HJÁ OKKUR
FÆRÐU JÓLAGJAFIR
fyrir fólkið þitt og heimilið
Þökkum ykkur fyrir viðskiptin
og tryggðina á árinu,
sérstaklega nú fyrir jólin.
Með því að þið verslið í heimabyggð,
getum við eflt verslun og þjónustu í héraði.
Jólakveðja
starfsfólk Olís - Rekstrarlands

Fram að jólum verður opið sem hér segir:
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Tilfinningin fyrir jólunum

Það er furðulegt og þannig
langt í frá hversdagslegt, að
jólunum fylgir sú einstaka til
finning í mínum huga að allur
heimurinn gangi í takt. Ég var
orðinn nokkuð gamall þegar ég
álpaðist einusinni á jóladag
eftir mjólk eða rjóma, í bensín
sjoppu í Reykjavík sem hafði
eitthvert sérleyfi fyrir því að
hafa opið. Maður getur þreifað
á svona tilfinningum í hjartanu
þó langt sé um liðið. Allavega
ég. Og þetta voru dapurleg
vonbrigði; ekki yfir því að geta

keypt mjólkina heldur því að
þarna var bílastæðið krökkt af
unglingum og biðröðin enda
laus. Þau voru ekki að sækja
neinar nauðsynjar – virtust ekki
einusinni hafa mælt sér mót –
heldur leiddist þeim bara. Þau
voru sum hver að sækja sér
nammi og snakk, en mest
sýndist mér renna út af
pizzusneiðum. Endalaust ef
andlitum og hlátrasköllum sem
sögðu – í mínum huga – þá
sögu að fólki fyndist allir dagar
mega vera eins, gæti ekki gert
málamiðlanir, vildi alls ekki
reyna á sig. Á þessum tíma
punkti hafði ég prufað allskyns
jól, að eigin mati. Í útlöndum
við aðra siði, í annarri menn
ingu, þar sem „hug
mynd
inni
um hin heilögu jól“ var storkað,
já beggja vegna Atlantsála hafði
ég upplifað jól, einn míns liðs,
með kunningjum, með vinum.
Og þá stuðar það mann ekki að
fólk nálgist hlutina öðruvísi. En
þessi sjoppuferð þarna fannst
mér ósköp dapurleg. Af því að

það er svo einstakt að allavega
einn dag á ári, virðist heilt
samfélag – háir og lágir – ganga
í takt. Það er áþreifanleiki hug
myndarinnar um að við séum
öll eitt. Það kemur menningar
lega samhenginu ekkert við,
heldur því að þegar það er
„orðið heilagt“ – á aðfanga
dags
kvöld, þá tökum við öll
þátt í því heilaga. Það er ríki
friðar
ins. Og kapphlaupinu
eftir alsnægtunum er lokið um
stund; allt verður bara eins og
það á að verða. Það er mín
afstaða.

Að finna að jólunum

Það þarf ekki að horfa fram
hjá því að það mörgum líður
illa á jólunum, miklu fleirum en
við vildum – og þá er ég samt
bara að tala um í okkar litla
samfélagi, hér á vestanverðu
Snæfellsnesinu og á Íslandi. En
flest njótum við þess þó að fá
að ganga í takt. Tilheyra
helginni sem afmarkar jólin frá
öllum öðrum tíma. Í eina tíð

fylgdu jólum fjölskyldusamverur
sem skiptu öllu máli, í því var
helgidómur jólanna falin;
nándin og fjarlægðirnar eru
afstæðari í dag. Eins getum við
aldrei borið saman það sem
fólk veitir sér í dag og hvað
þótti munaður áður. Það er til
einskis að barma sér yfir slíkri
þróun, ástæðulaust að taka því
með þótta að fólk fari fram úr
því sem okkur sjálfum þykir
hóflegt. Það þarf ekki að dæma
aðra, segja neysluna óásættan
lega útaf græðginni, setja
mælikvarða á hvað sé óhóf eða
fullyrða eitthvað um spillingu
og brenglað verðmætamat, til
þess að hefja sjálfan sig yfir
einhverja firringu sem maður
skynjar hjá öðrum. Við eigum
nóg með okkur sjálf og það að
ganga í takt við eigin tilfinningar
fyrir jólunum. Og eins og aðrir
ættu að eiga frí frá dómum
okkar um þeirra siði; þá er
óskandi að við sem leggjum
mikla merkingu í helgi jólanna
fáum frið fyrir þeim postulum

sem sífellt prédika um það hvað
jólin séu nú mikið húmbúkk og
hræsni. Þeim sem í hroka sínum
halda því á lofti að þetta snúist
allt um einhverja yfirnáttúrulega
afmælisveislu fyrir einstakling
sem þeim sé sama hvort var til
eða ekki. Það að hafa tilfinningu
fyrir hinu heilaga á jólunum
snýst nefnilega um okkur sjálf
og því að vera í tengslum við
okkur sjálf og þau hin í kring.
Helg stund snýst um minningar
og merkingu. Það sem er í
okkur öllum og því um leið það
sem við eigum sameiginlegt;
hvort sem við erum kristin eða
skilgreinum okkur öðruvísi,
það sem er saklaust, varnarlaust
og óflekkað í okkur öllum. Þar
sem er enginn ótti og engin
skömm. Við þurfum öll
svoleiðis pláss, ekki bara í
hjartanu, heldur í mannlegum
sam
skiptum líka. Þess rýmis
eigum við öll að geta notið í
kirkjunum okkar og kærleiks
ríkum tengslum við náungann.
Því um það snýst það að ganga
í takt.
Og með þeim óskum vil ég
óska ykkur öllum friðar og
gleði á jólum og um áramót.

Að lokum – til handa
heiðingjunum!

Skáldið Steinn Steinarr var
kaldhæðinn og kunni að snúa
útúr, en um leið hafði hann
sterka trúartilfinningu, þar sem
rétt
lætið og sannleikurinn
skipti meira máli en helgislepja
eða upphafin orð um alvaldan
Guð. Hann orti eitt sinn ljóð
sem byrjar svona:
„Sjá, ennþá nálgast sú hátíð, sem
hjartanu er skyldust.
Og huggar með fagnaðarsöngvum
hvert angur manns.
Og innan skamms byrjar kappát í
koti og höllu,
og klukknahringing og messur og
bænargjörð,“

Hjá Steini harðnar tóninn og
ljóðmælandinn fer á fulla ferð í
að formæla þessu öllu – ekki
eins og ég bensínsjoppunni og
pizzusneiðaátinu á jóladag um
síðustu aldamót - heldur ein
mitt hvað hið trúarlega sé asna
legt og hið heilaga yfirgengilegt,
í samfloti með kapítalismanum;
hann yrkir áfram:

Tekið verður á móti pökkum
í Björgunarstöðinni Von
Hafnargötu 1, Rifi
sunnudaginn 23. des. á milli kl. 20-22.
Herramennirnir hefjast svo handa
við að heimsækja börnin um leið og
happdrættinu í Klifi lýkur á aðfangadag.
Fyrsti pakki kostar 1.500 kr
og hver pakki eftir það 500 kr.

Gleðileg Jól

“það er kannski heimskast og
andstyggilegast af öllu,
sem upp var fundið á þessari
voluðu jörð.“

Það er því við hæfi að enda
þetta á orðsendingu til þeirra
sem hafa allt á hornum sér og
sjá því allt til foráttu að þetta
jólastúss sé útúrdúr á alvaldi
hvers
daganna eða finnst að
endur
vekja eigi svallveislur
heiðninnar, því það sé íslensk
ara. Hér er því áramótagjöf úr
bókmenntaarfinum, heilræði
ykkur til handa, sem vonandi
færir bros á vör.

“Og ger þú nú snjallræði nokkurt,
svo fólkið finni
í fordæmi þínu hygginn og slótt
ugan mann:
Með kurteisum svip skaltu kveikja
í stofunni þinni.
Og kauptu svo sóknarprestinn og
éttu hann.“
(Steinn Steinarr)

Gleðilegt nýtt ár!
Arnaldur Máni Finnsson Staðastað

Hátíðarstemning í litlu stofunni
Þorbjörg Alexandersdóttir
býr ásamt eiginmanni sínum
Kristni Jóni Friðþjófssyni á Rifi.
Hún er fædd 13 desember 1941
í Hvammi í Miklaholtshreppi og
uppalin á Stakkhamri í sömu
sveiti. Foreldrar hennar voru
Kristjana Bjarnadóttir og
Alexander Guðbjartsson. Er
hún ein af hópi níu systkina.
Voru foreldrar hennar með
hefðbundin búskap, sem kallað
var á þeim árum, þau áttu
kindur, kýr og hesta, hundar og

kisa voru á heimilinu.
Þegar Þorbjörg rifjar upp
minningar sínar um jólin segir
hún. “Fyrstu minningar mínar
um jól eru frá þeim tíma þegar
ekki var komið rafmagn eða
sími í sveitina ljósin voru frá
olíulömpum og kertum, elda
vélin var kynnt með mó, reka
viði og dálitlu af kolum. Jóla
undirbúningurinn fólst í því að
mamma þurfti að sauma og
prjóna föt á okkur systkinin,
hún saumaði kjóla á stelpurnar,
Þorbjörg Alexandersdóttir ásamt eiginmanni sínum Kristni Jóni Friðþjófssyni.

