
Jólatónleikar Menningar nefndar 
Snæfellsbæjar fóru fram í Ólafs víkur
kirkju laugardaginn 30. nóvem ber, 
Menningarnefnd býður upp á tón
leika árlega og þá venju lega í upp

hafi aðventu. 
GÓSS er hljómsveit skipuð þeim 

Guð mundi Óskari, Sigríði Thorla
cius og Sigurði Guðmunds syni, 
lögin sem þau fluttu voru bæði 

jólalög og einnig lög sem tengjast 
jólum ekki neitt, eða a.m.k. mjög 
langsóttar tengingar. Flest voru 
lögin á lágstemdum nótum og 
lagavalið ur ýmsum áttum, sem 

dæmi má nefna að bæði mátti heyra 
Júróvisionlög sem og Elvis Presley 
auk sígildra jólalaga.
Myndina tók Daði Rúnar Einars son

904. tbl - 19. árg. 5. desember 2019

Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212

 

 

Jólagóss í kirkjunni

Við erum komnar í jólaskap!

Búðin okkar er full 
af nýjum og fallegum vörum.

Komið og lítið á úrvalið.

Opnunartímar í desember
Virka daga  14 - 18
Laugard.  7. des. 13 - 16
Laugard. 14. des. 13 - 16
Laugard. 21. des 13 - 16
Mánud. 23. des 14 - 22

Er líða fer að jólum...

Verið velkomin



Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og 
dreift á hvert heimili í Snæfellsbæ og 
Grundarfirði. Blaðið kemur út vikulega.

Upplag: 1.100

Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Prentun: Steinprent ehf. 

               Sandholt 22a, Ólafsvík

               355 Snæfellsbæ

Netfang: steinprent@simnet.is

Sími:      436 1617

Bæjarblaðið Jökull kom fyrst út 
þann 8. mars 2001 en síðan hafa 
komið út rúmlega 900 tölublöð, 
blaðinu var fyrst aðeins dreift í 
Snæfellsbæ en í október 2010 
hófst einnig dreifing blaðsins í 

Grundarfirði. Sú breyting hefur 
nú orðið hjá Jökli að framvegis 
verður blaðinu dreift  á öllu 
Snæfellsnesi. Þar með bætast íbúar 
Stykkishólms, Helgafellssveitar 
auk Eyja og Miklaholtshrepps í 
hóp þeirra sem fá blaðið heim að 
dyrum í hverri viku.

Um leið verður blaðið stækkað 
frá því sem verið hefur og gert enn 
veglegra. Upplagið á prentuðum 
eintökum verður jafnframt 
stækkað og við munum kappkosta 
að flytja fréttir af öllu því helsta 
sem gerist á Snæfellsnesi.

Þá hefur Jökull ráðið til sín 
starfsmann í hlutastarf en sá heitir 
Þorsteinn Haukur Harðarson og 
hefur hann töluverða reynslu 
úr heimi fjölmiðla. Þorsteinn 
hefur undanfarin ár starfað sem 

framkvæmdastjóri meistaraflokks 
Víkings Ó. og UMF Víkings/Reynis 
og mun hann áfram starfa fyrir 
meistara flokk Víkings Ó. samhliða 
starf inu á Jökli.  

Við hvetjum lesendur til að 
halda áfram að senda okkur 

ábend  ingar um fréttnæmt efni á 
steinprent@simnet.is. Þá bendum 
við aug lýsendum í Stykkishólmi 
jafn framt á að hægt er að fá aðstoð 
við upp setningu auglýsinga hjá 
Anok í Stykkishólmi.

Jökull færir út kvíarnar

Það er óhætt að segja að veðrið 
hafi ekki leikið við bæjarbúa 
á Snæ fells nesi um helgina en  
víða voru við burðir skipulagðir 
á sunnu degi num sem var fyrsti 
sunnu dagur í aðventu. 

Í Grundarfirði, Hellissandi, 
Ólafsvík og Stykkishólmi átti 
að tendra ljós á jólatrjám en 
alls staðar þurfti að fresta við
burðunum vegna veðurs.  

