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.
Vekjum athygli á 20 - 30% afslætti á Nilfisk ryksugum og háþrýstidælum
og 25% afslætti á XTM fatnaði út desember.
Við höfum bætt við góðu úrvali af SIXMIX skóm

Jólakveðja
starfsfólk Olís - Rekstrarlands

Fram að jólum verður opið sem hér segir:
Virkir dagar

8 - 20

Laugardagur 21. desember

10 - 16

Þorláksmessa 23. desember

8 - 22

Aðfangadagur 24. desember

8 - 12
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Jólahugvekja

„Auðsýnið kærleika í öllu sem þið gerið” (1Kor 16.14)
kærleika til barna sinna.
Þess vegna kemur Guð til
okkar í Jesú Kristi, til þess að vera
einn af okkur og og færa okkur
nær Guði með boðun sinni og
gjörðum. Nær Guði sem þráir
heitt að vera okkar, eins og við
erum hans. Það er dásamlegt að
heyra þessi orð, “velþóknun yfir
mönnum,” að heyra að maður er
elsk
aður. Þetta er það sem við
verðum að hafa í huga á jólum,
þetta er merking jólanna og
ástæðan fyrir því að Jesús Kristur
fæddist. Það er elska Guðs.
Elska Guðs er kjarni fagnaðar
erindsins, að elska Guð, elska
aðra, elska sjálfan sig. Af þessum
meiði kemur hvatning Páls postula
til okkar: “Auðsýnið kærleika í öllu
sem þið gerið.” Látum kærleikann
móta og leiða hugsun okkar, orð
og gjörðir. Þannig getum við leitt
allt í tilveru okkar til betri vegar,
hvort sem það eru tilfinningar
okkar, samskipti okkar eða
lífsverkefni okkar. Að auðsýna
kærleika í öllu sem maður gerir er
ekki að vera skaplaus, undirgefin

Kæru vinir og nágrannar.
Fagnaðarhátíðin gengur senn í
garð af fullum þunga eftir
undirbúning
aðventunnar,
jólahátíðin sjálf er við fögnum
komu Krists í heiminn. Hin fyrstu
jól er Jesús fæddist þá sungu
englarnir: “Dýrð sé Guði í
upphæðum og friður á jörðu og
velþóknun Guðs yfir mönnum.”
Jesús kemur til okkar vegna þess
að Guð hefur velþóknun yfir
mönnum, Guð hefur dálæti á
mannkyni, Guð hefur einungis

eða án frumkvæðis. Þvert í mót,
kærleikurinn skapar staðfasta,
rétt
láta og ábyrgðarfulla mann
eskju sem lætur sig varða um hag
annarra rétt eins og sinn eigin
hag.
Blessun jólanna er kærleiksboð
skapur Jesú Krists um elsku Guðs
til barna sinna. Kærleikurinn
birtist allt í kringum okkur, í
stórum og smáum verkum,
lítilræði hér og stórræði þar. Heilt
yfir er ljóst að flestir eru að reyna
að vera öðrum ljós eins Jesús segir
okkur vera og kallar okkur til að
vera: “Þér eruð ljós heimsins.
Þannig lýsi ljós yðar meðal manna
að þeir sjái góð verk yðar og
vegsami föður yðar sem er á
himnum.” Ljósið okkar er
kærleikurinn okkar sem við getum
alltaf sýnt öðrum hvort sem það er
í hugsunum, orðum eða gjörðum.
Það er og verður misbrestur á
kær
leika manna, ill verk eru
framinn en látum það ekki
skilgreina okkur. Láttu kærleikann
skilgreina þig og minnstu þess að
Guð er nærri, hér og nú, ávallt, í

16” pizza x 2 álegg
8 brauðstangir + sósa
2L Coke

4.990,-

4.890,1.675,MIKKI
REFUR
BÚKOLLA

Aðeins kr.

1.995

m/ 0,5L Coke

Bátur með
nautakjöti, osti,
bernaise og
frönskum á milli.

Séra Aðalsteinn Þorvaldsson,
Grundarfirði.

Bátur með
lambakjöti, osti,
piparsósu og
frönskum á milli.

HRIKALEGA GOTT

12” TILBOÐ
16” pizza x 2 álegg
5 brauðstangir + sósa
2L Coke

3.990,-

Ostborgari

1/2 L Coke, franskar og sósa

995,-

Gleðileg jól,

16” TILBOÐ

milli franskar, 2 dósir sósa
og 2L Coke.

1/2 L Coke og koktail sósa

Mundu, þú ert Guðs elskaða
barn. Sá sem Guð hefur velþóknun
á og gefur allan kærleika sinn í
syni sínum Jesú Kristi. Við erum
kölluð af Guði kærleikans til að
auðsýna kærleika í öllu sem við
gerum.

Ýmislegt
sniðugt í
skóinn fyrir
jólasveininn

4 ostborgarar,

Hotwings 8 stk,

kærleika sínum til manna, sem
birtist í Jesú Kristi sem segir: “Ég
er ljós heimsins. Sá sem fylgir mér
mun ekki ganga í myrkri heldur
hafa ljós lífsins.”
Ljúktu upp hjarta þínu og tak á
móti blessun jólanna í þessari
bæn:
Megi Kristur fæðast sem
trú í hjarta mér.
Megi Kristur fæðast sem
von í hjarta mér.
Megi Kristur fæðast sem
kærleikur í hjarta mér.
Amen.

Þorláksmessa
Aðfangadagur
Jóladagur
Annar í jólum
Föstudaginn
Laugardaginn
Sunnudaginn
Mánudagur
Gamlársdaginn
Nýársdaginn
Fimmtudaginn

Óskum Snæfellingum gleðilegra jóla
og þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.

23/12
24/12
25/12
26/12
27/12
28/12
29/12
30/12
31/12
01/01
02/01

kl. 09 - 22
kl. 10 - 14
lokað
kl. 12 - 18
kl. 10 - 22
kl. 09 - 22
kl. 10 - 22
kl. 09 - 22
kl. 10 - 16
lokað
kl. 10 - 22

Bernskujól Sigríðar Þórarinsdóttur

Við fengum Sigríði Þórarins
dóttur, sjúkraþjálfara í Ólafsvík,
til að segja okkur frá jólaminn
ingum bernskuára sinna.
Ég er elst fjögurra syskina, alin
upp í Laugardælum í Hraun
gerðis
hreppi, sem nú tilheyrir
Flóahreppi í Árnessýslu. Þegar ég
hugsa um bernskujólin mín er
gleði og tilhlökkun það sem
kemur fyrst upp í hugann. Í
nóvember og desember var verið
að þrífa húsið, baka og sauma
jólaföt á okkur systkinin. Alltaf
fengum við ný spariföt og náttföt
sem voru nánast alfarið saumuð
heima. Við krakkarnir fengum
svo útrás við að banka sófa og
dýnur og hrista teppi og sængur.

Svo voru keypt epli, appelsínur,
malt og appelsín. Við hlökkuðum
svo til að fá þetta góðgæti og
stálumst til að fara inn í búr þar
sem þetta var geymt, bara til að
finna eplalyktina. Þegar epla
lyktin var komin í hús var öruggt
að jólin voru að koma. Í skóla
num var verið búa til jólakort,
syngja jólalög og lesa jólasögur.
Svo byrjuðu jólasveinarnir að
koma og setja í skóinn, oftast var
það einn biti af suðusúkkulaði,
vafinn í smjörpappír.
Á Þorláksmessu 23. desember
setti pabbi síðan jólaseríu á
húsið með alls konar litum
perum. Um kvöldið fórum við
systkinin í jólabaðið og svo í nýju

Þegar eplalykt var komin í hús þá voru jólin að koma.

jóla
náttfötin og lögðumst í
tandurhrein rúmin.
Þegar við vöknuðum á aðfanga
dagsmorgun var búið að skreyta
húsið, en við fengum ekki að
fara inn í stofu fyrr en um
kvöldið. Aðfangadagurinn var
stundum langur þvi ég hlakkaði
svo til kvöldsins. Við syst
kinin
áttum það til að reyna að kíkja
inn um stofugluggann, sem var
ekki alltaf auðvelt og at
huga
hvort jólasveininn væri búin að
koma með pakkana.
Upp úr kl. 17 voru allir komnir
í nýju sparifötin og jólamaturinn
borðaður því kl. 18.00 vorum
við mætt í Selfosskirkju þar sem
jólin voru hringd inn í jólamessu.
Eftir messuna var farið að
heimsækja gamla frænku á
Sjúkrahúsinu á Selfossi en hún
dvaldi þar síðustu áratugi ævi
sinnar. Við heilsuðum einnig
upp á þá sem þar dvöldu, ósk
uðum þeim gleðilegra jóla og
stundum hjálpuðum við fólkinu
að opna pakka og lesa jólakortin.
Oft vorum við eina fólkið sem
kom í heimsókn á aðfanga

dagskvöld. Þegar heim var komið
voru pakkarnir opnaðir og svo
fengum við heitt súkkulaði og
meðlæti sem var engu öðru líkt.
Það sem stendur upp úr í
minn
ing
unni er kyrrðin, kær
leikurinn og nærveran, allir voru
saman og gleðin var við völd. Við
spil
uðum, lásum jólabækurnar
og lékum okkur. Reglan var samt
að ekki mátti spila á aðfangadag
og jóladag. Á millli jóla og nýárs
var alltaf farið á jólaball í Þing
borg sem Kvenfélag Hraungerðis
hrepps stóð fyrir.
Ég man lítið eftir jólagjöfunum
þó ég viti að ég fékk alltaf fallegar
og góðar gjafir, oftast bækur, spil
og föt. Ein gjöf er þó minnistæð
en það var jólin 1959. Þá kom
móðuramma mín heim eftir
nokkura mánaða dvöl í Ameríku
og gaf okkur systrum dúkkur
sem voru þær flottustu sem við
höfðum séð. Dúkkan sem ég
fékk er enn í hópi þeirra flottustu
60 árum seinna.
Bestu óskir um gleðilega jóla
hátíð.
Sigríður Þórarinsdóttir

Óskum viðskiptavinum okkar
á Snæfellsnesi gleðilegra jóla
og þökkum viðskiptin á árinu.