Þorbjörg ásamt systkinum sínum.

hún notaði handsnúna sauma
vél en við systur erum fimm,
þær eru Guðrún, Auður, Magn
dís, Helga og ég. Svo saumaði
hún buxur og skyrtur á
strákana, en þeir eru Guð
bjartur, Bjarni, Hrafnkell og
Friðrik. Það var einfaldlega ekki
hægt að fara í búð til þess að
kaupa jólafötin á börnin en allir
þurftu að fá nýja flík fyrir jólinn.
Það var oft erfitt að fá efni til að

sauma úr og stundum saumaði
mamma föt úr gömlum fötum
sem henni höfðu verið gefin.
Mamma bakaði smákökur,
gyðingak ökur,
hálfmána,
vanilluhringi, rúsínukökur og
margar fleiri tegundir, vínar
tertu og jóla
köku, þótt ekki
væri rafmagn í eldavélinni. Það
hefur verið mikil vinna að halda
réttu hitastigi í ofninum í
eldavélinni en í minningunni

Viðskiptavinum okkar og landsmönnum öllum
óskum við gleðilegra jóla
og farsældar á komandi ári.
Þökkum viðskiptin á árinu.
FISKMARKAÐUR
SNÆFELLSBÆJAR

Sími: 431 3600 - fmsnb@simnet.is
Farsímar: 853 1002 & 853 1003

voru kökurnar allar dásamlega
fallegar. Húsið var allt hreingert,
loft og veggir þvegnir og vil ég
segja frá því að þegar eldað var
við eld sem brann í eldavélinni
í eldhúsinu myndaðist óneitan
lega sót og reykur, einnig kom
reykur af olíulömpum og kerta
ljósunum svo umhverfi varð
óhreinna en gerist þegar eldað
er með rafmagni og rafmagns
ljósin lýsa eins og gerist í dag.
Síðast voru gólfin skúruð vel og
vandlega.
Þegar jólahátíðin gekk í garð
var allt svo skínandi hreint og
ilmandi fínt. Það var venja hjá
pabba að slátra lambi dagana
fyrir jólin svo það væri til nýtt
kjöt í jólasteikina. Á jóladag var
svo borðað hangikjöt, hangi
kjötið var heima gert, kind
hafði verið slátrað um haustið
og síðan reykti pabbi kjötið í
kofa sem stóð austur á túninu
heima. Þegar búið var að borða
á aðfangadagskvöld fórum við
inn í stofu, þar var búið að
skreyta jólatré sem var lítið
gervitré með gervi greni. Kerta
ljós voru sett á greinar þess og
kertin voru oft í fjölbreyttum

Málverk af bænum Stakkhamri.

litum og fleira skraut var sett á
tréið, ég man eftir jólapokum
sem voru gerðir heima úr
pappír. Það var ekki mikið um
gjafir en pabbi og mamma gáfu
öllum börnunum bækur þeim
var ekki alltaf pakkað inn, pabbi
hafði skrifað nöfnin okkar á
bækurnar og gekk á milli okkar
og afhenti hverjum sína bók

Þorbjörg og Kristinn Jón ásamt börnum sínum.

kyssti okkur á kinnina og óskaði
okkur gleðilegra jóla. Að þessu
loknu gengum við í kringum
jólatréð héldumst í hendur
mynduðum hring kringum
tréið og sungum jólasálmana
Heims um ból, Í betlehem er
barn oss fætt, Í dag er glatt í
döprum hjörtum og söngvana
sem enn eru sungnir eins og
Gekk ég yfir sjó og land, Tíu
litlir negrastrákar og Göngum
við í kringum og margt margt
fleira.
Það var sannarlega hátíðar
stemning í litlu stofunni heima,
ljósin á olíulampanum voru
slökkt á meðan kertin á jóla
trénu brunnu niður og lýstu
okkur og veittu hátíðleika, helgi
og frið. Allir fengu epli á
aðfangadagskvöld. Að þessu
loknu var hitað súkkulaði og
kökurnar sem bakaðar höfðu
verið voru bornar á borð inn í
stofu og smökk
uðust alveg
dásamlega vel.
Árin liðu hratt. Ég flutti í Rif,
giftist manninum mínum

Kristni Jóni Friðþjófssyni. Margt
hefur breytst frá því ég man
fyrst eftir mér um jól. Rafmagn
er allstaðar allskonar heimilis
tæki á hverju heimili. Bakar
ofninn og saumavélin eru tölvu
stýrð og ef mig vantar uppskrift
að nýjum kökum sest ég við
tölvuna og leita á Google að því
sem mig vantar að vita. En ég
hef haldið áfram að undirbúa
jólin á þann hátt sem fyrrum
tíðkaðist að hafa heimilið hreint
og baka smákökur, ég saumaði
fötin á börnin mín fyrir jólin,
þegar þau voru lítil. Við hjónin
eignuðumst sex börn, þau voru
í aldursröð Bergþór, hann lést
sjö ára gamall svo kom Erla,
Kristjana, Bergþóra, Halldór og
Alexander Friðþjófur.
Góði lesandi þetta eru aðeins
smá minninga brot sem gefa
innsýn á þær miklu tæknifram
farir sem orðið hafa á minni æfi.
Ég vil færa ykkur öllum ósk um
gleðileg jól og farsælt komandi
ár.

Óskum viðskiptavinum okkar gleðilegra jóla
og farsæls komandi árs.
Þökkum viðskiptin á árinu.

Styrktu verkefni um 5 milljónir
Sjávarsafnið á Norðurtanga í
Ólafsvík hefur nú formlega
verið lagt niður en lítil starfsemi
hefur verið undanfarin ár og
ljóst fyrir nokkru að ekki yrði
rekið safn í húsinu. Þótti stjórn
safnsins því eðlilegt að þeir
fjármunir sem eftir stæðu,
þegar búið væri að greiða
skuldir safnsins og kostnað við
að loka því, yrðu látnir renna
aftur til samfélagsins. Megin
ástæða þess er að uppbygging
og rekstur safnsins hefur frá
upphafi verið fjármagnaður
með styrkjum frá opinberum
sjóðum og Snæfellsbæ auk
ómetan
legs stuðnings fyrir
tækja, félagasamtaka og ein
staklinga.
Voru styrkirnir afhentir laugar
daginn 15. desember síðastliðinn
í húsinu Kaldalæk í Sjómanna
garðinum í Ólafsvík. Í ræðu
sinni við þetta tækifæri sagði
Jóhannes Ólafsson frá því að

Kæru vinir og vandamenn
Óskum ykkur gleðilegrar hátíðar
og þökkum hlýhug og vináttu
við andlát ástkæru móður okkar,
tengdamóður, ömmu og
langömmu
Láru Jónu Ólafsdóttur.
Kær kveðja,
aðstandendur

Á myndinni eru frá vinstri Svanhildur Egilsdóttir, Jenný Guðmundsdóttir og Jóhannes Ólafsson úr stjórn Sjávarsafns
ins, Guðrún Tryggvadóttir fulltrúi Ólafsvíkurréttar, Gunnsteinn Sigurðsson sóknarnefndarformaður Ólafsvíkursóknar,
Sölvi Konráðsson fulltrúi Hrings og Illugi Jens Jónasson úr stjórn Sjómannagarðsins.

sjávarsafnið var stofnaði í októ
ber árið 2000 og hófust fram
kvæmdir í byrjun árs 2001.
Boruð var borhola til að fá sjó
inn í húsnæði safnsins og

smíðuð þrjú 4500 lítra búr og
tvö 1.500 lítra búr. Var fljótlega
bætt við nokkrum minni búrum
fyrir smærri lífverur úr sjó og
fjöru. Hafi til að byrja með
gengið erfiðlega að fá fiskana til
að lifa en með góðum vilja,
frjóu ímyndunarafli og samstarfi
við líffræðinga voru fundnar
lausnir sem skiluðu árangri.
Hafði stjórn safnsins uppi
stórar hugmyndir um safn að

erlendri fyrirmynd en til að þær
hefðu getað gengið eftir hefði
safnið þurft að hafa mjög mikið
fjármagn sem það hafði ekki
aðgang að.
Gerði
stjórn
safnsins
ítrekaðar tilraunir til að fá
menningar- eða ferðaþjónustu
tengda starfsemi í húsið. Gekk
það ekki eftir og húsið því sett
á sölu og fékkst kaupandi að
því í haust.

Þau málefni sem fengu styrk að þessu sinni voru:
Sjómannagarðurinn í Ólafsvík, 4 .000.000 vegna breytinga í garðinum.
Ólafsvíkurkirkja, 500.000 í sjóð til að bæta aðgengi fatlaðra.
Uppbygging Ólafsvíkurréttar 300.000 til áframhaldandi uppbyggingar.
Hesteigendafélagið Hringur 200.000 til uppbyggingar reiðhallarinnar.