Ákveðið var að ljósin yrðu 
tendruð í Stykkishólmi 4. des
ember og degi síðar í Grundar
firði. Ljósin verða svo tendruð á 
Hellissandi og í Ólafsvík sunnu
daginn 8. desember.

Á meðfylgjandi mynd má sjá 
meðlimi í Lionsklúbbi Grundar
fjarðar setja jólatréð upp í miðbæ 
bæjarins.

Veðrið setti strik 
í reikninginn

Aðventuhátíð
Ingjaldshólskirkju

Sunnudaginn 
8. des.

 kl. 17

Aðventuhátíð
Ingjaldshólskirkju

Sunnudaginn 8. desember 
kl. 17

Fjölbreytt dagskrá:
- Kveikt á aðventuljósakransinum
- Jólasaga
- Einsöngur
- Kórsöngur

Súkkulaði og smákökur að lokinni dagskrá.

Eigum notalega stund saman í kirkjunni.

Kór Ingjaldshólskirkju



8. desember

Aðventustund fyrir alla fjölskylduna
annan sunnudag í aðventu.

Jólasveinar mæta á svæðið og gleðja börnin
auk þess sem Trausti Leó og Kristbjörg Ásta
syngja vel valin jólalög.

Bjarki Már Mortensen og Elisabeth Halldóra Roloff
tendra ljósin á trjánum.

Eigum notalega stund með fjölskyldu og vinum
og fögnum aðventunni saman.

Aðventustund við jólatré á Hellissandi kl. 15:30
Aðventustund við jólatré í Ólafsvík kl. 16:30

Gleðilega hátíð !

Aðventustund

A�ugið - nýr tími !



Það var mikið um að vera á Dvalar 
og hjúkrunarheimilinu Fellaskjóli 
í Grundarfirði um helgina en þá 
voru sex ný sjúkrarými vígð og 
tekin til notkunnar.

Fellaskjól hefur nú á að skipa 
tíu hjúkrunarrýmum og tveimur 
dvalar rýmum en nýju herbergin 
þykja nútímaleg og glæsileg.

Eftir breytinguna á dvalar  og 
hjúkrunar heimilinu eru öll rými 
nú á sama gangi sem einfaldar 
starfs fólki vinnu sína til muna. 
Þá hefur aðgengi fyrir hjólastóla 
verið stór bætt auk þess sem nú 
eru komin stærri baðherbergi á 
her bergin. 

Fellaskjól fékk styrk frá Fram
kvæmda sjóði aldraðra fyrir breyt
ingunum árið 2016 en fram
kvæmdir hafa gengið vel. 

Í samtali við Bæjarblaðið Jökul 
vildi Hildur Sæmundsdóttir, for
maður stjórnar Fellaskjóls, koma 
á framfæri þökkum til starfs

fólks Fellaskjóls sem og þeirra 
iðnaðar manna sem unnu að 
breytingunum.

Það var mikil og góð jóla stemmn
ing í jólaþorpi Snæ fells bæjar sem 
fram fór í Félags heimilinu Klifi 
síðastliðinn fimmtu dag. Allls voru 
um 20 básar með ýmsum varningi 
og sáu þau Olga Guðrún Gunnars
dóttir og Sigurður Höskulds son 
um að fylla þorpið af hug ljúfum 
jólatónum.

Þar gafst gestum og gangandi 
meðal annars kostur á að versla 

jólaskraut, jólagjafir og ýmis
konar handverk auk þess sem 
hægt var að smakka og kaupa jóla
legt góðgæti. Það er greinilegt 
að jólaþorpið mælist vel fyrir 
hjá bæjarbúum því mjög margir 
lögðu leið sína í þorpið til að 
skoða, smakka og versla ásamt 
því að gæða sér á jólaglögg í boði 
Snæfellsbæjar.