Eyþór Ingi söng inn hátíðarskapið

Það var fullt út úr dyrum í og
mikil stemming Grundarfjarðar
kirkju á þriðja sunnudag í
aðventu þegar söngvarinn Eyþór
Ingi Gunnlaugsson hélt þar tón
leika.

Eyþór hefur á undanförnum
árum verið áberandi í íslensku
tón
listarlífi og þykir einn besti
söng
vari landsins. Gestirnir á
tónleikunum í Grundarfirði virt
ust allir skemmta sér konunglega

enda tókst Eyþóri af stakri snilld
að koma tónleikagestunum í
mikið hátíðarskap.
Eyþóri til halds og trausts á
tón
leik
unum voru meðlimir úr
karlakórnum Kára. Kórinn skipta

menn af öllu Snæfellsnesinu.
Sögðu skipuleggjendur enn
fremur að hátíðartónleikarnir
hafi gengið vonum framar og að
gestir hafi átt einstaklega ánægju
lega stund saman.

NýttHRAUN
á Hrauni

Láttu fagfólk sjá
R eum
s t að
a ugera
r a njólamatinn
t - C a ffyrir
é þig.

Við munum bjóða uppá þjónustu á Hrauni þar sem hægt
er að fá jólasteikina tilbúna, munum við þar meðal annars
bjóða uppá:

Vaktþjónustan Vökustaur í
Stykkishólmi óskar
viðskiptavinum sínum og
Snæfellingum öllum
gleðilegra jóla
og farsældar á nýju ári.
Svala og Agnar

- Nautalund Wellington
- Grænmetisbuff Wellington
- Nautalundir í trufflusveppa marineringu
- Íslenskt hreindýr og fl.
Opnunartími um jól og áramót:

HRAUN
23. des
24. des
25. des
26. des
27. des
Restaurant
28. des
29. des
30. des
31. des
1. jan

11.30 - 21.00
11.30 - 21.00
11.30 - 21.00
11.30 - 21.00
11.30 - 21.00
- Café
11.30 - 21.00
11.30 - 21.00
11.30 - 21.00
11.30 - 21.00
11.30 - 21.00

Snæfellingum sendum við okkar bestu kveðjur
um gleðileg jól og farælt komandi ár.
Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.

HRAUN
Restaurant - Café

Íslenskar og rússneskar jólahefðir
bæði líkar og ólíkar
Hjónin Elena og Evgeny
Makeev fluttu í Snæfellsbæ frá
Rúss
landi þann 15. september
árið 2005 en þau eru bæði tón
listarkennarar við Tónlistarskóla
Snæfellsbæjar.
Elena, eða Lena eins og hún er
jafnan kölluð, segir að það hefði
aldrei staðið til að flytja frá
Rússlandi og hvað þá til Íslands.
Þau létu hins vegar tilleiðast eftir
að Valentina Kay ,skólastjóri tón
listarskólans, hafði haft samband
við þau nokkrum sinnum og hér
eru þau enn 14 árum seinna.
Þau Lena og Jenni koma frá
Petrozavodsk sem er borg í norðvestur Rússlandi. Þar kenndi
Jenni í tónlistarframhaldsskóla
ásamt því að stjórna tveimur
hljómsveitum. Lena vann sem
sölumaður og áttu þau soninn
Alexey sem var 9 ára þegar þau
fluttu til Íslands og er því orðin
23 ára í dag. Einnig eiga þau
dótturina Amaliyu sem er 7 ára
og því fædd á Íslandi. Ásamt því
að kenna í tónlistarskólanum

starfar Lena sem kórstjóri og
organisti en segir hún að jólin á
Íslandi og í Rússlandi séu mjög
ólík.
Í Rússlandi eru sjálf jólin
haldin þann 6. janúar og standa
í 13 daga eins og hér og enda því
18. janúar. Eru þau mjög ólík því
sem tíðkast hér en 6. janúar,
dagurinn sem jólin hefjast á, er
ekki frídagur í Rússlandi heldur
venjulegur vinnudagur þar sem
þar eru kirkjulegir hátíðisdagar
ekki frídagar. Ekki er borðaður
fínn hátíðarmatur þennan dag
en margir Rússar fara í nætur
messu þann dag. Hún hefst á
miðnætti og stendur til klukkan
3 um nóttina.
Þessi messa er mjög ólík
öðrum messum í rússnesku rétt
trúnaðar
kirkjunni. Sem dæmi
má nefna að það er farið í kross
göngu í þessari messu. Dagarnir
13 frá 6. til 18. janúar eru heilagir
dagar í Rússlandi og er 18. jan
úar mikill hátíðardagur og helg
aður Jóhannesi Skírara. Sjötti

Óskum Snæfellingum gleðilegra jóla
og farsældar á komandi ári.
Þökkum frábærara móttökur á árinu.

janúar, sem er síðasti dagur jóla
hér á Íslandi er fyrsti dagur jóla
hátíðarinnar í Rússlandi eins og
áður segir og er þeirra aðfanga
dagur.
Það er hefð þeirra þessa jóla
daga að hlaupa á milli húsa í
búningum með söng og gleði til
þess að færa fólki gæfu og
hamingju á nýju ári. Gengur

þetta svipað fyrir sig og “sníkju
dagurinn” í Ólafsvík á þrettánd
anum sagði Lena. Munurinn er
þó sá að í Rússlandi hlaupa bæði
börn og fullorðnir á milli húsa
en þetta má gera hvaða dag sem
er þessa 13 daga. Ekki er ein
göngu nammi sem er gefið í
þakklætisskyni heldur ýmislegt
annað. Ein helsta ástæða þess að

jólin í Rússlandi eru ekki á sama
tíma og á Íslandi er sú að sögn
Lenu að rússneska rétttrúnaðar
kirkjan hefur ekki tekið upp
gregorískt tímatal heldur hefur
hún haldið sig við júlíanska tíma
talið.
Segir Lena að þó að jóladag
arnir 13 séu mjög ólíkir á Íslandi
og í Rússlandi séu til rússneskar
hefðir sem líkist þeim íslensku,
þær séu bara á öðrum degi. En
jólatrés, jólagjafa og jólasveina
hefðirnar í Rússlandi eru um ára
mótin. Þar er hefðin sú að halda
áramótin mjög hátíðleg og 31.

desember er mikill hátíðardagur
þar í landi. Þann dag er hátíðar
matur þar sem öll fjölskyldan
hittist og borðar saman. Ekki er
neinn einn sérstakur réttur sem
er á borðum þann dag en þó eru
nokkrir réttir sem eru alltaf
eldaðir eins og kartöflusalat,
rússneskt síldarsalat með rauð
rófum og nokkurs konar “pulled
pork” en það er þó oftast úr
blöndu af svína og nautakjöti.
Einnig eru margskonar aðrir
réttir á borðum sem og kökur.
Ástæðuna fyrir því að hafðir eru
svona margir réttir á borðum
Jenni ásamt hljómsveit sem hann stjórnaði, á myndinni eru þeir búnir að
klæða sig upp í tilefni þess að þeir voru að fara spila á jólatónleikum.