Heimasmíðað jólatré með sortulyngi
Bráðum koma blessuð jólin,
börnin fara að hlakka til.
Allir fá þá eitthvað fallegt,
í það minnsta kerti og spil.
Þetta erindi úr ljóði eftir
Jóhannes úr Kötlum, kemur
alltaf upp í huga Margrétar Vig
fús
dóttur þegar líða fer að
jólum. Margrét er búsett í Ólafs
vík ásamt eiginmanni sínum Jóni
Eggerts
syni. Finnst henni að
ljóðið segi svo margt um þennan
árstíma, sem henni finnst svo
skemmtilegur. Margrét rifjar upp
jólin þegar hún var að alast upp
og fór svo síðar að búa, gefum
Margréti orðið.
„Ég er fædd 1949 og ólst upp
í Hlíðarholti í Staðarsveit og á
því láni að fagna að eiga góðar
minningar um jólin. Foreldrar
mínir voru þau Kristjana Elísabet
Sigurðardóttir og Vigfús Þráinn
Bjarnason sem alla tíð bjuggu í
Hlíðarholti. Ég á þrjá bræður,
einn eldri en ég og tvo yngri.
Undirbúningur var hefð
bundin og hófst í desember, en
eflaust hefur mamma verið farin
að sauma og prjóna á okkur

systkinin fyrr. Bakaðar voru smá
kökur, ég man aðallega eftir
hálfmánum, gyðingakökum og
vanillu
hringjum, svo var vínar
terta, formkökur og kleinur.
Mamma bakaði líka stundum
kramar
hús sem voru svo fyllt
með rjóma, þau þóttu mér flott.
Allt var þrifið hátt og lágt. Jóla
tréð, sem var heimasmíðað af
föður mínum, þótti okkur syst
kinunum það alltaf jafn flott
þegar búið var að skreyta það.
En það þurfti að hafa svolítið
fyrir því. Við þurftum að fara
suður í „Köst“ sem svo eru
kölluð og sækja þangað sortu
lyng sem sett var á arma jóla
trésins, ég held samt að það hafi
ekki verið alltaf gert, stundum
var bara sett bómull og síðan
voru lifandi kerti á hverjum
armi. Stofan var skreytt með
marglitu pappírsskrauti sem var
hengt horna á milli. Eftir að
mamma og pabbi voru búin að
skreyta á þorláksmessu var
stofunni læst og ekki opnað fyrr
en á aðfangadagskvöld.

Jón Eggertsson og Margrét Vigfúsdóttir

og hangikjöt á jóladag og
sveskju
grautur með rjóma á
eftir. Á aðfangadag var hlustað á
messu í útvarpinu klukkan sex
og farið í fjós að mjólka, áður en
farið var að borða. Eftir matinn

Matur um jólin var hefð
bundinn, kindakjöt á aðfangadag

var svo gengið í kringum jólatréð
og sungin nokkur jólalög. Síðan
var farið að opna pakkana, sem
okkur krökkunum fannst mjög
spennandi. Ýmislegt fallegt kom
úr þeim, sem við vorum mjög

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

Óskum viðskiptavinum gleðilegra jóla og nýárs.
Þökkum viðskiptin á árinu.
S í ð a n

1 9 9 5

Allir þurfa þak yfir höfuðið

Ingólfur Geir
Gissurarson

Heiðar
Friðjónsson

896 5222

693 3356

Framkvæmdastjóri
Lögg.fasteignasali og
leigumiðlari

Sölustjóri
Löggiltur
fasteignasali B.Sc

Margrét
Úlfar Freyr
Sigurgeirsdóttir Jóhansson

Herdís Valb.
Hölludóttir

588 4477

694 6166

Skrifstofustjóri
margret@valholl.is

588 4477

Lögfræðingur Hdl.
Lögg. fasteignasali.
Skjalavinnsla

692 6906

Lögfræðingur
og lögg.fasteignasali

Pétur Steinar
Jóhannsson
Aðstoðarm.
fasteignasala
Snæfellsnesi

893 4718

Sturla
Pétursson

Anna F.
Gunnarsdóttir

899 9083

892-8778

Löggiltur
fasteignasali

Löggiltur
fasteignasali

Snorri
Snorrason

Löggiltur
fasteignasali
Útibú *ȡHP*QTPCƒT K

895-2115

Fagleg þjónusta Vönduð vinnubrögð

Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteignasala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!
Reykjavík – Snæfellsbæ – Höfn Hornafirði

|

Sími 588 4477

|
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BESTU ÓSKIR UM
GLEÐILEGA HÁTÍÐ
OG FARSÆLD Á NÝJU ÁRI
Óskum þér gleðilegrar hátíðar og
ánægjulegs nýs árs. Innilegar þakkir fyrir
samskiptin á árinu sem er að líða.
Með von um að sjá þig á Búðum á nýju ári.

hotelbudir.is

Óskum Snæfellingum gleðilegra jóla
og farsældar á nýju ári.
Þökkum viðskiptin.

Jólakveðja 2018
Sendum öllum SDS félagsmönnum og fjölskyldum þeirra
hugheilar óskir um gleðilega hátíð
og farsæld á komandi ári.
Þökkum gott samstarfið á árinu sem er að líða.
Stjórn SDS

hotelbudir

hotelbudir

budir@budir.is

+354 435 6700

ánægð með, en ég hugsa oft til
þess í dag, að það væri ágætt að
hverfa til þessa tíma í öllu þessu
gjafafári sem tíðkast í dag. Áður
en farið var að sofa fengum við
epli og appelsínur, sem ein
ungis voru á boðstólum um jól
á þessum tíma. Jóladagarnir
voru nýttir í jólaboð á milli
bæja, það var tvíbýli heima, þar
sem afi og amma og Gunnar og
Áslaug bjuggu í Böðvarsholti og
var mikil tilhlökkun hjá okkur
krökkunum að hitta frænd
systkini okkar og sjá hvað þau
fengu í jólagjöf. Búið var að
dekka borð og þar biðu kökur
af ýmsu tagi, en mest hlakkaði
ég til að fá sneið af „brúntert
unni“ hennar Áslaugar, sem
mér fannst svo góð. Stundum
var farið í kirkju og þá niður að
Búðum. Á þeim tíma var séra
Þor
grímur V. Sigurðsson
prestur á Staðastað.

reitum árið 1967 og stofna
heimili, var margt haft eins og á
æsku
heimilum okkar. Við
bjuggum fyrst á Grundarbraut
24 á neðri hæð, síðan á
Grundarbraut 12 n.h. þar til við
fluttum í Skipholt 3 þar sem við
höfum búið síðan. Við vorum
aðeins 18 og 22 ára þegar við
fórum að búa og þætti það ungt
í dag, en þetta hefur allt blessast
og það bara vel.
Jón er fæddur og uppalinn í
Ásbjörnshúsi, það hús stóð þar
sem bílastæðið við Pakkhúsið er
í dag. Hann á sex systkini,
þannig að þar var oft fjör. Vil
borg tengdamóðir mín var
mjög myndarleg húsmóðir,
alltaf að baka og matreiða. Hún
var snilldar kokkur og alltaf
með einhverjar nýjungar við
matreiðsluna. Eggert var mikið
snyrtimenni og allt var í röð og
reglu á því heimili.

Síðan þegar við Jón Eggerts
son fórum að rugla saman

Ég hef alltaf haft gaman að
því að stússast í mat. Hef alla tíð

Börn Margrétar og Jóns.

Jóla- og nýárskveðja

Sendum Snæfellingum og
samstarfsfólki bestu
hátíðarkveðjur og nýársóskir.

Þökkum gott samstarf á árinu
sem er að kveðja.
Starfsfólk Félags- og
skólaþjónustu Snæfellinga

Húsið fremst til hægri á myndinni er Ásbjörnshús, þar var Jón fæddur og
uppalinn. Myndina tók Valdemar Elíasson

bakað mikið fyrir jól. Held að
stundum hafi smákökusortirnar
farið í 12 eða fleiri, en í dag læt
ég duga 4-5. Síðan baka ég hvíta
og brúna lagköku og formkökur.
Á fyrstu búskaparárunum var
ekki verið að skreyta fyrr en á
þorláksmessu, nú er verið að
skreyta allan desember. Í dag
eigum við enn ljósaseríu sem
var keypt í Hvammi á Grundar
brautinni, að ég held 1969, hún
er enn í fullkomnu lagi og er
sett upp í borðstofugluggann ár
hvert.
Okkar fyrstu jól vorum við oft
í sveitinni hjá mömmu og
pabba á aðfangadag en fórum
svo heim á jóladag. En ef við
vorum heima var verið með
lamba
hrygg, eftirrétturinn var
ís og kokteilávextir, síðar var
verið með reyktan svínahnakka,
en í dag er hamborgarhryggur.
Í eitt skipti sem við ætluðum
suður í sveit á aðfangadag, var
búið að snjóa þó nokkuð, en
við fórum af stað, komumst
suður að sæluhúsi, þá var snjór

inn kominn upp á vélarhlífina á
jeppanum og þá var snúið við
og komum aftur heim þegar
verið var að hringja kirkju
klukkunum í messu klukkan
sex. Maturinn var frosin í kist
unni, en hamborgarhryggnum
var skellt í pott og soðin, þannig
að allir fengu jólasteik.
Við hjónin eigum þrjú börn,
þau Kristjönu Elísabetu, Vil
borgu og Jón Þór, sem öll eru
löngu farin að búa og eigum við
samtals 9 barnabörn.
Eins og ég sagði í upphafi
finnst mér aðventan skemmti
legur tími. Þá er ég að undirbúa
jóla
gjafirnar, æfa með kirkju
kórnum, fara á jólafund hjá
kvenfélaginu og á tónleika sem
boðið er upp á í heimabyggð.
Allt gerir þetta lífið skemmtilegt.
Hvað það verður veit nú enginn,
vandi er um slíkt að spá.
Eitt er víst að alltaf verður,
ákaflega gaman þá.

Óskum starfsfólki okkar
og öðrum Snæfellingum
gleðilegra jóla og
farsældar á komandi ári.

Útgerðarfélagið
Dvergur hf.

Útgerðarfélagið
Ingibjörg ehf.