Stórbætt aðstaða á Fellaskjóli

Jólin lifnuðu við 
í Klifi

JÓLATÓNLEIKAR 
KIRKJUKÓRS ÓLAFSVÍKUR 

„Ég man þau jólin“ 

 
verða haldnir 

fimmtudaginn 5. desember 2019 
kl. 20:00 í Ólafsvíkurkirkju. 

Einsöngvarar: Jón Bjarki Jónatansson,  
Olga Guðrún Gunnarsdóttir og Veronica Osterhammer.  

Meðleikari: Elena Makeeva.  
Stjórnandi: Veronica Osterhammer.  

Aðgangseyrir: 1.500,- kr .  Allir velkomnir ! 

 



N1 Ólafsvík

s. 436 1581
335 Ólafsvík

Fragrant and freshly
baked pastries

Bakkelsi



Nú er tæpt ár frá því að Anok 
margmiðlun ehf í Stykkishólmi 
hætti útgáfu Stykkishólms
Póstsins, eitt elstu bæjarblaða 
landsins. Starfsemi fyrirtækisins 
er í fullum gangi og nóg annað 
að gera. Við gáfum út blaðið frá 
2006 en fyrst kom það út árið 
1994. Ýmislegt dreif á daga 
okkar á útgáfutímanum sem fer 
í bakpokann til framtíðar. Mjög 
margir, ef ekki allir sem líta til 
okkar á Nesveginn í Stykkishólmi 
í hinum ýmsu erindagjörðum eða 
stoppa okkur á förnum vegi, hafa 
haft það á orði síðasta árið hvort 

ekki sé hægt að taka upp útgáfuna 
aftur, jafnvel í áskrift því svo 
sakni fólks blaðsins að það væri 
alveg tilbúið að borga fyrir það! 
Okkar ár í útgáfunni reyndum við 
ýmsar leiðir til tekjuöflunar en 
þegar á öllu var á botninn hvolft 
þá var það rekið styrkjalaust 
með öllu allan þann tíma. Nú 
hafa hinsvegar þau gleðitíðindi 
borist að Jökull, sem áður var 
bæjarblað í Ólafsvík, stækki og 
breytist og verði að blaði allra 
Snæfellinga. Jökullinn sem allir 
vilja við sig kenna, Vestlendingar 
sem aðrir og tala um sinn er 
sameiginlegt tákn Snæfellsness 
og íbúanna þar. Ég skora á ykkur 
lesendur að fylkja ykkur á bak 
við fjölmiðil Snæfellinga og vera 
duglegir að láta vita af efni og 
auglýsa í blaðinu. Við í Anok erum 
til staðar ef aðstoðar er þörf við 
uppsetningu auglýsinga eða 
myndatöku. Áfram Jökull!

P.s. Ritstjórinn bað mig ekki að 
skrifa þessi orð ;)

Kveðja úr Hólminum, 
Anna Melsteð fyrrverandi ritstjóri 
og útgefandi Stykkishólms-Póstsins

Félagarnir Davíð Svanur Haf
þórsson og Hjörtur Sigurðsson, 
sem sigruðu rímnaflæði (rapp
keppni unga fólksins) nýverið 
fyrir félagsmiðstöðina Afdrep í 
Snæ fells bæ, voru mættir í Nor
ræna Húsið á dögunum. 

Tilefnið var að þátttakendur 
í norrænni tungumálaráðstefnu 
ung  menna afhentu Lilju Alfreðs
dóttur, mennta og menningar

mála ráð herra Íslands, niður
stöður ráð stefnunnar við hátíð
lega athöfn. 

Strákarnnir okkar, þeir Davíð 
Svanur og Hjörtur, stigu að sjálf
sögðu á svið við þetta tilefni og 
fluttu lagið „Leiðinlegir dagar,” en 
það er einmitt lagið sem tryggði 
þeim sigurinn í Rímnaflæði. 

Meðfylgjandi mynd er fengin af 
heimasíðu SAMFÉS

Loksins

Rappað fyrir 
ráðherra

Karlakór Reykjavíkur hélt 
vel heppnaða og skemmti lega 
að ventu tónleika í Stykkis hólms
kirkju um síðustu helgi. 