Lena og Jenni ásamt vinafólki sínu í Rússlandi, myndin er tekin um jól.

segir Lena að þetta sé gert svo
næsta ár verði gott og gjöfult. Á
gamársdag er jólatréð sett upp
og um nóttina kemur rússneski
jólasveinninn sem heitir Afi
Frost. Hann er með barnabarn
sitt með sér sem heitir Snjóstelpa.
Koma þau með gjafir handa
öllum sem þau setja undir
jólatréð og eru þær opnaðar á
nýársdagsmorgun. Þó bæði Lena
og Jenni séu alin upp við þessar
jólahefðir og Alexey sonur þeirra
til 9 ára aldurs, halda þau Íslensk
jól. Segir Lena að það gerðu þau

því þeim fyndist erfitt að halda í
þessar rússnesku hefðir þar sem
þau væru svo fá hér. Lena sagði
þó að “rússneski” jólasveinninn
kæmi alltaf í heimsókn 31.
janúar. Færi hann þá með ljóð,
færi í leiki með börnunum og
gæfi þeim gjafir. Á móti syngju
börnin fyrir hann og segðu
honum sögur af því hvað þau
hefðu verið góð þetta árið.
Leiðinlegast væri samt alltaf að
Jenni missti alltaf af því þegar
jólasveinninn kæmi í heimsókn.

Stykkishólmsbær óskar Hólmurum
og Snæfellingum öllum gleðilegra jóla
og farsældar á komandi ári.

Jólin koma í Norska húsinu
Það er óhætt að segja að það
hafi verið mikil og vegleg jóla
dagskrá í Norska húsinu í
Stykkishólmi í desembermánuði
og að starfsfólk þar hafi kapp
kostað að koma Snæfellingum í
jólaskap.
Fjörið byrjaði í lok nóvember
þegar opnuð var sérstök jóla
sýning, “Börnin fara að hlakka
til” um leikföng liðinna tíma.
Jóla
sýningin var öll hin glæsi
legasta og hafa gestir gagn og
gaman af. Einnig var boðið upp á
jólasögustund í húsinu á öðrum
sunnudegi aðventu þar sem Ingi
Hans Jónsson og Sigurbjörg Kr.
Hannesdóttir rifjuðu upp ýmis
legt skemmtilegt sem tengist
sögu jólanna. Þá hafa einnig
verið haldnir matar og hand
verksmarkaðir í húsinu.
Laugardaginn 14. desember
var svo komið að því að gleðja
yngri kynslóðir en þá var boðið
upp á ratleik auk þess sem síkátir
jólasveinar mættu á svæðið og
skemmtu sér með börnunum.

Góðar hugmyndir í
jólapakkann m.a. frá:

Óskum viðskiptavinum okkar og
Snæfellingum öllum gleðilegra jóla
og farsældar á komandi ári.
Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.

Skipavík - Verslun
Aðalgötu 24
Sími: 430 1415

Gleðilega hátíð

Jólaminning Jóns Arngrímssonar

Sjötug jólastemning

Var beðinn að hripa niður ein
hverja vitleysu um jól bernsku
minnar, til að skreyta með hinn
endurfædda ritling Jökul sem nú
skal þjóna Nesinu öllu.
Ég ætla draga ykkur til ársins
1949, eða svona hér um bil.
Ólafsvíkin var öðruvísi á að líta í
þá tíð. Það snjóaði oft mikið,
götur ekki mokaðar og skaflar

hlóðust upp. Þá tóku litlir ofur
hugar fram sleða sína þeir er þá
áttu. Farið var niður í fjöru og
grjóti hlaðið á tólin eftir burð
um eigendanna. Svo var púlað
við að draga hlassið til að fægja
kúttjárnin. Síðan var lagt á renni
ríið niður Langastíginn og

Magnúsar
stíginn, algjör lífs
hætta.

Jón Arngrímsson ásamt öðrum kaffibrúsaköllum úr Olís. Myndin er tekin
þegar þeir félagar fóru út að borða saman í tilefni 80 ára afmælis Jóns þann
11. júlí s.l.

Frá Ólafsvík 1947. Vöruflutningaskipið Þór úti á víkinni.
Ljósm. í eigu Pakkhússins

Einu sinni á sumri kom „Skaf
arinn“. „Skafarinn“ var rauður
fornaldar veghefill, trúlega ætt
aður úr Borgarnesi. Skóf hann
aðalgötuna sem leið lá út á
Stígs
enda, þar sem Svanur

okkar Tomm malar nú grjót
með undratóli sínu og verður
ekki meira fyrir því en að maula
kexköku. Skafarinn snéri þar
við og óð til baka. Við eltum
hann allir strákar fram og til

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

Ólafsvík frá því um 1950. Slysstaðurinn er við annað hús frá hægri. Ljósm. í eigu Pakkhússins

baka um plássið fullir aðdáunar
á þessu undratæki sem sléttaði
úr öllum holum eins og smurt
væri kremi á góða tertu.
Þegar voraði komu beljur út
úr fjósum sínum og voru reknar
innfyrir plássið til beitar yfir
daginn. Kúrekar þeir sem töltu
með hópinn, kvölds og morgna
voru öfundaðir óskaplega, því
þeir fengu smá umbun fyrir rek
sturinn frá eigendunum. Þetta
voru burgeisar í augum okkar
sem ekki komust í gullnámuna.
Annars ætlaði ég nú að rita
smá jólastemmingu. Þá er til að
taka að rétt fyrir jólin hlánaði
frost og gerði langþráða þýðu
svo fært varð um götur fyrir
snjó og svellum. Þó voru svell
glottar hér og þar og ekki alltaf
auðvelt að sneiða hjá þeim.
Þetta var á þeim haftaárum
þegar ekkert fékkst í Dagsbrún
nema útá skömmtunarseðla.
Þá var ég sendur niður í kaup
félag til að sækja smá sykurlögg
í poka. Ferðalag þetta fékk
óskapa endalok á einum svell
bunk
anum, nokkurn veginn
þar sem Gimmi á heima núna.
Þar missti sykursendillinn fót
anna og pokinn lét líf sitt ásamt
innihaldinu, sem átti að verða
uppi
staðan í ilmandi jóla
bakkelsi. Það þarf varla að taka
því fram að sendillinn drattaðist
heim heldur niðurlútur,
sykurlaus og hágrenjandi.
Jólin komu nú samt, eins og
alltaf áður.
Jón Arngrímsson

Langar þig til að starfa við landvörslu?

Námskeiðið er 110 klst. og eru
megin umfjöllunarefnin
eftirfarandi;
• Landverðir, helstu störf
• Náttúruvernd og
stjórnsýsla
náttúruverndarmála
• Verðmæti friðlýstra
svæða, náttúra,
menning og saga
• Gestir friðlýstra svæða
• Mannleg samskipti
• Náttúrutúlkun, fræðsla á
friðlýstum svæðum,
bóklegt og verklegar
æfingar
• Vinnustaðir landvarða
• Öryggisfræðsla

Umhverfisstofnun auglýsir námskeið í landvörslu 2020. Þátttaka í
námskeiðinu veitir réttindi til að starfa sem landvörður í
þjóðgörðum og á friðlýstum svæðum og ganga þeir alla jafna fyrir
við ráðningar í störf landvarða. Námskeiðsgjald er 155.000 kr.
Námskeiðið hefst 30. janúar og lýkur 23. febrúar. Kennt er um
helgar og á kvöldin á virkum dögum. Hluti námskeiðsins verður
kenndur í fjarkennslu en skyldumætin er í tvær lotur, þar af lotu
kennda á Snæfellsnesi.
Frekari upplýsingar má finna á heimasíðu Umhverfisstofnunar
www.ust.is, og fer skráning jafnframt fram þar. Skráning hefst 2.
janúar og stendur til 15. janúar 2020. Takmarkarður fjöldi kemst
að og hvetjum áhugasama til að sækja um sem fyrst.
Nánari upplýsingar veitir Kristín Ósk Jónasdóttir hjá
Umhverfisstofnun, kristinosk@ust.is
*Ath, öll kennsla og námsgögn eru á íslensku.

Tónlistarfélag Neshrepps utan Ennis lagt niður:

Styrktu skóla og kirkju með eignum sínum
Um þessar mundir er verið
að leggja niður Tónlistarfélag
Neshrepps utan Ennis. Af því
tilefni ákvað félagið að gefa
Grunn
skóla Snæfellsbæjar og
Tónlistarskóla Snæfellsbæjar
hljóðfæri sín. Peningarnir sem
voru til inn á bók veru svo
gefnir Ingjaldshólskirkju
Tónlistarfélagið var stofnað
árið 1974 og tilgangurinn var
fyrst og fremst að stofna tón
listarskóla. Það var síðan árið
2003 sem Tónlistarskóli Snæ
fellsbæjar var stofnaður en þá
sameinuðust Tónlistarskólarnir
í Ólafsvík og í Neshreppi utan
Ennis.
Þar sem það eru breyttir tímar
og Tónlistarfélag Nes
hrepps
utan Ennis hefur ekki verið
starfandi í þónokkurntíma þótti
nú tilvalinn tímapunktur að
leggja félagið niður.
Tónlistarfélagið færði Snæ
fellsbæ af þessu tilefni tvo flygla
sem staðsettir verða í Grunn
skólanum á Hellissandi og
Tónlistarskólanum á Hellis

sandi.
Í reglum Tónlistarfélags Nes
hrepps utan Ennis er kveðið á
um að peningar í eigu félagsins
verði gefnir til Ingjaldshólskirkju
og afhenti tónlistarfélagið
kirkjunni því peninginn við

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

þetta sama tilefni. Styrkti tón
listar
félagið kirkjuna því um
eina og hálfa milljón.
Meðal þeirra sem voru við
stödd afhendinguna voru Kay
Wiggs, síðasti skólastjóri tón
listar
skólans, og Auður Alex

andersdóttir, fyrsti formaður
tónlistarfélagsins
Vill sóknarnefnd Ingjalds
hólskirkju koma á framfæri sér
stöku þakklæti til tón
lista
félagsins fyrir þessa rausnarlegu
gjöf.

