
Sólinni er misskipt á milli íbúa 
Snæ fells ness, yfir vetrarmánuðina 
sjá íbúar á sunnanverðu nesinu 
tals vert meira af sólinni en þeir 
sem búa Breiða fjarðar megin. 
Svona verður ástand ið næstu 
mán uði eða þar til sólar geislar
nir ná yfir fjall garð inn á ný í lok 
janúar.

Þeir sem búa við þann munað 
að geta baðað sig í sólinni allt árið 

vor kenna sjálfsagt þeim sem eru 
ekki sólar megin yfir vetrar mán
uð ina, á móti kemur að þeir sem 
búa í skjóli fjalla að norðanverðu 
kunna betur að meta sólina þegar 
hún lætur loks sjá sig aftur.

Myndin var tekin á sunnanverðu 
Snæ fellsnesi í síðustu viku, þá var 
frost og stillt veður og því kjörið 
að taka myndir af hrímuðum 
stráum.
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Starfsmenn áhaldahúss Snæ
fellsbæjar voru önnum kafnir 
við að setja upp jólatré á þétt
býlis stöðum Snæfellsbæjar á 
þriðju dag þegar þessi mynd var 
tekin. Jóla ljósin verða tendruð 
á Hellis sandi og í Ólafsvík á 
föstu daginn 27. nóvember með 
breyttu sniði í ljósi ástandsins 
í sam félaginu. Börn í leik og 
grunn skóla Snæfellsbæjar munu 
tendra ljósin með sínum hóp á 
skóla tíma. Það er svo aldrei að 

vita nema jólasveinarnir frétti af 
þeim og kíki í heimsókn.  Vegna 
sóttvarnaráðstafana af völdum 
Covid verður ekkert af þeirri 
hefð að á fyrsta sunnudag í 
að ventu komi íbúar saman og 
dansi í kringum jólatrén í Ólafs
vík og Hellissandi.

Þorbjörg Höskuldsdóttir tók 
meðfylgjandi mynd á Sáinu í 
Ólafs vík þegar starfsmenn Snæ
fells bæjar komu trénu fyrir.

jó

Jólatrjám komið fyrir

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

vegr@vegr.is   vegr.is
S: 849-7276  Remek og 898-5463 Þórður
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Gunnar Einarsson hefur verið 
ráðinn þjálfari meistaraflokks 
Víkings Ó. í knattspyrnu. Gunnar 
tekur við liðinu af Guðjóni 
Þórðar syni og er samningurinn 
til tveggja ára.

Gunnar, sem er 44 ára, er 
spennandi ungur þjálfari sem 
þjálfaði Kára í 2. deildinni á 
síðast liðnu keppnistímabili en 
áður hafði hann þjálfað Leikni 
í Breiðholti og yngri flokka hjá 
Val. Sem leikmaður átti Gunnar 
afar farsælan feril en hann varð 
fjórum sinnum Íslandsmeistari í 
knattspyrnu, þrívegis með KR og 
einu sinni  með Val. Alls á hann 
236 leiki að baki í meistaraflokki 
hér á Íslandi.

Gunnar lék einnig sem at vinnu
maður í Hollandi og á Englandi 
og þá á hann einn Alandsleik að 
baki fyrir Íslands hönd.

Stjórn Víkings býður Gunnar 
velkominn til starfa í Ólafsvík.
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Þó ýmsar takmarkanir séu í 
gangi í þjóðfélaginu þessa dagana 
eru margir sem hugsa í lausnum 
og nýta tæknina á ýmsan hátt. 
Þar sem ekki mega fleiri en 10 
safnast saman hafa félagasamtök 
og starfs mannahópar nýtt tækn
ina til að funda og gera sér 
glaðan dag. Sem dæmi um þetta 
er Bingó sem Lionshreyfingin á 
Ís landi hélt fyrir félaga sína og 
fjöl skyldur þeirra um síðustu 
helgi. Þar hittust um það bil 
340 manns í netheimum og 
spil uðu og voru þeir staðsettir 
allt frá Snæ fellsnesi og austur á 
firði. Veg legir vinningar voru í 