Kórinn hefur um árabil staðið 
fyrir árlegum aðventutónleikum 
á höfuðborgarsvæðinu og eru 
þeir fyrir löngu orðnir fastur 
og ómiss andi liður af jóla undir
búingi höfuð borgar búa. 

Vel var mætt á tónleikanna í 

Stykkis hólmskirkju og voru tón
leika gestir sammála um að vel 
hafi tekist til.

Það þótti viðeigandi að halda 
tón leika á Stykkishólmi en stjórn
andi kórsins, Friðrik S. Kristins
son, er uppalinn í Stykkis hólmi 
og því óhætt að segja að hann hafi 
verið á heima velli um helgina.

Pétur S. Jóhansson tók mynd ina.

Karlakór söng inn 
aðventuna

Tillaga að nýju aðalskipulagi 
Grundarfjarðarbæjar

Bæjarstjórn Grundar�arðarbæjar auglýsir hér með tillögu að Aðalskipulagi 
Grundar�arðarbæjar 2019-2039 samkvæmt 31. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010. Einnig er auglýst umhver�sskýrsla tillögunnar samkvæmt 7. gr. 
laga um umhver�smat áætlana nr. 105/2006. Gefst nú 7 vikna athugasem-
dafrestur en að honum loknum mun bæjarstjórn taka afstöðu til 
athugasemda og afgreiða tillöguna  til staðfestingar Skipulagsstofnunar.

Aðalskipulagstillagan nær til alls sveitarfélagsins og er sett fram í greinar- 
gerð og á tveimur skipulagsuppdráttum. Þar kemur fram stefna sem varðar 
þróun byggðar, landnotkun og innviði og skiptir íbúa og aðra hagsmuna-
aðila miklu máli. Þeir eru því hvattir til að kynna sér skipulagsgögnin sem 
eru aðgengileg á vef sveitarfélagsins, www.grundar�ordur.is, og liggja 
frammi til sýnis á skrifstofu Grundar�arðarbæjar og hjá Skipulagsstofnun 
frá 4. desember 2019 til og með 22. janúar 2020. Sama dag rennur út 
frestur til að gera athugasemdir við tillöguna og umhver�sskýrslu hennar.

Athugasemdir skal senda skri�ega á netfangið skipulag@grundar�ordur.is 
eða til Grundar�arðarbæjar, vegna aðalskipulags, Borgarbraut 16, 350 
Grundar�rði.

F.h. bæjarstjórnar
Björg Ágústsdóttir, bæjarstjóri



Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ.
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka mið af þessum gildum.

ÁTVR rekur 51 Vínbúð um allt land. Stefna ÁTVR er að vera 
eitt af fremstu þjónustufyrirtækjum landsins og fyrirmynd á 
sviði samfélagsábyrgðar. Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn 
sé öruggur, heilsueflandi og skemmtilegur þar sem 
samskipti einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri og sakavottorðs er krafist. 
Umsóknarfrestur er til og með 13. desember nk. Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is.

Nánari upplýsingar: Sigurður Ragnar Bjarnason  – stykkisholmur@vinbudin.is, 560 7867  
og Thelma Kristín Snorradóttir – starf@vinbudin.is, 560 7700.

VÍNBÚÐIN 
STYKKISHÓLMI

Við óskum eftir
starfsmanni

Við leitum að jákvæðum og röskum einstaklingi sem er 
tilbúinn að veita framúrskarandi og ábyrga þjónustu.

Hæfniskröfur
•	 Jákvæðni og rík þjónustulund

•	 Hæfni í mannlegum samskiptum

•	 Almenn tölvukunnátta

•	 Reynsla af verslunarstörfum er kostur

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini

•	 Framstilling á vöru og vörumeðhöndlun

• Umhirða búðar

Starfshlutfall er 65%. 



Sunnudaginn 15. desember kl. 
18:00 munum við í U.M.F. Víkingi/
Reyni halda jólahappadrætti í 
íþrótta húsi Snæfellsbæjar.