OPNUNARTÍMAR
UM HÁTÍÐIRNAR

Vínbúðirnar Ólafsvík
og Stykkishólmi

Vínbúðin Grundarfirði

Fimmtudagur

19. desember

14-18

Fimmtudagur

19. desember

16-18

Föstudagur

20. desember

13-19

Föstudagur

20. desember

13-19

Laugardagur

21. desember

11-14

Laugardagur

21. desember

Lokað

Sunnudagur

22. desember

Lokað

Sunnudagur

22. desember

Lokað

Mánudagur

23. desember

11-19

Mánudagur

23. desember

11-19

Þriðjudagur

24. desember

10-12

Þriðjudagur

24. desember

10-12

Miðvikudagur

25. desember

Lokað

Miðvikudagur

25. desember

Lokað

Fimmtudagur

26. desember

Lokað

Fimmtudagur

26. desember

Lokað

Föstudagur

27. desember

13-19

Föstudagur

27. desember

13-19

Laugardagur

28. desember

11-14

Laugardagur

28. desember

Lokað

Sunnudagur

29. desember

Lokað

Sunnudagur

29. desember

Lokað

Mánudagur

30. desember

13-19

Mánudagur

30. desember

13-19

Þriðjudagur

31. desember

10-13

Þriðjudagur

31. desember

10-13

Miðvikudagur

1. janúar

Lokað

Miðvikudagur

1. janúar

Lokað

Fimmtudagur

2. janúar

14-18

Fimmtudagur

2. janúar

16-18

Nánari upplýsingar um opnunartíma
er að finna á vinbudin.is
Við minnum á að áfengiskaupaaldurinn á Íslandi er
20 ár og biðjum fólk að hafa skilríki meðferðis.

Ævintýraferð til Afríku
Illugi Jens Jónasson og
Sigrún Ólafsdóttir fóru í vetur í
sann
kallaða ævintýraferð til
Afríku ásamt tveim öðrum hjón
um. Þar dvöldu þau lengst í
Nami
bíu og við fengum Sig
rúnu til að fara með okkur yfir
ferðasögu þeirra hjóna.
Við fórum út 11. október og
það tók okkur rúman sólarhring
að komast á leiðarenda en við
milli
lentum í London og
Jóhannesar
borg. Þegar við
komum til Namibíu í október
hafði ekki rignt í landinu síðan
í febrúar, eða í 8 mánuði.
Þurrkarnir voru farnir að hafa
mikil áhrif á eigendur búgarða
sem þurftu að skjóta mikið af
dýr
unum sínum til að halda
öðrum á lífi. Þegar við svo kom
um út úr flugstöðunni sást lítið
ský á himni svo fólk hugs
aði
með sér að nú væri kannski smá
möguleiki á rigningu. Það kom
síðan á daginn að Íslendingarnir
höfðu tekið rigningu með sér til
Nami
bíu því skömmu síðar

gerði sannkallað úrhelli sem
heimamenn tóku að sjálfsögðu
fagnandi. Fyrstu nóttina í Nami
bíu gistum við í höfuðborginni,
Windhoek
Það var mikið um að vera í
ferð
inni og á hverjum degi
heim
sóttum við nýja staði og
sáum eitthvað nýtt. Það fylgdi
því eðlilega mikil keyrsla en
mest keyrðum við um 400 km á
erfiðum vegum á einum degi.
Við sáum mikið af viltum dýrum
á leið okkar og komumst í návígi
við mörg þeirra eins og gíraffa,
oryx, vörtusvín og flamingo sem
sjást ekki hér á landi.
Við gistum tvær nætur á stað
sem hét Okapuka. Þar vorum
við í glæsilegum litlum húsum
og þegar ég dró frá gluggunum
um morguninn stóð bara
strútur beint fyrir utan
gluggann. Á leið okkar fórum
við flottar skinna
verksmiðjur
og sáum hvernig skinnið var
unnið frá grunni. Við vorum
mjög heppinn að hafa Ásgeir
Guðmundsson sem fararstjóra í

ferðinni því hann þekkti allt og
alla.
Húsið sem Ásgeir á og býr í er
glæsilegt. Hann kallar það
Snjóhúsið á sandöldunni og
þar gistum við þrjár nætur.
Hann þarf ekki að hafa áhyggjur
af snjókomu og snjósköflum en
í staðinn þarf reglulega að
moka sandskafla eftir sandfok.
Við heimsóttum Deadvlei en
það er dalur með mikið af 600
ára gömlum svörtum og
dauðum trjám og það var mjög
gaman að sjá það svæði. Þetta
var samt virkilega erfiður dagur.
Við löbbuðum ekki nema um 2
km á svæðinu en það var upp
og niður sandöldur í 44 stiga
hita og ég var gjörsamlega að
andast þarna.
Daginn eftir Deadvlei fórum
við svo í loftbelg sem var
ákveðinn hápunktur í ferðinni
fyrir mér. Við vöknuðum
snemma, eða um 2:30 um
nóttina, og keyrðum af stað. Við
fórum svona snemma því við
vildum vera í loftbelgnum við

sólar
upprás. Þetta var mikil
ögrun fyrir mig vegna þess að
ég er mjög lofthrædd og var
ekki viss um hvort ég gæti þetta.
Þetta var hinsvegar stórkostlegt
og ég er mjög ánægð að hafa
farið. Þegar við lentum í miðri
eyðimörkinni beið okkar
flottasti morgunverður sem ég
hef séð.
Fyrirtækið á bakvið loft
belgina er líka mjög merkilegt.
Sá sem rekur fyrirtækið var
búinn að stofna grunnskóla
fyrir börn starfsmanna sinna til
að gefa þeim betri tækifæri á
menntun. Þetta var mjög flottur
skóli á afrískan mælikvarða
enda einkarekinn. Það er mjög
mikill munur á ríkisreknum og
einkareknum
skólum
í
Namibíu.
Annar af hápunktum ferðar
innar var líka að gista undir
berum himni í Kalahari eyði
mörkinni. Við vorum bara á
útilegu
beddum með dún
sængur. Við horfðum upp í
stjörnu
bjartan himininn þar

sem vetrar
brautin sést mjög
greinilega. Þegar við vöknuðum
um morguninn sáum við
nokkur spor í sandinum enda
ekki við öðru að búast þar sem
það eru ýmis dýr á vappi en það
var mjög skemmtilegt að prófa
þetta.
Maturinn í ferðinni var líka
mjög góður en það var mikið
um villibráðarkjöt í líkingu við
hreindýrakjöt. Eitt kvöldið var
okkur boðið í pizzuveislu hjá
eiganda búgarðs sem var með
pizzuofn úti í garðinum sínum.
Þar fengum við pizzur með
sebrasalami og öðru góðgæti að
hætti heimamanna sem voru
virkilega góðar.
Við enduðum svo ferðina á
því að eyða þremur nóttum í
Cape Town, höfuðborg SuðurAfríku. Þar skoðuðum við margt

áhugavert og ber þar helst að
nefna Góðrarvonarhöfða sem
er syðsti oddur Suður Afríku,
þar stendur maður og horfir á
Atlandshafið og Indlandshafið
mætast sem er magnað.
Heilt yfir var mjög gott veður
tímann sem við dvöldum í
Afríku. Það komu rigningar á
köflum sem heimamenn voru
afar sáttir við og gladdi okkur
að sjá hvað það þurfti lítið til að
gleðja heimamenn. Verðlagið
var líka mjög gott í Namibíu en
það sem mér fannst leiðinlegast
að sjá hvað það er enn mikil
stéttaskipting þarna, þeir eiga
langt í land með að ná okkur
Íslendingum í jafnréttismálum.
Við hjónin eigum örugglega
eftir að fara aftur til Afríku ef
tækifæri gefst.

Við óskum ykkur gleðilegrar hátíðar
og farsældar á nýju ári.
Þökkum hlýjar móttökur á liðnu ári.
Jólakveðjur

kirkjanokkar.is

Helgihald um jólin:
24. desember, aðfangadag,
kl. 16:30 aftansöngur í Ólafsvíkurkirkju.
kl. 18 aftansöngur í Ingjaldshólskirkju.
25. desember, jóladag,
kl. 14 helgistund á Jaðri.
kl. 21 ljósaguðsþjónusta í Brimilsvallakirkju.
26. desember, annan í jólum,
kl. 14 jólaguðsþjónusta í Ingjaldshólskirkju.
31. desember, gamlársdag,
kl. 14 hátíðarguðsþjónusta í Ólafsvíkurkirkju.