Lesið upp úr bókum í Bókaveislu
Hvorki höfundar né gestir
létu leiðinlegt hvassviðri og
rigningu á sig fá og skelltu sér á
Bókaveisluna í Klifi mánudags
kvöldið 10. des
ember. Bóka
veislan er einn af stóru við
burðum aðventunnar í Snæ
fellsbæ og undanfarin ár hafa
nemendur 10. bekkjar Grunn
skóla Snæfellsbæjar haft veg og
vanda af henni ásamt kennurum
sínum og foreldrum.
Áður en hin eiginlega Bóka
veisla hófst höfðu nemendur
ásamt kennurum sínum tekið á
móti höfundunum í skólanum
og borðað en höfundarnir sem
komu að þessu sinni voru
Auður Ava Ólafsdóttir, Einar
Kárason, Hallgrímur Helgason,
Yrsa Sigurðardóttir og Þor
grímur Þráinsson. Nemendur
höfðu útbúið kynningar á
höfundunum sem þau fluttu
áður en þau lásu úr bókum
sínum. Voru kynningarnar mjög
skemmtilegar og höfðu nem
endur sent spurningar á
höfundana og unnið þær upp
úr svörum þeirra ásamt fleiru.

Bækurnar sem lesið var úr
voru mjög áhugaverðar og
gaman að hlusta á höfundana
lesa úr verkum sínum. Náðu
þeir oft á tíðum að hrífa
áheyrendur með sér með
áhrifamiklum lestri. Nemendur
seldu svo kaffi og tertusneið í
hléi og rann ágóðinn af sölunni
í ferðasjóð þeirra. Þegar allir
höfundar höfðu lokið við að
lesa upp úr bókum sínum
færðu 10. bekkingar höfundum

þakklætisvott áður en tekin var
hópmynd af nemendum og
höfundum. Höfundar gáfu sér
svo tíma til að árita bækur sínar

áður en þeir lögðu af stað aftur
heimleiðis.

Sendi öllum ættingjum og vinum
mínar bestu jóla- og nýársóskir
með þökk fyrir það liðna.
Kær kveðja
Bjarni Ólafsson, Geirakoti

Deloitte óskar þér
og fjölskyldu þinni
gleðilegrar hátíðar
og þakkar samskiptin
á árinu sem er að líða.

Líkt og undanfarin ár mun Deloitte ekki senda jólakort til viðskiptavina en þess í stað láta andvirði jólakortanna
renna til góðs málefnis. Í ár rennur styrkurinn til Stígamóta. Stígamót eru grasrótarsamtök sem berjast gegn
kynferðisofbeldi og veita aðstoð fyrir fólk sem hefur verið beitt kynferðisofbeldi.

þa

BÓKASAFN SNÆFELLSBÆJAR AUGLÝSIR
Bókasafn Snæfellsbæjar verður opið á milli jóla og nýárs:
Fimmtud. 27. des. frá 10-13 og föstud. 28. des. frá 13-15
Frá og með miðvikud. 2. jan. 2019
verður venjuleg opnun.

Bókasafn Snæfellsbæjar óskar öllum
íbúum Snæfellsbæjar gleðilegra jóla og farsælt komandi ár, þakka samveruna
á Bókasafni SNB á árinu sem er að líða og sjáumst hress á nýju ári.

Forsíðumyndin

Forsíðumynd Jökuls að þessu
sinni er tekin í Þorvaldarbúð á
Hellissandi.
Það var jólalegt um að litast í
Sjó
minjasafninu og Þorvaldar
búð á Hellissandi um síðustu
helgi. Kveikt var undir pottinum

og á jólatrénu í Þorvaldarbúð og
þar lesin jólasagan Jóla
sveina
ríkið fyrir gesti safnsins. Var
þetta síðasta opnun fyrir jól og
verður safnið einungis opið eftir
samkomulagi í vetur.
þa

Björgunarsveitin Klakkur, Grundarﬁrði vill
minna á ﬂugeldasölu sveitarinnar að
Sólvöllum 17a, Grundarﬁrði milli jóla og nýárs.
Sölutímar eru eftirfarandi:
28.12
16:00-20:00
29.12
12:00-20:00
30.12
12:00-22:00
31.12
10:00-16:00
06.01
14:00-16:00
Óskum ykkur öllum gleðilegra jóla og
farsældar á komandi ári :)
Kveðja, Björgunarsveitin Klakkur

Jól æskuminninga minna
Hugvekja flutt á aðventuhátíð
Kvenfélags Ólafsvíkur í Ólafs
víkurkirkju 2. desember 2018.
Í þessari minningu ætla ég að
halda mig við minningar mínar
frekar en að leitast við að vera
eingöngu með sagnfræðilega
réttar staðreydir. Ég ólst upp í
Borgarnesi. Bænum við Brúna.
Sem var þá reyndar alls ekki
“bærinn við Brúna” því þar var
engin brú! Hún var upp við
Hvítárvelli! 20 km inní landi.
Og Borgarnes var alls ekki í
alfaraleið. Enginn kom í nesið
nema eiga þangað beint ef ekki
líka brýnt erindi, nema kannski
farþegarnir í Snæfellsnesrútunni
sem komu við á Hótelinu til að
rétta úr sér, fá sér hressingu og
sinna ýmsum öðrum þörfum;
sem reyndar eru fullgild erindi,
svo þangað kom líklega enginn
nema eiga erindi.
En samt var það þannig; man
ég með vissu að alheims
við
burðurinn jólin og undir
búningur þeirra hófst alltaf fyrst
í heimi í þessum litla og
einangraða bæ. Og ég man líka
hver voru fyrstu merki í heimi
um að jólin væru að koma. En
þannig var, að þá var Borgarnes
stórasti staður í heimi. Og
kaupfélag Borgfirðinga í
Borgarnesi (KBB) ekki bara
stærsta verslun í heimi, heldur
allra stærsta verslun sem var til,
og gæti hugsanlega verið til,
eða orðið til, eða þurft að vera
til. Og þar sáust einmitt fyrstu
merki tilvonandi jóla þegar
Gísli og Danni deildarstjórar
vefnaðarvöru og gjafa
vöru
deildar settu upp jóla
glugga
skreytinguna
í
risastóru
gluggana á framhlið hússins.

Ari Bjarnason ásamt systkinum sínum, Ari er lengst til hægri.

Gluggaskreytingar Macys í New
York blikna í samanburði við
þessar skreytingar , það get ég
sagt ykkur. Þegar þeir
deildarstjórarnir voru búnir að
starta með þessu fóru allir aðrir
af stað. Jón í efnalauginni var
næstur;
Ég verða að segja ykkur
aðeins frá efnalauginni, efna
laugin var ekkert sérstaklega
stór , en þar var fatahreinsun og
einskonar supermarket þar sem
hægt var að kaupa allt, allavega
nærri því allt, t.d. rúgmjöl, ritz
kex, jólagjafapappír, sængurver,
sogr ör,
utanborðsmótora,
bremsuklossa í Skoda og c-11
þvotta
efni. Reyndar er þetta
með c-11 dálítið stórt atriði því
það skýrir hversvegna allar
matvörur keyptar í efnalauginni
voru með c-11 bragð sem var
ekki slæmt þar sem c-11 er
mjög gott þvottaefni, ég hef
smakkað það en mæli samt ekki
með að fólk geri það.
Við fjölskylda mín keyptum

Óskum Snæfellingum gleðilegra jóla
og farsældar á komandi ári.
Þökkum samskiptin
á árinu sem er að líða.

aldrei mikið í efnalauginni ekki
útaf c-11 bragðinu heldur held
ég af því að pabbi var fram
sóknarmaður, en það er önnur
saga. Ég held að kratarnir og
allaballarnir hafi mest verslað
við Jón og kannski einn og einn
ringlaður sjalli sem átti jú að
vita að hann átti að versla í
kaupfélaginu ásamt fram

sóknar
mönnunum .Svona var
þetta bara þá en það er önnur
saga.
Já hvar var ég, já Semsé Jón í
efnalauginni hann var næstur
að skreyta og skreytti með því
að flytja jólagjafapappírinn
fremst í verslunina. Og setja
upp á búðaborðið eftirlíkingu
af nærri 2000 ára gömlu

Óskum Snæfellingum
gleðilegra jóla
og farsældar á nýju ári.
Þökkum viðskiptin.