Tilefnið er m.a. það að tryggja 
fjárhagsstöðu félagsins og það 
sem meira skiptir máli er að koma 
saman sem heild og hafa gaman. 
Boðið verður upp á piparkökur, 
kakó og kaffi.

Kannski að þessir marg um
ræddu jólasveinar snúi tromlunni 
og hrelli börnin, hver veit.

Stjórn og framkvæmdastjóri 
félagsins hafa á liðnum vikum 
haft samband við fyrirtæki sem 
vilja styrkja okkur með gjöfum 
og ber að þakka fyrirtækjum í 
okkar bæjafélagi og víðar fyrir 
það. Félagið hefur á liðnum árum 
gefið frá sér söfnun dósa og sölu 
pappírs til fótboltaferða á vegum 
Snæfellsnes (HSH). Eftir stóð að 
eina fjáröflun félagsins var sala 

jólatrjáa, fyrir utan sjoppu á 
leikjum M.fl. og er það því miður 
ekki nóg til þess að standa undir 
rekstri félagsins.

Þann 12. desember munum við í 
stjórn dreifa happadrættismiðum 
heim til foreldra/forráðamanna 
barna sem æfa hjá U.M.F. Víkingi/
Reyni þar sem lagt verður upp 
með að hver iðkandi fái 4 miða og 
að hver miði kostar 1.000 kr. mun 
krafa stofnast í netbanka foreldris/
forráðamanna.  Foreldrar /
forráða menn eða iðkendur geta 
svo selt þessa miða áfram ef þeim 
þóknast svo.

Hlökkum til að sjá sem flesta 
þann 15. desember kl. 18:00 í 
íþrótta húsi Snæfellsbæjar í jóla
stuði.

Jólakveðjur
Stjórn U.M.F. Víkings/Reynis

Enginn á að þurfa að þola 
of beldi og við þurfum að hjálpast 
að til að koma í veg fyrir vandann 
og finna lausnir. Fræðsla og 
úr ræði eru mikilvæg skref. Líka 
að varpa ljósi á viðfangsefnið. 
25. nóv ember er alþjóðlegur 
baráttu dagur Sameinuðu þjóð
anna gegn kynbundnu ofbeldi. 
Þann dag hófst árlegt 16 daga 
átak gegn kynbundnu ofbeldi. 
Átakið nær hámarki sínu mánu
daginn 10. desember, á al þjóða 
mannréttindadaginn. 10. des
ember er einnig alþjóð legur 
dagur Soroptimista. Soropti
mistar eru samtök kvenna sem 
hafa verið starfandi í næstum því 
hundrað ár og á Íslandi í yfir 50 ár. 

Soroptimistar beita sér fyrir 
bættum lífsgæðum kvenna og 
stúlkna um allan heim.

Ofbeldi gegn konum er aldrei 
einkamál heldur samfélagslegt 
vandamál sem hefur áhrif á mill
jónir kvenna.

Um 35% allra kvenna í heimi
num mun upplifa ofbeldi á lífs
leiðinni. Á sumum svæðum allt að 
7 af hverjum 10 konum.

Meira en 600 milljónir kvenna 
búa í löndum þar sem heimilis
ofbeldi er ekki bannað og allt að 
50% alls kynferðisofbeldis á sér 
stað gagnvart stúlkum undir 16 
ára aldri. 

Ofbeldi sem á sér stað í nánum 
samböndum af hálfu karlkyns 
maka, kærasta eða sambýlismanns 
er algengasta birtingarmynd 
ofbeldis gegn konum.  Ofbeldi 
í nánum samböndum er stórt 
vandamál á heimsvísu.

Umfang ofbeldis á Íslandi er 
í takt við önnur vestræn ríki en 
talið er að um 22% kvenna hafi 
verið þolendur ofbeldis í nánu 
sambandi hér á landi.