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

Hátíðartónleikar í Stykkishólmskirkju

Tónlistarskóli Stykkishólms
stóð fyrir glæsilegum hátíðar
tónleikum í kirkju bæjarins um
miðjan desember.

Það eru nemendur skólans
sem standa fyrir tónleikunum
og venju samkvæmt var boðið
upp á tónlistaratriði úr öllum

Gleðileg jól og farsælt komandi ár.
Þakka liðið ár,
Elsa Valentínusdóttir, Stykkishólmi

Kæru ættingjar og vinir
Við þökkum ástúð og vináttu vegna andláts Kiddós
þann 29.09 2019 og útfarar þann 11.10.2019.
Bestu óskir um gleðileg jól og farsælt komandi ár.
Þökkum liðnar stundir.

deildum skólans sem og frá
Lúðrasveit Stykkishólms.
Tónleikarnir voru ákaflega
vel sóttir og tónleikagestir á

einu máli um að þarna væru á
ferðinni gríðarlega efnilegir
tónlistarmenn.

Kæru ættingjar og vinir,
Innilegar jóla- og nýárskveðjur
með þökk fyrir það liðna.
Guðný og Steinar Ragnarsson, Stykkishólmi

Kæru ættingjar og vinir
Gleðileg jól og farsælt komandi ár.
Þökkum liðin ár.
Jólakveðja,
Hanna og Gunnlaugur

Þórhildur og fjölskylda

Óskum nemendum og foreldrum
gleðilegra jóla,
gott og farsælt komandi ár.
L.P. Gítarkennsla, Stykkishólmi

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

Óskum öllum viðskiptavinum okkar nær og fjær
gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári.
Þökkum ánægjulegt samstarf á liðnum árum.
Þ.B. Borg trésmiðja, Stykkishólmi

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

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 Arnarskóla
sem er heildstæð skólaþjónusta fyrir börn með þroskafrávik á grunnskólaaldri.

Gleðileg jól
Sendum okkar bestu óskir um
gleðileg jól og farsælt nýtt ár.
Þökkum gott samstarf á árinu
sem senn er liðið.
Kær kveðja,
Starfsfólk
Grunnskóla Snæfellsbæjar

Skólakórinn söng inn jólaskapið
Jólatónleikar
Skólakórs
Grunnskóla Snæfellsbæjar fóru
fram í Ólafsvíkurkirkju miðviku
daginn 27. nóvember. Tón
leikarnir sem eru árlegir eru í
hugum margra fyrsta merki
þess að jólahátíðin sé á næsta
leyti.
Eins og alltaf voru tón
leikarnir ákaflega vel sóttir og
myndaðist góð stemming. Kór
stjórinn Veronica Osterhammer
stjórnaði kórnum og tók
nokkur dansspor. Með Veronicu
var undirleikarinn Nanna
Aðalheiður en eiga þær stöllur
mikinn heiður skilinn fyrir sín
störf en kórinn er bæði þeim,
skólanum og samfélaginu til
sóma hvar sem hann kemur
fram.

Ættingjar og vinir.
Bestu óskir um gleðileg jól
og farsælt komandi ár
með þakklæti fyrir ljúfar stundir á árinu,
gæfan fylgi ykkur.
Jólakveðjur,
Jenný og Jónas

Kæru ættingjar og vinir,
Okkar bestu óskir um gleðileg jól
og farsælt nýtt ár. Með þökk fyrir það liðna,
Auður og Eyþór Stykkishólmi

Óskum öllum gleðilegra jóla
og farsældar á nýju ári.
Grétar og Ingibjörg, Stykkishólmi

30 km hámarkshraði
í þéttbýli
Lögreglustjórinn á Vestur
landi hefur ákveðið, að feng
num tillögum Snæfellsbæjar, að
hraðamörk á götum í þéttbýli
sveitarfélagsins verði 30 km á
klst.
Óbreytt hraðamörk verða á
Útnesvegi í gegnum Hellissand
og Ennis- og Ólafsbraut í gegn
um Ólafsvík.
Starfsmenn Snæfellsbæjar
munu á næstu dögum setja
upp ný umferðarmerki sem
gefa til kynna breytt hraðamörk.
Í nýjum umferðarlögum sem
taka gildi 1. janúar 2020 er m.a.
kveðið á um það að hámarks
ökuhraða skuli tilgreina í
heilum tugum, að undan

teknum hámarkshraðanum 15
km á klst.
Lögreglan efast ekki um að
ökumenn munu taka fullt tillit
til framangreindra breytinga.
Tæknideild Snæfellsbæjar

Þorrablót
1. febrúar

Óskum ættingjum og vinum gleðilegra jóla
og farsældar á nýju ári.
Sesselja og Þorbergur, Stykkishólmi

Viðburðarríkt ár er senn á enda,
Þorrablótsnefnd ætlar að gera það upp
á Þorrablóti á Klifi 1. febrúar 2020.

Kirkjufell. Ljósmyndari: Tómas Kristjánsson

Davíð Svanur og Hjörtur gera það gott í rappinu:

”Geggjað að vinna Rímnaflæði!”
Rappararnir Davíð Svanur Haf
þórsson og Hjörtur Sigurðs
son
gerðu sér lítið fyrir í vetur og
sigruðu Rímnafæði en það er
rappkeppni sem félagsmið
stöðvar grunnskóla á Íslandi taka
þátt í. Strákarnir kepptu fyrir
hönd Afdreps sem er félags
miðstöðin í Snæfellsbæ með
laginu ”Leiðinlegir dagar.” Við
settumst niður með strák
unum
þar sem við ræddum við þá um
sigurinn, rapptónlistina, jólin og
sitthvað fleira.
“Þetta byrjaði þannig að ég
byrjaði að hlusta mikið á rapp
tónlist. Svo sýndi systir mín mér
myndband af því þegar annar
strákur úr okkar félagsmiðstöð
vann Rímnaflæði. Ég horfði á það
heillaður og langaði að skrifa
mína eigin rapptexta. Svo var
hæfileikakeppni í félagsmið
stöðinni og ég spurði Hjört hvort
hann vildi ekki vera með mér í
þessu,” segir rapparinn ungi,
Davíð Svanur Hafþórsson, um
það hvernig hann og Hjörtur
Sigurðsson fóru að rappa saman.
En hvað er það við rapp
tónlistina sem heillar þá félaga?
”Það er bara hvað það er gaman
að rappa. Stemmingin og til
finningin í rappinu.”
Aðspurðir um fyrirmyndir í
rappinu segja strákarnir að þær
séu ófáar.
”Það eru til dæmis Emmsé

Gauti og Tupac. Eminem líka.”
Það vekur athygli blaðamanns
að fyrirmyndir þeirra í rappsen
unni eru almennt frekar orðljótir
en sömu sögu er ekki að segja um
texta okkar manna. ”Nei við
röppum bara um lífið og hvað er
að gerast. Við blótum ekkert.”
Þá játa þeir því að ákveðin
líkindi séu með þeim og röpp
urunum Jóa P og Króla sem hafa
verið að gera það gott á Íslandi
undanfarin ár. ”Við erum svolítið
líkir þeim,” segir Hjörtur og
Davíð tekur í sama streng.
”Hjörtur er mjög djúpraddaður
eins og Jói P og ég er meira eins
og Króli.”
Næst ræddum við um sjálfa
keppn
ina, Rímnaflæði en sigur
inn kom strákunum skemmtilega
á óvart.
”Já, það kom mjög á óvart. Það
voru svo margir mjög góðir að
keppa þarna. Ég bjóst alls ekki við
því að vinna þetta,” segir Davíð
og Hjörtur bætir við ”Það var
geggjuð tilfinning að vinna þetta.”
Þá segir Davíð að þeir hafi verið
stressaðir baksviðs áður en þeir
stigu á svið enda veikindi farin að
gera vart við sig. ”Já. Ég var
kominn með hálsbólgu baksviðs
en svo gekk þetta þegar við
komum upp á svið.”
Strákarnir segja að textasmíðin
sé aðallega í höndum Davíðs en
þó hjálpast þeir að þegar þurfa

er Hann.” Það var smá tilbreyt
ing.”
”Það er horft svolítið á okkur á
skóla
böllum líka,” bætir Davíð
aftur við.
En hversu langt stefna strákar
nir í rappinu? ”Eins langt og við
kom
umst. Við viljum reyna að
gefa út mikið af lögum. Við vorum
að gefa út nýtt lag á Youtube og
ætlum að gefa þetta út á Spotify
fljótlega.”
Þá er einnig nóg af spennandi
verkefnum framundan hjá þeim.
”Það er búið að bjóða okkur á
mörg gigg. Við munum koma
fram á söngvakeppni Samfés og á
keppni sem heitir Stíll. Svo verður
mögulega
eitthvað
í
Frystiklefanum fljótlega.”
Það er bersýnilegt að strákarnir
stefna á mikinn frama í
skemmtibransanum í framtíðinni.
”Mig langar svolítið að fara í
leiklist,” segir Davíð og fær