Óskum Snæfellingum
gleðilegra jóla og
farsældar á komandi ári.
HÓTEL ÓLAFSVÍK

útlensku
fjárhúsi
með
jesúbarninu, Jósep, Maríu mey
og öllu tilheyrandi. Þetta var
kannski ekki jafn tilkomumikið
og í KBB en samt mjög flott.
Síðan komu hinar verslanirnar
með sínar skreytingar. Sem
voru líka mjög flottar . Verslunin
Stjarnan var alltaf með mikið af
jólaljósum í gluggunum enda
var það raftækjaverslun ásamt
fleiru. En í versluninni Ísbirn
inum, þar var minnisstæðast að
alltaf var sett upp stórt leik
fanga
indjánaþorp út í glugga
sem var ekkert jólalegt í
rauninni en samt í minningunni

tengist það jólunum mjög
sterkt.. Svo líklega er það
þessvegna sem mér finnast
norður amerískir frumbyggjar
eitthvað jólalegir enn þann dag
í dag.
Þegar þessar helstu verslanir
voru búnar að skreyta var
komið að aðal en það var þegar
Lions stillti upp vinningunum í
jólahappdrættinu í útstillinga
glugga svipað og er gert hér í
Ólafsvík, þá fann maður að
eitthvað var að fara að gerast.
Fyrir framan þann glugga
eyddum við krakkarnir eflaust
heilli vinnuviku síðustu dagana

fyrir jól starandi og dreymandi
um einhverja vinningana. En
dregið var í happdrættinu á
aðfangadag alveg eins og hérna
í víkinni.
Þegar allar þessar jóla
skreytingar voru komnar í
verslanirnar þá var komið að
hreppnum, eða bænum eins og
nú er orðið. Að skreyta. Það var
gert með ljósaskreytingum á
ljósastaura og meira að segja
greniskreytt ljósasería með
grenibjöllu yfir kaupfélags
götuna. Og líka voru sett upp
nokkur jólatré með ljósaseríum.
Svo skutust upp seríur á
íbúðahúsin, í glugga, þakkanta
og svalahandrið, allt eftir smekk
hvers og eins. Þegar þessi
rammi var kominn upp.þ.e.a.s.
Skreyt
ing
arnar þá, í minning
unni allavega, byrjaði alltaf að
snjóa. Það snjóaði mikið og það
snjóaði í blankalogni; ég geri
mér fulla grein fyrir að þetta

getur enganveginn verið rétt
þar sem þetta var í Borgarnesi
en svona er þetta sko samt í
æskuminningu minni og það er
það sem þetta erindi fjallar um.
Ekki satt. Þegar hætti að snjóa
þá leit Borgarnes út eins og
blanda af Kardimommubæ,
Betlihem og sjálfu Borgarnesi.
Með risastóru dassi af norður
pólnum. Semsé mjög jólalegt.
En víkjum nú að jólum fjöl
skyldunnar. Jólaundirbúningur
inn tók eiginlega beint við af
sláturgerðinni. Það var eiginlega
ekki fyrr búið að sauma fyrir og
sjóða síðustu keppina en
mamma byrjaði að baka
smákökur enda veitti ekki af
tímanum þar sem;ef minnið
svíkur mig ekki; að uppfylla
þurfti einhvern lögboðinn
lágmarks kvóta af sortafjölda.
Hvort það voru 15, 20, 30 eða
jafnvel fleiri sortir það man ég
ekki. En þetta var allavega

Kæru viðskiptavinir Krums ehf.
Gleðilega jólahátíð og hjartans þakkir fyrir viðskiptin

ákveðinn fjöldi og það var víst
alveg skelfilegt ef sá fjöldi
náðist ekki. Ég heyrði af fólki
sem ekki náði þessu og það var
svo slæmt að fullorðna fólkið
þurfti að hvísla um það. En allar
voru þessar kökur góðar.
Þegar þær voru allar tilbúnar
var komið að laufabrauðinu. En
það var mjög skemmtileg
athöfn þá kom saman hópur
fólks heima og yfirleitt var setið
heilan dag við að skera út og
steikja , það var mikil stemning,
mikið skrafað og hlegið. Í þessu
samhengi minnist ég þess að
mömmu fannst ég alltaf gera
fallegasta laufabrauð dagsins,
hún sagði mér það meira að
segja sjálf. Eftir að við systkinin
urðum fullorðin þá sagði Sigga
stórasystir (hún er 18 mánuðum
eldri en ég) mér að mamma
hafi sagt það sama við hana, Já
mamma, hún kunni sko lagið á

henni Siggu, Ég held að Sigga
trúi þessu enn.
Þegar laufabrauðið var til
búið var komið að jóla
hrein
gerningu, jólahrein
gerning er
það sama og að “taka í gegn”
nema á sterum. Það var sko
engin smá
fram
kvæmd! Ég sá
reyndar aldrei neitt sem tók því
fram fyrr en fram
kvæmdir
hófust við Borgar
fjarðarbrúna
sem var á seinna æviskeiði
mínu. Það þurfti að ryksuga, og
skúra (ekki bara gólfin heldur
bæði loft og veggi líka). Allir
skápar og skúffur voru tæmd og
þvegið að innan og sett í þá
aftur. Hluti af þeirri framkvæmd
var að skipta um vaxpappír í
eldhússkápunum, ég skil ekki
enn þann dag í dag hversvegna,
en þetta þurfti bara að gera,
líklega voru þetta lög svipað og
með smákökusortirnar. Gluggar
voru þvegnir og húsgögn

bónuð. Þurrkað af styttum og
vösum, baðherbergið þrifið í
rot og meira að segja tók pabbi
aðeins til í bílskúrnum. þegar
þessum þrifum linnti þurfti að
þrífa aðeins meira því enn voru
nokkrir dagar til jóla og það
þurfti að halda þrifunum við.
En á endanum var komin
þorláksmessa og þá fóru allir
niður í bæ í búðarráp ég fór að
sjálfsögðu með og keypti
jólagjafir með hjálp eldri
systkina minna og mömmu og
pabba þetta var alltaf mjög
hátíðlegt enda logn og nýfallinn
snjór eins og ég sagði áðan. .
Þegar heim var komið að kvöldi
Þorláksmessu var jólatréð sett
upp og það skreytt. Einnig var
sett upp allskonar annað
skraut, heimagerðir músastigar
og óróar og fullt af öðru. Jóla
sveinar gluggaseríur, allskonar
stjörnur o.fl.

Svo fór maður að sofa eða að
minnsta kosti reyndi maður
það, Ég segi “reyndi” vegna
þess að spenningurinn var
yfirleitt svo mikill að það tókst
oftast ekki fyrr en eftir dúk og
disk. En á aðfangadag vaknaði
maður samt alltaf bísperrtur og
rauk út í glugga til að gá í
skóinn, því að þenn dag var
alltaf von á einhverju extra
miklu í hann, ég hef ekki minnst
á skóinn úti glugganum fyrr. En
að sjálfsögðu settum við
systkinin alltaf skóinn út í
gluggann og fengum alltaf
eitthvað frá jólasveininum. Ég
man bara eftir að hafa fengið
kartöflu einu sinni og Sigga
systir líka, sem mér fannst
reyndar mjög óréttlátt því hún
átti skilið að fá mun oftar. En
líklega gátu jólasveinarnir bara
ekki fylgst alveg fullkomlega
með öllum og svo voru þeir víst

Sendum viðskiptavinum okkar
og Snæfellingum öllum
Þorláksmessa
Aðfangadagur
Jóladagur
Annar í jólum
27/12 - 28/12
Gamlársdagur
Nýársdagur

lokað
lokað
lokað
lokað
kl. 7:30 - 15:00
lokað
lokað

bestu jóla og nýárskveðjur.

Kæru ættingjar og vinir
Guð gefi ykkur gleðileg jól og gæfuríkt nýtt ár.
Þakka vináttu og hlýhug á liðnu ári.
Guðrún Alexandersdóttir

BALATÁ

dálítið vitlausir.
Þegar maður var búinn að
borða það sem var í skónum,
sem var þá yfirleitt eitthvað
sælgæti, því í þá daga voru
jolasveinarnir ekki jafn með
vitaðir um tannheilsu og
almenna hollustu eins og nú,
þá var komið að möndlu
grautnum sem var mikil athöfn
og spennandi. Ég fékk aldrei
möndluna en ég sat oft við
hliðina á einhverjum sem fékk
hana eða beint á móti og það
voru smá sárabætur því þá
hafði ég bara tapað með litlum
mun, sem var gott.
Að möndluathöfninni lokinni
var komið að því að hjálpa til

við að bera út Magna sem var
Tímarit Framsóknarmanna í
Borgarnesi. En það var af
einhverjum ástæðum einskonar
hefð fyrir því að börn flokks
félaga bæru það út á aðfanga
dag. Lík
lega hafa framsóknar
mömmurnar bara viljað losna
við börnin á síðustu tímunum
fyrir jól. Þegar þetta var búið þá
komum við heim dálítið köld,
en spennt vegna þess að núna
voru jólin barasta alveg að
koma. Við fengum heitt kakó
og drukkum það meðan við
horfðum á teiknimyndir í sjón
varpinu. Svo fóru allir í bað og
gerðu sig fína fyrir stóru
stundina sem byrjaði stund

víslega kl. sex. Við fjölskyldan
fórum alltaf í messu sem byrjaði
þá. Messan stóð líklega yfir í ca.
Einn klukkutíma en ég gæti
svarið, ef ég væri ekki staddur í
kirkju núna að það hafi verið
4-5 tímar svo hægt leið tíminn.
En það var líklega bara gott
fyrir mann að vera þarna til að
róa niður spenninginn. Því
þegar heim var komið þurfti að
borða áður en komið var að
pökk
unum sem á þeim aldri
voru jú aðal málið. Við vorum
alltaf með hamborgarhrygg
með öllu, og drukkum gos með
nema pabbi sem drakk Egils
pilsner.
Eftir matinn bað mamma
pabba um að fara inn í stofu og
reykja einn vindil. Pabbi reykti
ekki en átti alltaf kassa af
vindlum sem hétu Bjarni frá
Vogi. Mömmu fannst lyktin af
þeim svo jólaleg. Þegar vindla
lyktin var komin rann ofur
stundin upp en þá voru teknir
upp pakkarnir. Sigga systir valdi
pakka undir trénu þar sem þeir
höfðu verið settir fyrr um
daginn, og hún las á þá og rétti
nýjum eiganda . Hún var að
eigin sögn eina manneskjan
sem kunni að gera þá athöfn

alveg rétt nema kannski pabbi
en hann átti skilið að fá hvíld
sagði hún. Að taka upp pakkana
var einhver alsæla sem ekki er
hægt að lýsa með orðum. Við
börnin fengum alltaf akkúrat
það sem okkur langaði mest í
og vorum í skýjunum af ánægju.
Ég gaf pabba alltaf old spice
rakspíra og hann var alltaf mjög
hissa og ánægður. og mömmu
gaf ég alltaf flotta slæðu, hún
var líka alltaf mjög hissa og
ánægð. Já, ég var bara nokkuð
góður í að velja gjafir. Eftir
gjafirnar fengum við alltaf kakó
smákökur og Macintosh. Síðan
sofnaði maður alltaf sæll,
saddur og hamingjusamur.
Næstu dagar fóru svo í jólaboð,
allskonar át og spilamennsku.
Ég held að ég tali fyrir munn
margra þegar ég segi að
jólaminningar æsku okkur séu
einhverja hlýjustu minningar
sem maður á við gerum gott
með því að halda við og skapa
fjölskyldu og jólahefðir hvert í
sinni fjölskyldu.
Takk fyrir mig og gleðileg jól.
Ari Bjarnason