Á síðustu árum hefur opinber 
umræða um ofbeldi gegn konum 
aukist og ofbeldi sem áður var 
umborið í skjóli einkalífs hefur 
verið dregið fram í dagsljósið 
og viðurkennt sem versta 
birtingarmynd kynjamisréttis

Við soroptimistasystur Snæ
fells ness viljum leggja okkar af 
mörkum til að draga þetta fram 
í dagsljósið og þar með minnka 
líkurnar á kynbundnu ofbeldi.  
Það gerist ekki á nokkrum dögum, 
en þessa daga er samt gott að 
minna á þetta vandamál og vekja 
okkur til umhugsunar um hvort 
þessi vandi sé nær okkur en við 
höldum og þá hvernig best sé að 
bregðast við þeirri vitneskju.

Ýmis úrræði eru til staðar fyrir 
þolendur kynbundins ofbeldis.  
Má þar nefna Landspítalann í 
Fossvogi, Kvennaathvarfið, Stíga
mót, og Konukot (fyrir heimilis
lausar konur). Einnig er hægt 
að leita hjálpar á næstu heilsu
gæslu stöð og fá samband við 
hjúkrunar fræðing eða hringja í 
neyðar línuna og fá samband við 
vakt hafandi lækni.

Eftirfarandi er einnig gott að 
hafa í huga:
· Gríptu inn í aðstæður ef þú 

verður vitni að kynferðislegu 
ofbeldi og áreitni

· Ef þú þekkir geranda  hvettu 
hann þá til að leita sér hjálpar

· Segðu frá og útvegaðu stuðning 
þegar þú verður vitni að 
kynbundnu ofbeldi og áreitni

· Hringdu á lögreglu ef grunur 
er um heimilisofbeldi

· Tilkynntu stafrænt ofbeldi og 
netníð sem þú verður vitni að

  
BURT MEÐ OFBELDI

 
Soroptimistaklúbbur Snæfellsness

Jólahappdrætti 
Ungmennafélagsins 

Víkings/Reynis

Roðagyllum heiminn
Soroptimistar segja nei við ofbeldi

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

vegr@vegr.is   vegr.is
S: 849-7276  Remek og 898-5463 Þórður

Soroptimistasystur á jólafundi hjá Astrid á Ölkeldu í Staðarsveit.



narfeyrarstofa.is

Í hjarta  

Matarhandverk Jóla Pop-Up
Markaður

Matur úr
héraði

Jóladögurður

Veitingahúsið Narfeyrarstofa er elsta starfandi 
veitingahúsið í Stykkishólmi.  Matseðillinn hefur að 
geyma frumlega rétti, lystilega borna fram í fallegu 

eldhúsi Narfeyrarstofu en matreiðslumennirnir vinna 

eldhús veitingahússins, þar sem kjöt frá hinu sögufræga 
Helgafelli er hanterað á ólíkan máta fyrir hina ýmsu rétti 
á matseðlinum.  

Í desember býður Narfeyrarstofa upp á Jólamarkað 

ferfætlingum og fugli, salt og auðvitað hangiket sem 
kveikt hefur verið undir margsinnis nú í haust. Samhliða 
Jólamarkaðnum býður veitingahúsið upp á Jóladögurð 
á efri hæðinni þar sem stemningin ræður ríkjum og 
bragðlaukarnir eru kitlaðir svo um munar í mat og 
drykk.

JÓLAMARKAÐUR &
JÓLADÖGURÐUR 

30. NÓVEMBER & 
7. DESEMBER 2019

AÐALGATA 3, STYKKISHÓLMUR
533 1119 / 841 2000 / 841 2300
INFO@NARFEYRARSTOFA.IS

32 GESTIR NEÐRI HÆÐ

Kl. 12 - 16

Viltu smakka okkar eigin 

framleiðslu úr næsta nágrenni? 

Kitlaðu bragðlaukana!  

Gæs, ærkjöt, lax, lamb, pylsur 

og marg fleira á boðstólum 

- á staðnum og til að taka með.
Jólabröns: 4400 kr. / 2000 kr. börn yngri en12.ára 

Þorláksmessuskata 23. desember
- borðapantanir!

