólalegustu sokkana
Frumlegustu sokkana

Þessa dagana er unnið að sjó
vörnum undir Ennisbökkum í
Snæfellsbæ, það er Grjótverk EHF
frá Hnífsdal sem vinnur verkið en
um er að ræða endurbyggingu á
180 metra garði. Áður en endur
byggingin hófst þurfti að hreinsa
úr bakkanum og komu þá í ljós
gamlir netaafskurðir sem notaðir
voru á árum áður til að binda
jarðvegin og varna því að eins
mikið af jarðvegi hrindi úr honum.
Sama fyrirtæki mun svo gera
nýjan 90 metra langan sjóvarnar
garð við Gróuhól á Hellnum og
er áætlað að því verki ljúki um
miðjan apríl á næsta ári. Ásamt
því að byggður verður nýr 125

metra langur sjóvarnargarður við
gamla Hraðfrystihús Hellissands
og eru verklok á því verki áætluð
í lok júní 2019.
B.Vigfússon hefur einnig
unnið að því að gera nýja sjó
varnar
g arð við Marbakka í
Staðarsveit, verður garðurinn 55
metra langur og verklok áætluð
31. desember næst komandi.
Áætlaður kostnaður við þessa
sjóv arnarg arða er 35.100.000
og skiptist kostnaðurinn á milli
ríkis og sveitarfélags þannig að
87,5% falla á ríkið og 12,5% á
Snæfellsbæ.

Hlökkum til að sjá ykkur
í jólaskapi
Frjálsíþróttaráð HSH

Afhentu gjafapakka

þa

kirkjanokkar.is

Síðasti sunnudagaskóli ársins

verður í Ingjaldshólskirkju á sunnudaginn kl. 11.

Aðventukvöld kvenfélagsins

verður í Ólafsvíkurkirkju á sunnudaginn kl. 20.

Snævar Örn Arnarson for
maður Lionsklúbbs Ólafsvíkur og
Sævar Gíslason gjaldkeri afhentu
leikskólanum Krílakoti gjafa
pakka með læsishvetjandi efni
á dögunum. Gjöf þessi er einn
liður í „Þjóðarsáttmála um læsi“
og styður við undirstöðuþætti
læsis. Menntamálastofnun
gefur þessa pakka í samstarfi
við Lions-hreyfinguna og hafa
pakkar eins og þessi verið

afhentir um allt land frá því í
ágúst á þessu ári. Hugmyndin
af gjafapökkunum kom frá
sérf ræðingum læsisverkefnis
Menntamálastofnunar en Lionshreyfingin hafði lýst áhuga á
samstarfi í tengslum við læsis
verkefnið. Það var Ingigerður
Stefánsdóttir leikskólastjóri sem
tók við pakkanum fyrir hönd leik
skólans.
þa

Jóladagatal Pakkhússins 2018
Komdu í Pakkhúsið og upplifðu jólandann með okkur
Heitt heimlagað súkkulaði, kaffi, gotterí, handverk, íslenskar vörur...

28. nóv

1.-2. des

1. des

1. des

Jólatónleikar , Guðrún
Árný og skólakór SNB,
Ólafsvíkurkirkja kl. 20

Opið 14-18

Jólaþorp SNB Í
Átthagastofu
Snæfellsbæjar

Opið hús í Grunnskóla
SNB tilefni af 100 ára
lýðveldis afmæli Íslands

2. des

3. des

5. des

6. des

Kveikt á jólatrjám
Snæfellsbæjar

Tónleikar hjá
Tónlistarskóla SNB
í Klifi kl. 17

Tónleikar fullorðinna
nemenda frá
Tónlitarskóla SNB í
safnaðarh. Ólafsv.kirkju kl.20

Hátíðartónleikar
Eyþórs Inga
í Klifi kl. 20

10. des

8.-9. des

12.-23. des

12.-14. des

Jólabókamessa
Grunnskóla SNB
í Klifi kl. 20

Opið 14-18

Opið 16-19

8.des. Krakkaföndur

Jólasveinarnir koma í
Pakkhúsið kl. 17

15.-16. des

15. des

17.-21. des

20. des

Opið 14-18

Tónlistarskóli SNB
kemur í Pakkhúsið
kl. 15:00

Opið 16-19

Síðasti skiladagur
til að koma með
piparkökuhúsin

20. des

22. des
Opið 14-18

Tónleikar hjá
Tónlistarskóla SNB í
Lýsuhólsskóla kl.13

Fylgist með á:

Jólahús SNB valið og úrslit í
piparkökuhúsakeppninni

Pakkhús-Handcraft

23. des
Opið 16-18/20-22
Jólaglögg í boði Snæfellsbæjar frá kl 20-22

pakkhus_snb
Birt með fyrirvara um breytingar
Pakkhús Snæfellsbæjar, Ólafsbraut 12, 355 Ólafsvík
S: 433-6929/433-9030, pakkhus@snb.is

Jólatónleikar & Innritun

Jólatónleikar

Innritun í skólavistun
Tónlistarskóla Snæfellsbæjar
fyrir vorönn 2019

Tónlistarskóla Snæfellsbæjar
verða haldnir sem hér segir:
Mánudaginn 3. des. í Klifi kl.17:00
Fimmtudaginn 20. des. á Lýsuhóli kl.13.00

fer fram í Ólafsvík
6. desember til 13. desember.

Jólatónleikar fullorðinna nemenda
Tónlistarskóla Snæfellsbæjar verða
miðvikudaginn 5. des.
í safnaðarheimilinu í Ólafsvíkurkirkju kl. 20:00.

Það er hægt að hringja í sima 4339928
eða senda tölvupost: tonlistarskoli@snb.is

Foreldra- og styrktafélag Tónlistarskóla Snæfellsbæjar
sér um sölu á kaffiveitingum
eftir tónleikana 3. desember.
Miði kostar 500 kr. fyrir 12 ára og eldri.

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

Félagsvist 10. bekkjar
Í síðustu viku buðu 10.
bekkingar í GSNB upp á spila
kvöld í skólanum þar sem spiluð
var félagsvist. Það var spilað á
7 borðum og stemmningin var
góð. Buðu krakkarnir upp á
smákökur og kaffi og voru síðan
veitt verðlaun fyrir 1. - 4. sæti
hjá körlum og konum, hæstu
stig yfir alla, setuverðlaun og
bjartasta brosið. Ari Bjarnason
var stigahæstur allra og hlaut að
launum 10. kg af þorskhnökkum
frá HH og 8 kg af risahumri

frá Hafkaup. Við viljum nota
tækifærið og þakka öllum sem
komu og áttu skemmtilega
kvöldstund saman og einnig
þeim fyrirtækjum sem gáfu
vinninga. Það voru Apótek
Ólafsvíkur, Blómsturvellir,
Hafkaup, HH, Pastel, ÓK skálinn
og Snæfellsbær. Kærar þakkir
fyrir okkur! Stefnan er sett á
annað svona kvöld eftir áramót,
fylgist endilega með því.
býg

VIÐ ERUM AÐ LEITA AÐ
KRAFTMIKLUM STARFSMANNI
Hlutverk Póstsins er að veita áreiðanlega þjónustu fyrir fyrirtæki og einstaklinga á sviði dreifingar-, samskiptaog flutningalausna. Framtíðarsýn Íslandspósts er að fyrirtækið verði nýjunga- og tæknidrifið fyrirtæki sem svarar síbreytilegum
þörfum viðskiptavina.

Fulltrúi óskast - tímabundið
Pósturinn leitar eftir einstaklingi í tímabundið starf sem fulltrúi á pósthúsinu Ólafsvík. Óskað er eftir jákvæðum
einstaklingi með ríka þjónustulund og framúrskarandi samskiptafærni.
Starfið felst í daglegum rekstri ásamt afgreiðslustjóra. Helstu verkefni eru uppgjör, flokkun, frágangur sendinga og
önnur tilfallandi störf á pósthúsinu.
Hæfniskröfur
Almenn tölvukunnátta.
Góð íslensku- og enskukunnátta í töluðu og rituðu máli.
Sjálfstæð, öguð og nákvæm vinnubrögð.

Óskað er eftir starfsmanni í fullt starf fram að áramótum en með möguleika á framhaldi.
Nánari upplýsingar veitir: Jensína Guðmundsdóttir í síma 436-1101 eða í netfangi jensinag@postur.is
Umsóknarfrestur er opinn. Aðeins er tekið á móti umsóknum í gegnum
auglýsta stöðu á umsóknarvef Póstsins www.postur.is.

Pósturinn leggur mikla áherslu á jafna stöðu kynjanna og er það mikilvæg staðfesting á því að vel sé staðið að jafnréttismálum hjá
fyrirtækinu og að mikið sé lagt upp úr því að tryggja að allir fái jöfn tækifæri og eigi þann kost að vaxa og dafna í starfi á eigin
verðleikum.