Sameiginlegt jólaball
í Snæfellsbæ
Laugardaginn 29. desember kl. 15:00 - 16.30
verður sameiginlegt jólaball á vegum
félagasamtaka í Snæfellsbæ.
Jólaballið verður á Klifi
Hefðbundin dagskrá:
Veitingar, jólasveinar og dansað í kringum jólatré.
Miðaverð er 500 kr. og enginn posi

Þorrablót
2. febrúar

Viðburðarríkt ár er senn á enda,
Þorrablótsnefnd ætlar að gera það upp
á Þorrablóti á Klifi 2. febrúar 2019.

Allir velkomnir - Góða skemmtun
Kvenfélag Ólafsvíkur
Kvenfélag Hellissands
Lionsklúbburinn Rán
Lionsklúbburinn Þernan
Lionsklúbbur Nesþinga

Breyting á afgreiðslutíma:
Þriðjudagur
Miðvikudagur
Fimmtudagur
Föstudagur
Laugardagur
Þorláksmessa
Aðfangadagur
Jóladagur

18. des.
19. des.
20. des.
21. des.
22. des
23. des.
24. des.
245. des.

09 - 18
09 - 18
09 - 18
09 - 20
11 - 20
10 - 22
09 - 13
LOKAÐ

Annar í jólum
Fimmtudagur
Föstudagur
Laugardagur
Sunnudagur
Gamlársdagur
Nýársdagur
Miðvikudagur

Gleðilega hátíð
Þökkum viðskiptin

26. des.
27. des.
28. des.
29. des.
30. des.
31. des.
1. jan.
2. jan.

LOKAÐ
09 - 18
09 - 20
11 - 20
11 - 20
09 - 13
LOKAÐ
09 - 18

Þegar piparkökur
bakast

Aðalfundur Forseta
xD

Aðalfundur Forseta,
félags ungra sjálfstæðismanna
í Snæfellsbæ
verður haldinn sunnudaginn 23. desember.
í Átthagastofunni kl. 15.30

Piparkökudagurinn í Grunn
skóla Snæfellsbæjar er fyrir
löngu búinn að festa sig í sessi
og stór hluti af undirbúningi
jólanna á mörgum heimilum.
Hann hefur tekið breytingum í
gegnum tíðina og nú í nokkuð
mörg ár hefur foreldrafélag
skólans, norðan heiðar séð um
daginn. Það var engin undan
tekning á þessu en dagurinn var
haldinn viku fyrr en venjulega
þar sem 1. desember ber upp á
laugardag. Á piparkökudaginn

gefst foreldrum og nemendum
tækifæri til að koma saman í
skólann og stinga út piparkökur
og skreyta. Foreldrafélagið sér
svo um að selja deig, baka
kökurnar og aðstoða eftir
þörfum. Var vel mætt á báðum
starfsstöðum og mikil jóla
stemning þegar ljósmyndari kíkti
við á starfsstöðinni í Ólafsvík.
Voru þar bæði börn og fullorðnir
í óða önn að stinga út og skreyta
piparkökur nú eða bara spjalla.

Óskum íbúum Snæfellsbæjar
gleðilegrar jólahátíðar
og gæfuríks nýs árs.
Þökkum viðskiptin
á árinu sem er að líða.

þa

Venjuleg aðalfundarstörf.

Stjórn Forseta
félags ungra sjálfstæðismanna í Snæfellsbæ

Gleðileg jól og gæfuríkt komandi ár.
Þökkum viðskiptin á liðnu ári.

ÁRSMIÐI
2018
Gildir á alla viðburði.

HRAUN
Restaurant - Café

Vel sóttir jólatónleikar
Menningarnefnd Snæfells
bæjar stóð fyrir jólatónleikum í
síðustu viku eins og svo oft áður
í upphafi aðventu. Að þessu
sinni var það söngkonan Guðrún
Árný sem heimsótti Snæfellsbæ
og söng Skólakór Snæfellsbæjar
með henni í Ólafsvíkurkirkju.
Voru tónleikarnir mjög vel
heppnaðir þar sem Guðrún Árný
flutti jólalög af mikilli einlægni
bæði ein og með skólakórnum
en hún lék sjálf undir á píanó
fyrir fullu húsi. Stóðu börnin í
skólakórnum sig mjög vel og
hafa lagt á sig mikla vinnu við
æfingar með stjórnanda sínum
Veronicu Osterhammer og

Nönnu Aðalheiði Þórðardóttur
en um 40 börn úr 2. til 6. bekk
eru í kórnum.
þa

HRAUN
Restaurant - Café

Kæru vandamenn og vinir.
Gleðileg jól, farsælt komandi ár.
Megi Guð og lukka fylgja bátum og byggð
yfir ókomna tíð
Kærar kveðjur,
Vigfús Kr. Vigfússon

Óskum Snæfellingum gleðilegra jóla
og gæfuríks nýs árs.

Við óskum öllum Snæfellingum gleðilegra jóla
og heillaríks komandi árs. Þökkum starfsfólki
okkar og viðskiptavinum samstarfið á árinu
sem er að líða.

HRAUN
Restaurant - Café

Gleðileg jól og farsælt komandi ár.

Snæfellingum sendum við
okkar bestu kveðjur um
gleðileg jól
og farælt komandi ár.

Þökkum viðskiptin á árinu
HÁRSNYRTISTOFA
NORÐURTANGA 1, 355 ÓLAFSVÍK
SÍMI: 436-1610

Þökkum viðskiptin á árinu
sem er að líða.

Jólakveðja frá Smiðjunni!
Kæru bæjarbúar.
Nú er enn einu árinu að ljúka
hér hjá okkur í Smiðjunni. Árið
hjá okkur hefur verið annasamt
og skemmtilegt, enda er gleðin
í fyrirrúmi. Við höfum komið
okkur mjög vel fyrir í nýju
Smiðjunni sem við erum ánægð
með, enda á besta staðnum í
bænum að okkar mati. Við
opnuðum formlega nýju
Smiðjuna þann 23. maí s.l þar
sem fjöldi gesta kom og fengum

við margar veglegar gjafir í
tilefni dagsins.
Við höfum tekið að okkur hin
ýmsu verkefni á þessu ári. Má
þar t.d nefna að bera út Jökul,
þrifa
í
Ólafsvíkurkirkju,
aðstoðað í eldhúsinu á Hraun
inu og í Grunnskólanum.
Einnig höfum borið út póst á
hverjum degi og tekið að okkur
verkefni í Kassanum. Við fórum
á námskeið hjá félagi eldri
borgara í handavinnu undir

Við óskum íbúum Snæfellsness
starfsfólki og viðskiptavinum gleðilegra
jóla og farsæls komandi árs

Megi nýja árið vera ykkur
hamingjuríkt og gjöfult.
Hátíðarkveðjur,
Kristín og Erlingur

Leikfangahappdrætti
Lionsklúbbs Nesþinga.
Verður haldið í Röst Hellissandi

23. desember kl. 17:00.

Miðar verða seldir við innganginn
frá kl. 15:30
Fjöldi veglegra vinninga
Aðeins dregið
úr seldum miðum.
Ath. erum ekki með posa.
Miðaverð 300kr.
Miðar verða seldir í Blómsturvöllum
og Hraðbúð N1 Hellissandi.

leiðsögn Guðrúnar Tryggva
dóttur og Jóni Guðmundssyni.
Þökkum við innilega fyrir
velvilja fyrirtækjanna að fá að
taka þátt í öllum þessum
verkefnum sem skiptir okkur
miklu máli. Einnig erum við
alltaf tilbúin að taka að okkur
fleiri verkefni.
Við héldum vor og vetrahátið
með vinum okkar í Ásbyrgi og
okkur finnst mikilvægt að rækta
vel þann vinskap sem hefur
myndast á milli okkar. Einnig
heimsóttum við hákarlasafnið í
Bjarnarhöfn og héldum Páska
bíngó.
Réttindagæslumaður fatlaðra
á Vesturlandi heimsótti okkur
og hélt kynningu á sínu starfi.
Í Smiðjunni höfum við unnið

að endurnýtingu efna sem
okkur hefur áskostnast, s.s
kertagerð, sauma poka og
svuntur úr afgangsefnum, dósa
vinnu, hreinsa kaffihylki, búa til
hunda og kattabæli og munun
við halda því áfram. Viljum við
þakka kærlega fyrir allt sem þið
bæjarbúar hafið látið okkur fá
og hlökkum til að eiga samskipti
við ykkur á nýju ári.
Að endingu óskum við í
Smiðjunni öllum gleðilegrar
jóla og farsældar á komandi ári.
Við þökkum allar heimsóknir á
liðnu ári og megi þær halda
áfram, við tökum vel á móti
öllum.
Gleðileg Jól!
Starfsmenn Smiðjunnar

Sendum starfsfólki okkar
og öllum íbúum Snæfellsbæjar
okkar bestu óskir um
gleðileg jól og farsælt komandi ár.