AÐALGATA 3, STYKKISHÓLMUR
533 1119 / 841 2000 / 841 2300
INFO@NARFEYRARSTOFA.IS

32 GESTIR NEÐRI HÆÐ
42 GESTIR EFRI HÆÐ

SÓLPALLUR OG UPPHITAÐ TJALD
AÐGENGI FYRIR HREYFIHAMLAÐA

Laugardagur 7. desember 
Kl. 12-15
Jólamarkaður &
Jólabröns

Eigum ýmislegt 
í jólapakkann.



Rithöfundurinn Þorgrímur 
Þráins son ætti að vera Snæ fell
ingum að góðu kunnugur en 
hann hefur verið tíður gestur 
í Grunn skóla Snæfellsbæjar í 
gegnum árin. 

Hann kom í heimsókn mánu
daginn 25. nóvember og hitti 
hann þá nemendur í starf
stöðvum skólans í Ólafsvík og 
á Lýsu hóli. Þar flutti hann fyrir
lesturinn “Vertu ástfanginn af 
lífinu,” fyrir nemendur í 10. 
bekk en fyrirlesturinn fjallar 
meðal annars um þá staðreynd 
að ekki sé sjálfgefið að ná árangri 
í lífinu. Að fyrirlestrinum loknum 
var hann svo með skapandi skrif 
fyrir nemendur skólans.

Árið 2019 var viðburðaríkt 
fyrir Þorgrím sem varð sextugur 
þann 8.janúar auk þess sem hann 
fagnaði 30 ára starfsafmæli sem 
rithöfundur en fyrsta skáldsaga 
hans, “Með fiðring í tánum” kom 
út fyrir 30 árum.

Þorgrímur hefur lengi verið vel 
tengdur Grunnskóla Snæ fells
bæjar og með eindæmum bón
góður. Hefur hann til að mynda 
komið að skipulagningu og fram
kvæmd Bókaveislunnar og haldið 
fyrirlestra fyrir börn og fullorðna. 

Í tilefni tímamóta Þorgríms færði 
Hilmar Már Arason, skólastjóri, 
Þorgrími þakklætisvott fyrir þann 
hlýhug sem hann hefur sýnt 
skólanum í gegnum árin.

Jólakveðjur

Við erum að taka á móti  
jólakveðjum í jólablað Jökuls.

Vinsamlegast hafið samband

fyrir föstudag 
13. desember 

steinprent@simnet.is og 436 1617

Þorgrímur Þráinsson
heimsækir Gsnb

Jólaútvarp GSnb
10. - 13. des. 2019

1.-10.bekkur verða með skemmtilega og
fræðandi þætti og viðtöl við áhugaverða

íbúa Snæfellsbæjar.

Sent verður út á 
fm 103,5 - Ólafsvík

fm 106,5  - Hellissandi og Rifi

Bestu þakkir til allra styrktaraðila og fyrirtækja
sem keyptu auglýsingar.

Gleðileg jól
Nemendur og stafsfólk GSnb

Hægt verður að nálgast dagskrána á gsnb.is og
facebook síðu GSnb.



UMFG tók á móti KA B í 1.deild 
kvenna í blaki um síðustu helgi en 
leikið var í íþróttahúsi Grundar
fjarðar. 

Skemmst er frá því að segja að 
gestirnir frá KA B unnu sigur en 
þeir höfðu betur í þremur lotum 

á meðan UMFG vann eina lotu. 
Eftir leikinn situr UMFG í 

neðsta sæti deildarinnar með 5 
stig en næsta viðureign liðsins 
er gegn BF laugardaginn 7. 
desember. Sú viðureign fer einnig 
fram í Grundarfirði.

Blakfréttir úr 
Grundarfirði 

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

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar
FUNDARBOÐ - 326. FUNDUR

Fundur er boðaður í bæjarstjórn Snæfellsbæjar, 
fimmtudaginn 5. desember 2019 

og hefst hann í Ráðhúsi Snæfellsbæjar kl. 16.00

Dagskrá bæjarstjórnarfundarins:
1) Fundargerð 310. fundar bæjarráðs Snæfellsbæjar, dags. 28. nóvember 

2019.