þykir.”Ég sem mest af textunum
en Hjörtur hjálpar mér líka við
það,” segir Davíð.
Eftir sigurinn var strákunum
svo boðið að koma fram á við
burði í Norræna húsinu en þar
röppuðu þeir fyrir margmenni.
Þar á meðal var Lilja Alfreðsdóttir,
Mennta- og menningarmálaráð
herra Íslands. ”Það var geggjað
gaman,” segja strákarnir sam
róma
Þá segjast þeir finna fyrir
aukinni athygli meðal jafnaldra í
kjölfarið á keppninni. ”Já það
hefur verið þónokkur athygli eftir
þetta. Þegar við komum heim
voru allir að óska okkur til
hamingju og tóku vel á móti
okkur,” segir Davíð áður en
Hjörtur segir okkur skemmtilega
sögu.
”Ég var í Borgarnesi um daginn
og þar var stelpa sem sá mig og
hvíslaði nokkrum sinnum ”Þetta

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

Óskum viðskiptavinum gleðilegra jóla og nýárs.
Þökkum viðskiptin á árinu.
S í ð a n
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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
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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
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895-2115

Fagleg þjónusta Vönduð vinnubrögð

Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteignasala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!
Reykjavík – Snæfellsbæ – Höfn Hornafirði
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Starfsfólki okkar
og Snæfellingum öllum
óskum við gleðilegra jóla.

greinilega góðan stuðning þar frá
samherja sínum í rappinu. ”Já. Þú
yrðir örugglega mjög góður þar,”
segir Hjörtur
Þar sem jólahátíðin er á næsta
leiki var ekki hægt að sleppa þeim
úr viðtalinu án þess að ræða
aðeins um jólin.
”Við erum mjög spenntir,”
segja strákarnir í kór og ræða
málin áfram
”Ég hlakka mest til að skólinn
verði búinn. Maður er kominn
með nóg af honum. Svo er hægt
að nýta fríið í að slaka aðeins á og
semja nýja texta,” segir Davíð
”Og sofa,” bætir Hjörtur við
brosandi.
Næst ræddum við jólamatinn
sem er fjölbreyttur hjá strák

unum. ”Ég er með bæði pólskan
og íslenskan jólamat heima hjá
mér. Íslenski jóla
maturinn er
betri því það er ekkert kjöt í
pólska jólamatnum,” segir Davíð
áður en Hjörtur tekur við.
”Þetta er svolítið flókið hjá mér.
Krakkarnir fá svolítið að velja
hvað þau vilja borða um jólin en
svo er hefðbundni jólamaturinn
líka á borðinu fyrir þá sem það
vilja.”
Lokaspurningin var svo hvað
strákarnir vildu helst fá í jólagjöf
en báðir hljómuðu þeir ákaflega
nægjusamir.
”Við þurfum ekki neitt. Við
vonum bara að allir komi til með
að eiga góð jól.”

Frá Snæfellsnesi til Genóa
Háhyrningar sem hafa sést
reglulega í Breiðafirði frá árinu
2014 eru sömu dýrin og að
undanförnu hafa haldið sig við
höfnina í Genóa á Ítalíu. Þetta er
ein lengsta leið háhyrninga sem
vitað er til að nokkru sinni hafi
verið skáð.
Háhyrningarnir sem um ræðir
og sem hafa verið myndaðir við
höfnina í Genóa bera einkennis
nöfnin SN113, SN114 og SN116.
Líklegt er að sá fjórði, Dropi eða
SN115 sé líka hluti af þeim hópi
sem hefur sést og myndaður
verið myndaður við norðanvert
Snæfellsnes en beðið er stað
festingar á auðkenni á vinstri
hlið þess dýrs.
Samanburðarmyndir sýna þau
helstu atriði sem gera það að
verkum að hægt er að bera
kennsl á dýrin og finna sam
svörun með áreiðanlegum hætti.
Rannsakendur Orca Guardians
gátu greint samsvarandi mynstur
og einkenni á uggum og í
kringum augu.
Þessir einstaklingar sáust fyrst
við Ísland annan júní 2014 en

Orca Guardians Iceland sam
tökin hófu að safna saman og
skrá upplýsingar um háhyrninga
við Ísland í janúar það ár. Árið
eftir sáust þessir sömu háhyrn
ingar allavega sex sinnum og
einnig á árinu 2016. Árið 2017
komu allir fjórir að nýju og þá
með nýfæddan kálf sem fylgdi
sérstaklega móður sinni SN114.
Algengt er að sömu hópar

háhyrninga komi ár eftir ár að
vesturströnd Íslands og oft koma
hóparnir á sama tíma ársins. Þeir
Háhyrningar sem sjást reglulega
við Snæfellsnes eru gjarnan
óþekktir annars staðar við
strendur Íslands og mögulegt að
þeir haldi sig fjarri landinu yfir
vetrar
tímann. SN113 og félagi
hans, sem nú hafa komið í ljós
við Genóa á Ítalíu, hafa ekki sést

við Ísland síðan árið 2017.
Þökk sé hvalaskoðuninni á
Snæfellsnesi og í Genóa, Orca
Guardians rannsakendum (Marie
Mrusczok) og almenningi þá
hefur nú tekist að einstaklings
greina dýrin sem þau sömu og
við höfum notið þess að fylgjast
með um árabil við vesturströnd
Íslands.

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

Brynja SH
Bjartsýnn ehf.

Útgerðarfélagið
Dvergur hf.

Útgerðarfélagið
Ingibjörg ehf.

Óskum Snæfellingum gleðilegra jóla
og farsældar á nýju ári.

Sviðaveisla í
Grundarfirði

Þökkum viðskiptin.

Stykkishólmsprestakall

Athafnir í Stykkishólmsprestakalli
um jól og áramót:
Aðfangadagur jóla:
Aftansöngur kl. 18.00 í Stykkishólmskirkju.
Jóladagur:
Hátíðarguðsþjónusta í Helgafellskirkju
kl. 14.00.
Annar í jólum:
Guðsþjónusta í Breiðabólstaðarkirkju kl. 14.00.

Félag eldri borgara í Grundar
firði stóð fyrir glæsi
legri
sviðaveislu á dögunum en
veislan var einn af fjölmörgum
viðburðum svo skipulagðir eru
fyrir jólin í Grundarfjarðarbæ.
Veislan var vel sótt og fjöl
margir gestir sem gæddu sér á
kræsingunum. Þá var líka boðið
upp á fjölbreytta og skemmti

lega skemmtidagskrá. Runólfur
Guðmundsson, formaður félags
eldri borgara í Grundar
firði
steig á svið og tók lagið með
barnabarni sínu, Amelíu Rún.
Veislustjórnin var svo í
öruggum höndum þeirra
Ragnars Þórs Alfreðssonar og
Kristjáns Magna Oddssonar.

27. desember:
Helgistund á St. Franciskusspítalanum kl. 14.00
Helgistund á Dvalarheimilinu kl. 15.30.
31. desember – gamlárskvöld:
Aftansöngur í Stykkishólmskirkju kl. 17.00.

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

BÓKASAFN SNÆFELLSBÆJAR AUGLÝSIR
Bókasafni Snæfellsbæjar verður lokað
frá og með 23. desember til 27. desember.
Opið mánudaginn 30. des,
lokað 31. des og 1. janúar 2020.
Venjulegur opnunartími
frá og með 2. janúar 2020.

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.

Kór og kósíheit í Ólafsvíkurkirkju

Kirkjukór Ólafsvíkur stóð fyrir
flottum jólatónleikum í Ólafs
víkurkirkju fyrr í desember.
Þar voru flutt jólalög úr ýmsum

áttum. Olga Guðrún Gunnars
dóttir og Jón Bjarki Jónatansson,
meðlimir kórsins, sungu einsögn
líkt og Veronica Oster
hammer,

stjórnandi kórsins. Undirspilinu
stjórnaði svo Elena Makeeva.
Tónleikarnir voru venju
samkvæmt vel sóttir og að þeim

loknum röltu gestir niður í
safnaðarheimili kirkjunnar þar
sem boðið var upp á kaffi og
konfekt.

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

Golfvöllur
sunnan Rifs
Bæjaryfirvöld Snæfellsbæjar
hafa tekið jákvætt í hugmyndir
um nýjan golfvöll sunnan Rifs.
Í júní 2019 var lýsing kynnt
vegna fyrirhugaðrar aðalskipu
lagsbreytingar og í september
2019 var tilkynningu skilað inn
til Skipulagsstofnunar vegna
hugsanlegrar matsskyldu fram
kvæmdarinnar. Fyrirhugað er

að kynna drög að breytingum,
forsendum og umhverfismati
aðalskipulags fyrir íbúum og
öðrum hagsmunaaðilum í
byrjun árs 2020. Mikilvægt er
að sem flestir nýti tækifærið og
kynni sér skipulagshugmyndir
strax á frumstigi.
Tæknideild Snæfellsbæjar

Óskum öllum Snæfellingum
gleðilegra jóla og
farsældar á komandi ári.