Útskrift Fjölbrautaskóla Snæfellinga
Laugardaginn 15. des braut
skráðust sex nemendur frá Fjöl
brauta
skóla Snæfellinga. Af
félags- og hugvísindabraut
braut
skráðust Anna Lilja
Ásbjarnardóttir, Eva Laxmi
Davíðs
dóttir og Jakob Breki
Ingason. Af náttúru- og raun
vísindab raut
brautskráðist
Laura María Jacunska og af
opinni braut til stúdentsbrautar
brautskráðust Ágúst Nils Einars
son Strand og Þorbjörg Erna
Snorra
dóttir sem sá sér ekki
fært um að vera viðstödd
athöfnina.
Athöfnin hófst á því að Hrafn
hildur Hallvarðsdóttir skóla
meistari Fjölbrautaskóla Snæ
fellinga brautskráði nemendur
og flutti ávarp. Sólrún Guðjóns
dóttir aðstoðarskólameistari
afhenti síðan nemendum viður
kenningar fyrir góðan náms
árangur. Sveitarfélögin sem
standa að skólanum gáfu
viðurkenningar í formi bóka
gjafa ásamt Landsbankanum.
Anna Lilja Ásbjarnardóttir
fékk viðurkenningu fyrir náms

árangur sinn í sálfræði og þýsku.
Jafnframt var hún með hæðstu
meðaleinkunn útskriftarnema
og hlaut hún peningaverðlaun
frá Landsbankanum og bókagjöf
frá sveitafélögunum.
Eva Laxmi Davíðsdóttir fékk
viðurkenningu fyrir náms
árangur sinn í kynjafræðum og
þýsku. Laura María Jacunska
fékk viðurkenningu fyrir náms

árangur sinn í dönsku og Þor
björg Erna Snorradóttir fékk
viður
kenningu fyrir náms
árangur sinn í félagsfræðum.
Haukur Páll Kristinsson,
útskrifaður nemandi fékk til
liðs við sig félaga sinn Einar
Bergmann og sáu þeir um tón
listar
atriði við athöfnina með
stakri prýði.

Hólmfríður Friðjónsdóttir
þýskukennari flutti kveðjuræðu
kennara og starfsfólks, Guðrún
Magnea Magnúsdóttir flutti
ræðu fyrir hönd 10 ára stúdenta
og Laura María Jacunska hélt
kveðjuræðu nýstúdenta.
Að lokum sleit skólameistari
skólanum í 15 sinn og bauð
stúdentum og gestum í kaffi og
kökur.

Jöklari fer í brons
Miklar framkvæmdir hafa átt
sér stað í Sjómannagarðinum á
Hellissandi undanfarin ár og
hefur safnið fært sig í
nútímalegri búning. Nú síðast
var það styttan Jöklari sem var
flutt til Þýskalands í betrum
bætur.
Það er slysavarnardeildin
Helga Bárðardóttir sem á
styttuna og var hún vígð árið
1974. Skúlptúrverkið er eitt af

elstu verkum listamannins
Ragnars Kjartanssonar og jafn
framt hans hugstæðasta verk
þar sem hann fæddist og ólst
upp við sjósókn á Snæfellsnesi.
Styttan hefur ávallt sett
sterkan svip á Sjómannagarðinn
og er minnisvarði um sjómenn
frá Hellissandi og Rifi sem hafa
farist á sjó.
Jöklari var upphaflega
steyptur í epoxý, en það hefur

ekki dugað betur en svo að nú
liggur styttan undir skemmdum.
Stendur því til að steypa hana í
brons sem ætti að varðveita og
hlífa henni um ókoma tíð.
Það voru Jón ,,smiður”, Árni
Jón og Vélsmiðjan Fönix sem
tóku þátt í framkvæmdinni.
Verkefni sem þetta er
kostnaðarsamt og unnið í sjálf
boða
vinnu. Þeir sem hafa

áhuga á að styrkja verkefnið er
bent á reikningsnúmer Svd.
Helgu Bárðardóttir
kt. 661090-2009
rk. 0190 – 15 – 380046
Með fyrirfram þakklæti
F.h. Svd. Helgu Bárðardóttir
Albína Gunnarsdóttir og Aðalheiður Aðalsteinsdóttir

Jólakveðja – Julehilsen • Christmas
greeting • życzenia świąteczne Поздравления с Рождеством!

Gleðileg jól og farsælt komandi ár.
Þökkum ánægjuleg samskipti á líðandi ári.
God jul og godt nytt år.
Vi takker for samarbeidet i året som gikk.
Merry christmas and a happy new year.
Thank you for enjoyable moments in
the passing year.
Wesołych Świąt i szczęśliwego nowego.
Dziekujemy za owocna wspolprace w 2018 roku i
mamy nadzieje ze przyszly rok bedzie rownie udany
Счастливого Нового Года и светлого Рождества!!
С благодарностью за сотрудничество
и совместную работу в прошлом году,

Snæfellingum sendum við
óskir um gleðileg jól og
farsælt komandi ár.
Tanlæknastofa Ara Bjarnasonar

FLUGELDASALA Í
METTUBÚÐ
SÖLUDAGAR:
29. desember
30. desember
31. desember
6. jan. (Þrettándinn)

16 - 22
16 - 22
10 - 16
16 - 20

LIONSKLÚBBUR
ÓLAFSVÍKUR

Sungið í Pakkhúsinu
Það er líf og fjör í Pakkhúsinu
í Ólafsvík þessa dagana, jóla
sveinarnir kíkja við í Pakkhúsinu
á hverjum degi til að hitta
börnin, syngja með þeim og
athuga hvað þau hafa fyrir stafni.
Ýmsir aðrir viðburðir eru líka í
Pakkhúsinu þessa dagana og á
mánudaginn spilaði tríó skipað
þeim Valentinu Kay, Evgeny
Makeev og Sveini Þór Elínbergs
syni nokkur lög ásamt bæjar
stjórn Snæfellsbæjar sem söng
með þeim.
þa

Messur í
Staðastaðarprestakalli
Þorláksmessa Búðakirkja

Jólastund á ensku kl. 12:30

Jóladagur

Messa kl. 15

Staðastaður

Kirkjan okkar

Annar í jólum Kolbeinstaðakirkja Messa kl. 14
30. desember Búðakirkja

Helgistund kl. 16

31. desember Staðastaður

Kyrrðarstund kl. 13

1. janúar

Nýársmessa kl.14

Miklaholtskirkja

Helgihald um jólin
24. desember aðfangadagskvöld

kl. 16:30 aftansöngur í Ingjaldshólskirkju
kl. 18 aftansöngur í Ólafsvíkurkirkju.

Kæru íbúar Snæfellsbæjar,

25. desember jóladag

Gleðileg jól
og farsælt komandi ár!

26. desember annan í jólum

kl. 14 helgistund á Jaðri.
kl. 21 ljósaguðsþjónusta í Brimilsvallakirkju.

kl. 14 jólaguðsþjónusta í Ingjaldshólskirkju.

Þakka ánægjuleg
samskipti á árinu sem er að líða
og hlakka til að hitta ykkur á
nýju ári!

31. desember gamlársdag

kl. 14 hátíðarguðsþjónusta í Ólafsvíkurkirkju.

Óskum viðskiptavinum okkar
Átthagastofa Snæfellsbæjar
Rebekka Unnarsdóttir

gleðilegra jóla og nýárs.
Þökkum viðskiptin á árinu.

Jólahald og umhverfið
Jólagjafir, jólaboð, jóla
markaðir, kökubakstur, flugeldar,
ferða
lög, þrif, skreytingar og
jóla, jóla, jóla. Yfir hátíðirnar er
margt skemmtilegt í gangi enda
jólin hjá mörgum tími samveru
og upplyftingar. Að ýmsu er að
huga og mörg okkar myndu
örugglega vilja vera á nokkrum
stöðum í einu. Jólahaldi fylgir
líka mikil neysla og jafnvel sóun
sem gott er að gera sér grein fyrir
og bera ábyrgð á. Hver kannast
ekki við að hafa keypt aðeins
meira eða annað en raunverulega
var þörf fyrir? Yfirleitt fellur
meira til af rusli á heimilum í
kringum jól og áramót en aðra
daga ársins, en það þarf ekki
endilega að vera svo.