2) Fundargerð velferðarnefndar, dags. 11. nóvember 2019.

3) Fundargerð 88. fundar íþrótta og æskulýðsnefndar, dags. 19. 
nóvember 2019.

4) Fundargerðir 184. og 185. fundar félagsmálanefndar Snæfellinga, 
dags. 1. október og 12. nóvember 2019,

5) Fundargerð 417. fundar stjórnar Hafnasambands Íslands, dags. 18. 
október 2019.

6) Bréf frá séra Óskari Inga Ingasyni, ódags., varðandi visitasíu biskups 
Íslands 16. – 17. febrúar 2020.

7) Bréf frá stjórn knattspyrnudeildar Víkings Ólafsvíkur, dags. 2. 
desember 2019, varðandi umsókn um rekstrarstyrk á árinu 2020.

8) Bréf frá útgerðinni Ingibjörgu ehf., dags. 3. desember 2019, varðandi 
forkaupsrétt Snæfellsbæjar að bátnum Guðlaugu SH62, skskrnr. 2493.

9) Bréf frá Sýslumanninum á Vesturlandi, dags. 3. desember 2019, 
varðandi ósk um umsögn Snæfellsbæjar um umsókn Sker restaurant 
um leyfi til reksturs veitingastaðar í flokki II, veitingahús, að Ólafsbraut 
19 í Ólafsvík, Snæfellsbæ.  Athugið að þetta er umsókn um breytingu 
á núverandi rekstrarleyfi.

10) Tillaga að styrkjum á fjárhagsáætlun 2020. 

11) Tillaga að gjaldskrám Snæfellsbæjar fyrir árið 2020.

12) Fjárhagsáætlun Snæfellsbæjar og stofnana hans fyrir árið 2020 –  seinni 
umræða.

13) Þriggja ára áætlun Snæfellsbæjar fyrir árin 20212023 – seinni umræða.

14) Minnispunktar bæjarstjóra.

Snæfellsbæ, 3. desember 2019
Kristinn Jónasson, bæjarstjóri

SNÆFELLSBÆR
þar sem jökulinn ber við loft...

Þær voru erfiðar aðstæðurnar 
sem biðu leikmanna Snæfellsnes 
og Álftanes þegar liðin mættust 
á Ólafsvíkurvelli í Faxaflóamóti 
4. flokks karla um síðustu helgi.

Leikmenn beggja liða létu 
rok og rigningu ekki á sig fá en 
sömuleiðis ringdi inn mörkum. 
Strákarnir okkar komust yfir 
strax á fyrstu mínútu leiksins 
en þeir létu kné fylgja kviði og 

unnu að lokum sannfærandi 
100 sigur.

Liðin spila í Cdeild í Aliða
keppni Faxaflóamótsins ásamt 
Grindavík, Njarðvík og Víði/
Reyni en Snæfellsnessamstarfið 
er í öðru sæti með fjögur stig 
eftir fyrstu tvo leikina. Næsti 
leikur liðsins er áætlaður gegn 
Grindavík sunnudaginn 8. 
desember.

Markaregn á 
Ólafsvíkurvelli



25%
af XTM

20-30%
af Nilfisk
heimilis

ryksugum

2  fyrir 1

GÓÐAR 
GJAFAHUGMYNDIR
fyrir fólkið þitt og heimilið

OPNUNARTÍMAR Í DESEMBER
7. desember Laugardagur 10 - 14
8. desember Sunnudagur Lokað
9. - 13. desember Virkir dagar 8 - 18
14. desember Laugardagur 10 - 16
15. desember Sunnudagur Lokað
16. - 20. desember Virkir dagar 8 - 20
21. desember Laugardagur 10 - 16
22. desember Sunnudagur Lokað
23. desember Þorláksmessa  8 - 22
24. desember Aðfangadagur 8 - 12    Ólafsbraut 55   |   Sími 436 1212   |   www.rekstrarland.is