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

Sundgarpar framtíðarinnar
í jólaskapi

Gleðileg jól
og farsælt komandi ár
Þökkum samskiptin
á árinu sem er að líða,
sérstaklega viðtökurnar við nýju
nafni og ásýnd fyrirtækisins.
Hlökkum til framhaldsins
– skiljum ekkert eftir.

Það var mikið stuð í sundlaug
Ólafsvíkur þegar Jólasundmót
UMF Víkings/Reynis fór fram
miðvikudaginn 11. desember
síðastliðinn.
Alls voru 29 börn sem tóku

þátt í mótinu og sýndu listir sínar
í sundlauginni. Sunþjálfun hjá
félaginu er í höndum Bryndísar
Kristjánsdóttur og mátti greini
lega sjá að margir krakkar hafa
tekið miklum framförum undir

hennar stjórn.
Að mótinu loknu fengu allir
krakkar svo þátttökuverðlaun. Í
kjölfarið var boðið upp á heitt
kakó og piparkökur.

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










Slökkviliðið heimsótti 3. bekk
Það var mikið stuð hjá nem
endum í 3. bekk á Snæfellsnesinu
þegar krakkarnir fengu heim
sóknir frá slökkviliðinu.
Heimsóknirnar voru liður í
árlegu eldvarnarátaki meðal þessa
aldurshóps en sérstaklega nauð
synlegt er að kynna börn fyrir eld
hættum í aðdraganda jólahátíðar
innar enda ófá kertaljós sem fá að
loga á heimilum landsmanna.

Í heimsókn slökkviliðsins fengu
krakkarnir meðal annars að skoða
slökkvuliðsbílana og þá fengu
bornin einnig endurskinsmerki,
vasaljós og þrautabók að gjöf frá
slökkviliðsmönnunum.
Í Grunnskóla Snæfellsbæjar
mættu svo meðlimir frá Lions
klúbbnum Rán og Lions
klúbb
num Þernunni og gáfu börn
unum brunavarnarlitabækur.

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

Afslappað aðventukvöld í Ólafsvík
Árlegt aðventukvöld Kven
félags Ólafsvíkur og Ólafsvíkur
kirkju var haldið í kirkjunni 1.
sunnudag í aðventu.
Aðventukvöldið var með hefð
bundu sniði og kveikti Aníta Sif
Vigfúsdóttir á Betlehemskertinu
á meðan gestir sungu fyrsta
erindið af aðventulaginu “Við
kveikjum einu kerti á,”, en síðan
var lesin jólasaga,
Skólakór Grunnskóla Snæfells
bæjar söng tvö lög og þeir Ari
Osterhammer Gunnarsson og
Kári Steinn Kristinsson spiluðu á
píanó. Sigríður Þórarins
dóttir
sagði frá minningum sínum um
bernskujól sín og fermingarbörn
fluttu helgileik. Séra Óskar Ingi
Óskarsson, sóknar
prestur, flutti
bæn og áður en gestir aðventu

kvöldsins gengu niður í safnaðar
heimili kirkjunnar til að fá sér

kaffisopa, djús og piparkökur
sungu þeir saman “Bjart er yfir

Betlehem” við undir
leik Elenu
Maakeva.

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

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.

Fjöldi góðra vinninga - aðeins dregið ur seldum miðum.
Sölustaðir happdrættismiða:
Kassinn, ÓK, Hrund og Olís

Annáll Víkings Ó
Árið 2019 var nokkuð
kaflaskipt hjá Víkingi Ó. en
þegar horft er til baka eru flestir
sem að liðinu koma nokkuð
sammála um að árangurinn hafi
verið á pari við væntingar.
Líkt og árið 2018 komst liðið
í undanúrslit Íslandsmótsins í
Futsal þar sem Víkingar þurftu
að lokum að játa sig sigraða
gegn
Vængjum
Júpíters.
Vængirnir fóru svo alla leið og
unnu mótið. Næst á dagskrá var
Fótbolta.net mótið þar sem
Víkingur endaði í fimmta sæti. Í
kjölfarið spilaði liðið svo í
Lengjubikarnum áður en liðið
fór í árlega æfingaferð til
Spánar. Liðið datt óvænt út í
fyrstu umferð bikarkeppninnar
áður en Inkassodeildin byrjaði
og fjörið hófst af alvöru.
Til að gera langa sögu stutta
endaði liðið að lokum í 4. sæti
Inkassodeildarinnar sem verður
að teljast fínn árangur. Enn
fremur var þetta níunda
tímabilið í röð sem Víkingur Ó.
endar ekki neðar en í fjórða
sæti í B-deild. Það eitt og sér er
ansi stórt og merkilegt afrek
fyrir lið úr litlu bæjarfélagi á

landsbyggðinni.
Eftir tímabilið urðu svo
ákveðinn tímamót þegar Ejub
Purisevic lét af störfum sem
þjálfari félagsins en hann hafði
þá verið hjá félaginu síðan 2003
ef frá eru taldir nokkrir mánuðir
árið 2009. Árangur Ejubs með
liðið var frábær en auk þess að
koma liðinu upp í efstu deild í
tvígang fór liðið fór liðið tvívegis
alla leið í undanúrslit bikar
keppninnar. Ejub tók stóran
þátt í því að lyfta knattspyrnu
félaginu Víkingi Ólafsvík upp í
nýjar hæðir og verður seint
hægt að fullþakka honum fyrir
allt sem hann gerði fyrir knatt
spyrnuna í bæjarfélaginu.
Nýr maður hefur verið ráðinn
til starfa en það er Hafn
firð
ingurinn Jón Páll Pálmason. Jón
Páll er reynslumikill þjálfari
sem hefur starfað í Noregi
undan
farin ár. Forráðamenn
Víkings Ó. eru ánægðir með
ráðninguna og vænta mikils af
Jóni í framtíðinni. Undir
bún
ingurinn fyrir næsta tímabil er
þegar hafinn og allir sem að
liðinu koma eru staðráðnir í því
að halda áfram því góða starfi

sem unnið hefur verið undan
farin ár. Það eru spennandi
tímar framundan í knattspyrn
unni hér í Snæfellsbæ enda
mikið af ungum og spennandi
leikmönnum að koma upp úr
yngriflokka starfi félagsins.
Einnig er vert að minnast á 2.
flokk karla hjá félaginu sem var
síðastliðið sumar í samstarfi við
Grindavík. Er það mat okkar að
samstarfið hafi gengið vel og

hafa bæði félög lýst yfir áhuga á
því að halda samstarfinu áfram.
Ákvörðun um það verður tekin
fljótlega.
Að lokum vill stjórn Víkings
Ó. koma á framfæri þakklæti til
styrktaraðila og stuðningsmanna
fyrir stuðninginn á árinu sem er
að líða. Þá óskum við Snæfell
ingum öllum gleðilegra jóla og
farsældar á nýju ári.
Stjórn Víkings Ó.

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

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

Bílar í Stykkishólmi
fá jólaþvott

Undanfarna daga hefur körfu
knattleiksdeild Snæfells í
Stykkis
hólmi staðið í ströngu
við að bóna bíla fyrir jólin.
Jólabónið er fjáröflun fyrir
körfu
knattleiksdeildina og á
sama tíma kjörið tækifæri fyrir
þá sem að körfuboltanum koma
að þjappa hópnum saman.
Óhætt er að segja að fram
takið hafi gengið vel en þegar
þetta er skrifað hafa 29 bílar
verið bónaðir hátt og lágt og

ekki allur flotinn búinn enn.
Annars er það að frétta af
körfuboltanum í Hólminum að
daganna 21. og 22. desember
verða körfuboltabúðir í Stykkis
hólminum. Þjálfararnir verða af
dýrari gerðinni en það eru þau
Hlynur Bæringsson og Gunn
hildur Gunnarsdóttir sem sjá
um þjálfun. Nánari upplýsingar
um æfingabúðirnar má nálgast
á Facebook síðu Snæfells.

Sendum viðskiptavinum okkar
og Snæfellingum öllum
bestu jóla og nýárskveðjur.

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

Hraðbúðin
Hellissandi

BALATÁ

Fékk skóhorn
að gjöf

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

Útgáfa Jökuls
á næstunni
Jökull kemur ekki út milli jóla og nýárs.
Næsta blað kemur út
fimmtudaginn 9. janúar

Á síðustu æfingu karlakórsins
Kára ársins 2019 færði Magnús
Eiríksson, einn stjórnarmönnum
kórsins, Hólmfríði Friðjóns
dóttur stjórnanda kórsins að gjöf
forláta skóhorn sem smá þakk
lætisvott fyrir frábæra samveru.
Hólmfríður sem hefur stjórnað
Kára frá upphafi við góðan
orðstýr var að vonum mjög
ánægð með gjöfina og félagarnir
gáfu henni gott klapp fyrir góða
samveru ársins.