Ýmsar leiðir geta auðveldað
okkur jólahald, minnkað sóun
og verið betri fyrir umhverfi og
heilsu. Við þurfum ekki að fara
fram úr sjálfum okkur við þrifin
og getum einfaldað verkefnin;
veljum umhverfis- og heilsu
merktar hreinsivörur eða jafnvel
enn umhverfisvænni hreinsiefni,
t.d. edik og sítrónusafa. Örtrefja
klútar eru bráðsniðugir til að
þrífa með og geta forðað okkur
frá því að nota sterk hreinsiefni.
Tökum fjölnota pokana með
okkur í öll innkaup og sleppum
öllum óþarfa umbúðum. Hrúgan
af rifnum gjafapappír og öðrum
umbúðum á aðfangadagskvöldi
á það til að koma okkur á óvart,
en við getum haldið henni í

Kæra sóknarfólk í Breiðuvík og Staðarsveit,
góðu grannar nær og fjær. Óskum ykkur gleðilegra jóla,
farsældar og friðar á komandi árum.
Hittumst heil, kveðja frá Staðastað.
Arnaldur, Karna og börnin.

lágmarki. Jólagjafir er hægt að
gefa í fallegum taupokum, í
skreyttum kössum sem hægt er
að nota aftur eða jafnvel með því
að endurnýta dagblöðin sem
falla til á heimilinu. Það getur
líka verið mjög gaman að gefa
upplifun í stað hluta. Áður en við
kaupum, veltum því fyrir okkur,
höfum raunverulega þörf fyrir
þetta? Og ef þetta er gjöf, hver
verða afdrif hennar - hvernig
getum við betur stuðlað að góðri
nýtingu, en ekki sóun? Verum
raunsæ við eldamennskuna og
baksturinn, nýtum afganga og
sóum ekki ljúffengum mat.
Síðast en ekki síst, flokkum allt
rusl og komum því í réttan
farveg.
Í desember verða endur

vinnslu
tunnurnar við heimilin
tæmdar 14. desember í Eyja- og
Miklaholtshreppi, 27. og 28. des
ember í Snæfellsbæ og 27.
desember í Grundarfirði, Stykkis
hólmi og Helgafellssveit, með
auka
losun í Grundarfirði 18.
desember. Við bendum á að
gáma
stöðvarnar eru opnar á
eftirfarandi dögum yfir hátíðirnar
og eru íbúar hvattir til þess að
notfæra sér opnunartímana og
koma með allt umfram sorp:
Kæru Snæfellingar, njótum
stundarinnar í faðmi fjölskyldu
og vina – gleðilega hátíð!
Guðrún Magnea Magnúsdóttir,
verkefnastjóri umhverfisvottunar
Snæfellsness

Jólakveðja frá Jaðri!
Sendum öllum bæjarbúum okkar bestu jóla- og nýársóskir
með kærri þökk fyrir hlýhug á árinu sem er að líða.
Jólakveðja.
Íbúar, starfsfólk og stjórn Dvalar- og hjúkrunarheimilisins Jaðars.

Óskum íbúum Snæfellsbæjar
gleðilegrar jólahátíðar
og gæfuríks nýs árs.

Jólamót HSH
Frjálsíþróttaráð HSH stóð
fyrir jólamóti í frjálsum
íþróttum innanhúss í íþrótta
húsinu í Stykkishólmi, sunnu
daginn 9. desember sl.
Þar kepptu 8 ára og yngri í
langstökki með og án atrennu
og 35 m hlaupi og 9-10 ára í
sömu greinum að viðbættu
hástökki. Ellefu ára og eldri
kepptu í hástökki, langstökki
með og án atrennu, 35 m
hlaupi og kúluvarpi, skipt í
fjóra aldursflokka. Það voru
um 40 hressir keppendur sem
voru mættir til leiks og komu
þeir víðsvegar að af Snæfells
nesi.
Mótsgestir höfðu verið
hvattir til að mæta í skrautlegum
og skemmtilegum sokkum og
gaman að sjá hversu margir
skelltu sér í skrautlega sokka.
Krakkarnir stóðu sig með prýði
á mótinu og stemningin var
mjög góð. Árangur keppenda
er skráður inn á síðu
Frjálsíþróttasamband Íslands.
Það er greinilegt að við eigum

mikið af efnilegum krökkum
sem gaman verður að fylgjast
með í framtíðinni. Tvö héraðs
met voru slegin og margir
bættu persónulegan árangur
sinn. Það er orðið frekar fátítt
að héraðsmet séu slegin og því
gaman að sjá það. Daniel
Emmanuel K. Kwakye sló
héraðsmetið í langstökki án
atrennu í flokki 10 ára. Gamla
metið átti Þórður Kárason 1.97
m en Daniel stökk 2.25 m.
Margrét Helga Guðmundsdóttir
bætti metið í langstökki með
atrennu í 14 ára flokki þar sem
hún stökk 4.93 m og sló þar út
hérðamset sem Heiðrún
Sigursjónsdóttir átti síðan
1993.
Allir fengu í lokin þátt
tökuverðlaun frá HSH, sokka
merkta HSH.
HSH vill þakka öllum
þátttakendum fyrir þátttökuna
og aðstandendum þeirra, sem
aðstoðuðu á mótinu.

Jólalög flutt á íslensku og pólsku
Þeir voru frábærir jóla
tónleikarnir sem haldnir voru í
Ólafs
víkurkirkju þann 13.
desember. Voru þetta árlegir
jóla
tónleikar Kirkjukórs Ólafs
víkur þó með aðeins breyttu
sniði og báru tónleikarnir
yfirskriftina “Pólsk - Íslensk
jól”. Því að þessu sinni sungu
saman kirkjukórinn og pólskir
vinir í tilefni af því að bæði
Pólland og Ísland halda upp á
100 ára fullveldisafmæli þetta
árið.
Á efnisskránni voru bæði
pólsk og íslensk jólalög sungin
á íslensku og pólsku. Það sem
var svo skemmtilegt við þessa
tónleika var að lögin voru svo
fjölbreytt og hinir ýmsu ein
söngvarar sungu ásamt kórnum.
Flutt voru tvö jólalög eftir
Sigurð Höskuldsson við texta
Jóns Hreinssonar. Voru tón
leikarnir mjög vel sóttir en hús
fyllir var á tónleikunum og
þökkuðu tónleikagestir fyrir sig
með dynjandi lófaklappi að

tónleikum loknum. Kirkju
kórinn og vinir sungu svo tón
leikagesti niður í safnaðarheimili
kirkjunnar þar sem boðið var
upp á kaffi, djús, konfekt og
pólskt nammi.
þa

Gleðileg jól og farsælt komandi ár.
Þökkum viðskiptin og móttökurnar á árinu.

Bestu óskir um gleðileg jól og farsælt komandi ár.
Þakka viðskiptin á árinu sem er að líða.

Snæfellingar!
Gleðileg jól og farsælt komandi ár.
Þökkum viðskiptin á árinu.

Eiríkur Gautsson,
múrarameistari

Víkingur Ólafsvík þakkar stuðninginn
á liðnu ári og óskar stuðningsmönnum
gleðilegra jóla og farsældar á því nýja.

Tónlistarskólinn með jólatónleika
Jólatónleikar Tónlistarskóla
Snæfellsbæjar fóru fram í byrjun
desember. Fyrstu tónleikarnir í
Félagsheimilinu Klifi. Þar komu
fram nemendur sem búsettir eru
norðanmegin á nesinu. Vel var
mætt á tónleikana en þar komu
nemendur fram í hópum og
spiluðu og sungu. Stóðu
nemendur sig mjög vel að venju
og fluttu hvert jólalagið á fætur
öðru. Að tónleikunum loknum
stóð Foreldra- og styrktarfélag
tónlistarskólans fyrir sölu á
kaffiveitingum sem gestir gátu
keypt sér á mjög viðráðanlegu
verði. Ágóðan notar félagið til að
styðja og styrkja við starf tón
listarskólans. Á fimmtudeginum
voru svo tónleikar hjá þeim
nemendum sem búa sunnan
megin á nesinu og voru þeir
haldnir í húsnæði Grunnskóla
Snæfellsbæjar á Lýsuhóli. Tókust
þeir einnig mjög vel og þarf ekki
að hafa áhyggjur af framtíðinni
þegar kemur að tónlistarfólki í
bæjarfélaginu. Á miðviku
degi
num voru svo haldnir tónleikar
fullorðinna nemenda í tónlistar
skólanum. Voru þeir haldnir í
safnaðarheimili Ólafsvíkurkirkju.

Þar komu fullorðnir nemendur
tónlistarskólans fram og sungu
og spiluðu. Vel var mætt á þessa
tónleika einnig og ánægjulegt
hversu margir gáfu sér tíma til að
mæta á þessa flottu tónleika
tónlistarskólans. Greinilegt er að
þar fer fram metnaðarfullt starf
sem sést best á þessum flottu
tónleikum og því hversu margir
nemendur stunda nám við hann.

Óskum ættingjum og vinum nær og fjær
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.
Þökkum samstarf á liðnum árum.

þa

Félag eldri borgara í Snæfellsbæ
óskar Snæfellsbæingum og öðrum velunnurum
gleðilegra jóla, árs og friðar.
Nýir félagar ætíð velkomnir.
Stjórnin.

Kveðja,
Ómar og Kay

Óskum Snæfellingum geðilegra jóla
og farsældar á nýju ári.

1987 - 1994

Stofndagur
5. apríl 1994

LIONSKLÚBBURINN
RÁN

Lionsklúbbur
Ólafsvíkur

Lionsklúbburinn
Rán, Ólafsvík

ÓLAFSVÍK
21. janúar 1973

Næsti Jökull
Jökull kemur ekki út milli jóla og nýárs.
Næsta blað kemur út
fimmtudaginn 10. janúar

Snæfellingum óskum við
gleðilegra jóla
og þökkum viðskiptin á árinu.

JÓNSSON & LE’MACKS

•

jl.is

•

SÍA

Gleðilega hátíð

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000