Gildi Póstsins eru TRAUST - VILJI - FRAMSÆKNI. Tekið er mið af þessum gildum þegar ráðið er í stöður hjá fyrirtækinu

Menningarár & vetrardagskrá Frystiklefans
Eins og bæjarbúar hafa
vonandi tekið eftir hefur verið
afar mikið um fjölbreytta
menningarviðburði á dagskrá
Frystiklefans í Rifi þetta árið.
Viðburðakvöld voru yfir 150
talsins og stakir viðburðir
um 70. Til að nefna það allra
helsta mætti minnast á tónleika
með Ásgeiri Trausta, Bubba og
Dimmu, Jónasi Sig, Valdimar og
Emmsjé Gauta. Einnig fengum
við í heimsókn fjöldann allann
af minna þekktum hljómsveitum,
bæði innlendum og erlendum
ásamt uppistandssýningu með
Ara Eldjárn. Kvikmyndahátíðin
Northern Wave Film festival
var á sínum stað í Októrber og
heppnaðist einstaklega vel.
Tvær nýjar leiksýningar voru
frumsýndar í sumar og söng
leikurinn um ferðina að miðju
jarðar var tekinn upp að nýju.

Sýningar á söngleiknum urðu
70 talsins sem telst stórkostlegur
árangur jafnvel á mælikvarða
leikhúss í stórum borgum þar
sem markaðurinn er margfalt
stærri en sá sem litla leikhúsið
í Snæfellsbæ reynir eftir allra
bestu getu að ná til. Við fengum
til okkar í heimsókn þrjár
barnaleiksýningar á þessu ári og
munum áfram leitast eftir því að
taka á móti öllum þeim sem vilja
koma og sýna hjá okkur.
Markmið Frystiklefans er ein
falt: Að auka framboð á metnaðar
fullum og fjölbreyttum menn
ingarviðburðum í Snæfellsbæ. Að
hitta nágranna þína og upplifa
eitthvað sem brýtur hversdaginn
upp er mikilvægur þáttur í því
að viðhalda gleði og lífsgæðum
innan hvaða samfélags sem er og
við í Frystiklefanum viljum að hér
á nesinu geti fólk verið stolt af því

Aflabrögð

framboði viðburða og menningar
sem í boði er.
Þess vegna höfum við ákveðið
að vera með vikulegt framboð
af viðburðum í allann vetur. Það
gleður okkur að tilkynna að í
vetur verðum við með lifandi
tónlist öll föstudagskvöld, á
laugardagskvöldum sýnum við
svo sérvaldar kvikmyndir af
kvikmyndahátíðinni Northern
Wave Festival. Á sunnudögum
verður svo Barna-Bíó þar sem
gamlar og góðar barnamyndir
með íslensku tali verða sýndar
á stóra tjaldinu okkar
Forsenda þess að skipuleggja
og framkvæma skemmtilega
viðburði er sú að Snæfellingar
sýni það með þátttöku í
viðburðunum að eftirspurn
og stemming sé hér á svæðinu
fyrir slíku. Mætingin á viðburði
í húsinu er frammúrskarandi.
Allir þeir sem koma hingað til
að leika eða spila hreinlega skilja
það ekki hvernig hægt sé að fá
svona mikið af fólki til að sækja
viðburði á jafn litlum markaði.
Þetta er vitaskuld mjög jákvætt

og við sendum þakklæti okkar til
allra þeirra sem reima reglulega á
sig menningarskóna sína og arka
í Frystiklefann.
En það má alltaf gera betur
og við sendum því hvatningaróp
til þeirra sem aldrei hafa komið,
koma sjaldan eða langar að
koma oftar. Við viljum fá ykkur
í heimsókn því maður er manns
gaman.
Sala á ársmiðum hefst 1. des
ember og lýkur 31. desember.
Ársmiðinn gildir á ALLA viðburði
í Frystiklefanum árið 2019 og allir
þeir sem keypt hafa miðann geta
vottað fyrir það að hann MARG
MARG MARG MARG MARG MARG
MARG MARG MARGBORGAR
SIG!
Miðasalan fer fram á heima
síðunni okkar:
www.thefreezerhostel.com
Með þökkum fyrir glæsilegt
menningarár 2018 og von um
enn viðburðaríkara 2019,
Starfsfólk Frystiklefans.