Þess má geta að það var Eiríkur
Jónsson faðir Magnúsar sem
gerði þetta flotta skóhorn úr
forláta viði, hnotu og hlyn, en
Eiríkur varð 95 s.l. föstudag og
dvelst á Grund i Reykjavík þar
sem hann hefur vinnuaðstöðu
við smíðarnar en skóhornin eru
fræg víða um land.
Pétur Steinar Jóhannsson

Snæfellingum óskum við
gleðilegra jóla
og þökkum viðskiptin á árinu.

Breyting á afgreiðslutíma:

Miðvikudagur
Fimmtudagur
Föstudagur
Laugardagur
Sunnudagur
Þorláksmessa
Aðfangadagur
Jóladagur

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

09 - 18
09 - 18
09 - 20
11 - 19
11 - 19
09 - 22
09 - 13
LOKAÐ

Annar í jólum
Föstudagur
Laugardagur
Sunnudagur
Mánudagur
Gamlársdagur
Nýársdagur
Fimmtudagur

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

Gleðilega hátíð
Þökkum viðskiptin á árinu

LOKAÐ
09 - 20
11 - 17
13 - 17
09 - 20
09 - 13
LOKAÐ
09 - 18

Vel heppnað happdrætti

Íbúð til leigu
Leiguíbúð að Grundargötu 69 er laus til umsóknar.
Íbúðin er þriggja herbergja og 88 fermetrar.
Íbúðin er laus til úthlutunar frá 1. janúar 2020.
Nánari upplýsingar eru veittar
á bæjarskrifstofu í síma 430 8500.
Ungmennafélagið Víkingur/
Reynir hélt happdrætti sunnu
daginn 15. desember í íþrótta
húsi Snæfellsbæjar. Efra andyri
íþróttahússins var þétt setið sem
skapaði góða stemmingu. Dregið
var úr seldum miðum eða 573
miðum. Þetta var í fyrsta skiptið
(á seinni árum) sem ungmenna
félagið heldur happdrætti og
vonandi er það komið til að vera.

Viljum við koma því á framfæri
að stjórn félagsins mun endur
skoða dagsetningu þess. En fyrst
og fremst viljum við í stjórn
ungmennafélagsins koma á fram
færi þakklæti til allra foreldra,
iðkenda og fyrirtækja fyrir
skemmtilega stund.

Sótt er um íbúðina á vefsíðu Grundarfjarðarbæjar,
www.grundarfjordur.is
Umsóknarfrestur er til 26. desember 2019.

Með jóla- og þakklætiskveðju,
Margrét, Alexander, Garðar, Ari,
Mikki og Kristfríður.

Sameiginlegt jólaball
í Snæfellsbæ

Forsíðumyndin

Laugardaginn 28. desember kl. 15:00 - 16.30
verður sameiginlegt jólaball á vegum
félagasamtaka í Snæfellsbæ.
Jólaballið verður á Klifi
Hefðbundin dagskrá:
Veglegar veitingar, jólasveinar og dansað í kringum jólatré.
Miðaverð er 500 kr. og enginn posi
Allir velkomnir - Góða skemmtun
Kvenfélag Ólafsvíkur
Kvenfélag Hellissands
Lionsklúbburinn Rán
Lionsklúbburinn Þernan
Lionsklúbbur Nesþinga

Forsíðumynd Jökuls að þessu
sinni er tekin við Bjarnafoss í

Staðarsveit, ljósmyndari
Heimir Berg Vilhjálmsson.

er

FLUGELDASALA
Í METTUBÚÐ

SÖLUDAGAR:
Laugard. 28. des.
Sunnud. 29. des.
Mánud. 30. des.
Þriðjud. 31. des.

13 - 18
13 - 18
16 - 21
10 - 16

Á sölustað verða einnig styrktarbréf
Skógræktarfélags Ólafsvíkur til sölu

LIONSKLÚBBUR
ÓLAFSVÍKUR

NÚ FÆRÐU DEWALT Í FÖNIX

HÖRÐU PAKKARNIR FÁST HJÁ OKKUR
HLEÐSLUBORVÉL 18V

HÖGGBORVÉL SDS+ M/MEITLUN

Rafhlöðugerð: 18V
Patrónustærð: 13mm
Mesta hersla: 70Nm
Tvær 5,0 Ah rafhlöður,
hleðslutæki og taska fylgja.

Afl: 800 Wött
Mesta borun í stein: 26mm
Þyngd: 2,6 Kg
Kemur í tösku

vnr DCD796P2

vnr D25133K

SLÍPIROKKUR 18V 125MM

SLÍPIROKKUR 125MM

Rafhlöðugerð: 18v
Kolalaus mótor
Snúningshraði: 9.000 sn/mín
Kemur án rafhlaðna og
hleðslutækis

Afl: 1400 Wött
Snúningshraði: 11.500 sn/mín
Skífustærð: 125mm
Þyngd: 2,2 kg

vnr DCG405N

vnr DWE4237

FJÖLNOTASÖG 18V

HERSLULYKILL 1/2”

Frábær fjölnotasög.
Fljórvirk blaðaskipting, engin
þörf á sexkants lykil.
Stiglaus rofi.
Mikið af blöðum og sandpappír
fylgja ásamt tvær 18v 2,0 Ah
rafhlöður og hleðslutæki.

Öflugur 18v kolalaus herlsulykill sem
herðir allt upp í 447 Nm.
Stiglaus rofi ásamt tvær
herslustillingar.
Drif: 1/2”
Kemur án rafhlaðna, hleðslutækis og
tösku.

vnr DCS355D2

vnr DCF894N

VERKFÆRASETT 216 HLUTA

VERKFÆRASETT 80 HLUTA

1/4”, 3/8” og 1/2” skröll
Toppar 4-32 mm
Fastir lyklar og fleira
Sterk plasttaska

Toppar 1/4” og 1/2” 4 - 32mm
Fastir lyklar 8 - 19mm
Djúpir toppar, bitar, tangir
og skrúfjárn.
Sterk plasttaska

vnr GCAI216R

vnr GCAI8002

Smiðjan Fönix / sími 436 6500
Smiðjugötu 6, 360 Hellissandi

Það verður opið til 20:00
á þorláksmessu

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.

Styrktarbréf seld
í flugeldasölu
Langþráður sigur
Snæfellspilta

Lionsklúbbur Ólafsvíkur og
Skógræktarfélag Ólafsvíkur hafa
gert með sér samkomulag um
að Lionsklúbbur Ólafsvíkur
verði með til sölu í flugeldasölu
sinni styrktarbréf, þar sem allt
andvirði rennur til uppbyggingar
á skógræktarsvæði skógræktar
félags Ólafsvíkur. Skóg
ræktar
félagið verður 50 ára 16. janúar
næstkomandi. En þess má geta
að mikil uppbygging hefur verið
á svæði skógræktarfélagsins
undanfarin ár og fyrirhugað er
að halda af krafti áfram með enn
frekari uppbyggingu.

Karlalið
Snæfells
vann
langþráðan sigur þegar liðið
mætti Skallagrími í 1.deild karla
í körfuknattleik á dögunum.
Snæfell sigraði leikinn 110-101
en þetta var annar sigur liðsins í
sumar. Fyrri sigurinn kom einnig
gegn Skallagrími fyrr í vetur.
Eftir sigurinn er Snæfell með
fjögur stig í 7.sæti deildarinnar.

Snæfell tekur svo á móti Hamri
föstudaginn 20.desember.
Stelpurnar í Snæfelli töpuðu
hinsvegar, 101-81, gegn sterku
liði Hauka í seinasta leik
Dominosdeildar kvenna. Liðið
mætir KR 18. desember, degi
eftir að þetta blað fer í prentun.

Undanfarin þrjú ár hefur verið
áherslu lögð á að opna svæðið
með göngustígum og brúargerð,
auk hefðbundnar gróður
setn
ingar trjáa. Framundan er áfram
fram
haldi vinna við að gera
svæðið aðlaðandi og skemmti
legt til útivistar. Unnið verður
við merkingar, rjóðurgerð og
að
stæður bættar til að nýta
svæðið.
Opnunartími fluge ldas öl
unnar er auglýstur annars staðar
í blaðinu.

Slægingarþjónustan ehf.
Snæfellsbæ

Oliver ehf.
Rán SH-307
Amtbókasafnið Stykkishólmi

1987 - 1994

Stofndagur
5. apríl 1994

LIONSKLÚBBURINN
RÁN

Lionsklúbbur
Ólafsvíkur

Lionsklúbburinn
Rán, Ólafsvík

ÓLAFSVÍK
21. janúar 1973

JÓNSSON & LE’MACKS

•

jl.is

•

SÍA

Gleðilega hátíð

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000