Auglýsingaverð
í Jökli

Svarthvítar auglýsingar
Í Snæfellsbæ komu alls 694
tonn á land í 125 löndunum
dagana 19. til 26. nóvember.
Í Ólafsvíkurhöfn 298 tonn í
69, í Rifshöfn 349 tonn í 47
og á Arnarstapa 47 tonn í 9
löndunum.
Hjá dragnótabátunum landaði
Rifsari SH 26 tonnum í 2, Egill
SH 21 tonni í 5, Ólafur Bjarnason
SH 17 tonnum í 5, Magnús SH 15
tonnum í 5, Esjar SH 13 tonnum
í 1, Guðmundur Jensson SH 14
tonnum í 2, Saxhamar SH 9
tonnum í 1, Gunnar Bjarnason
SH 8 tonnum í 4, Sveinbjörn
Jakobsson SH 6 tonnum í 5
og Matthías SH 4 tonnum í 3
löndunum.
Einn stór línubátur landaði,
Örvar SH landaði 109 tonnum

í 1 löndun.
Hjá litlu línubátunum landaði
Stakkhamar SH 60 tonnum í 8,
Tryggvi Eðvarðs SH 51 tonnum
í 7, Lilja SH 46 tonnum í 8, Særif
SH 39 tonnum í 6, Óli á Stað
GK 38 tonnum í 6, Kvika SH
35 tonnum í 7, Brynja SH 28
tonnum í 6, Álfur SH 25 tonnum í
5, Sverrir SH 22 tonnum í 5, Kári
SH 22 tonnum í 7, Ingibjörg SH
18 tonnum í 6, Magnús HU 16
tonnum í 4, Rán SH 12 tonnum
í 3 og Þerna SH 10 tonnum í 5
tonnum.
Tveir netabátar lönduðu á
þessu tímabili Bárður SH landaí
13 tonnum í 6 og Erling KE 16
tonnum í 1 löndun.
þa

Opna í svarthv
Heilsíða í svarthv.
Hálfsíða í svarthv.
1/4 í svarthv.
1/8 í svarthv.
1/16 í svarthv.

42.500
28.400
18.600
12.300
8.900
5.600

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

Verðin eru með 24% vsk

71.200
48.500
34.100
24.900
16.200
11.000

Víkingar efstir í futsal
Íslandsmótið í knattspyrnu
innanhúss eða Futsal er komið
á fullt og var fyrri umferðin E
riðli karla spiluð í íþróttahúsi
Snæfellsbæjar um síðustu helgi.
Víkingur Ólafsvík tekur að venju
þátt og auk þeirra eru Stál-úlfur,
Kóngarnir og Kórdrengir í E riðli.
Voru þetta allt hörkuleikir sem
spilaðir voru og oft mjög fast
spilað. Strákarnir í Víking stóðu
sig mjög vel og unnu alla sína
leiki. Eru þeir því efstir í riðlinum
með 9 stig. Unnu þeir Stál-úlf 3 1 í fyrsta leik, Kórdrengi 5 - 0 og
Kóngana einnig 5 - 0. Víkingur
er því í góðri stöðu fyrir seinni
umferðina sem fram fer í Kórnum
sunnudaginn 16. desember næst

komandi. Verður spennandi að
fylgjast með hvernig gengur þá.

Efni og auglýsingum í Jökul þarf að
skila fyrir kl. 16, þriðjudag fyrir útgáfu.
Það er í lagi að skila fyrr.
Upplýsingar um auglýsingaverð
á www.steinprent.is

þa

MAGNAÐU DÁLEIÐANDI
AUGNARÁÐ ÞITT
8X ÞYKKING
MÝKJANDI, ENDINGARGÓÐ
FORMÚL A MEÐ B5 VÍTAMÍNI

HYPNÔSE MASCARA

PRIMER SEM EYKUR ÞÉTTLEIK A
AUGNHÁRANNA UMTALSVERT

LANCÔME KYNNING
FÖSTUDAGINN 30. NÓVEMBER.

Jólavaran komin og snyrtifræðingar frá Lancôme veita góð ráð.

20%

A F S L ÁT T U R

AF ÖLLUM LANCÔME VÖRUM

GLÆSILEGUR KAUPAUKI ÞEGAR ÞÚ KAUPIR LANCÔME VÖRUR FYRIR 8.900 EÐA MEIRA.

LANCÔME FULLKOMNAR FÖRÐUNINA MEÐ FALLEGA MÓTUÐUM AUGABRÚNUM
BROW SHAPING
Tvískiptur augabrúnablýantur með létta kremaða formúlu sem verður að púðri þegar hún
þornar og greiðu sem blandar litinn fyrir náttúrulegt útlit.
BROW DEFINE
Mjög fíngerður tvískiptur skrúfblýantur með greiðu á endanum sem hjálpar við að endurmóta
augabrúnirnar á mjög nákvæman hátt.
BROW DENSIFY
Augabrúnapúður sem umbreytist í kremaða áferð. Auðvelt er að byggja upp litsterkt púðrið
sem er endingargott og smitast ekki.