boði frá vin veittum fyrirtækjum 
sem og lions fólki sem vildi 
auka vinninga flóruna sem var 
fjöl breytt má sem dæmi nefna 
nammi körfur, værðarvoðir, 
Dominos pizzur, spil og ýmsar 
vöru úttektir. Aðalvinningurinn 
kom til Ólafsvíkur og það var 
Guðrún Karlsdóttir, lionskona úr 
Lions klúbbnum Rán sem hreppti 
hann en lionsmenn og konur í 
Snæ fells bæ voru dugleg að taka 
þátt. Heppnaðist bingóið mjög 
vel og voru allir sem að því komu 
sam mála um að þetta hefði verið 
mjög skemmti leg samvera.
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Gunnar tekur við þjálfun Víkings

Bingo í Covid

Í lok Október kom út nýr Hag
vísir Vesturlands sem ber nafnið 
Fasteignamarkaður á Vesturlandi 
2020. Aðal viðfangsefni Hag
vísis ins var að skoða stöðuna á 
fast eigna markaði á Vesturlandi 
og þróun. Þá var leitað vís
bend inga um framboð og eftir
spurn íbúða á Vesturlandi. Hag
vísinn skrifaði Vífill Karlsson. 
Í Hag vísinum kemur fram að 
verð íbúða í sérbýli hefur farið 
hækk andi á Snæfellsnesi frá 2016. 
Verðhækkun á sérbýli er um 49% 
í Grundarfirði, 43% í Ólafsvík 
og 34% í Stykkishólmi. Verð á 
sérbýli er þó lægra en byggingar
kostnaður í Ólafsvík, eða 26% 
lægra. Í Grundarfirði er verðið 
14% lægra en í Stykkis hólmi er það 
7% hærra en byggingarkostnaður. 
Þá hefur verð í fjölbýli á sama 
tíma lækkað um 12% í Ólafsvík og 
9% í Grundarfirði en hækkað um 
15% í Stykkishólmi. Þá var verðið 
í fjölbýli 5% hærra en byggingar
kostnaður í Stykkishólmi árið 
2019 en 32% lægra í Grundarfirði 
og 50% lægra í Ólafsvík það árið 

2019.
Með tölum sem ná aftur til 

ársins 1960 er hægt að sjá að 
þróun launa og íbúðaverðs hefur 
verið svipuð í gegnum árin með 
fáum undantekningum. Með 
þessum upplýsingum má ráða að 
það sé jafn erfitt að eignast íbúð 
1960, 1989 og 2016 sé horft til 
launa eingöngu. Þá kemur einnig 
fram að raunvirði fasteigna og 
launa hefur rúmlega tvöfaldast 
á árunum 1960 til 2016. Það 
bendir til að launahækkanir frá 
um 2010 hafi verið leiðandi í 
hækkun húsnæðisverðs og ekki 
um neina bólumyndun að ræða 
sérstaklega til 2016. Hins vegar 
hafði íbúðaverð hækkað 19% 
umfram laun árið 2019 en til 
samanburðar var þessi munur 
35% árið 2007. Áhugavert er 
að sjá að sveiflur á íbúðaverði 
í Reykjavík, Vesturlandi, Suður
landi og á Suðurnesjum eru sam
bærilegar til lengri tíma litið þó 
svo að skammtímasveiflur geti 
verið ólíkar á milli landshluta.
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Hækkandi fasteignaverð



Gönguteljari var settur upp 
við stigann sem liggur upp á 
gíginn Saxhól í þjóðgarðinum 
Snæfellsjökli þann 18. október 
síðastliðinn. Þennan fyrsta mánuð 
sem teljarinn hefur verið uppi, 
18. október til 18. nóvember 
gengu 265 gestir á topp Saxhóls 
eða að meðaltali 9 gestir á dag. 
Það má kalla það gott miðað við 
ástandið á landinu undanfarið því 
lítið er um að erlendir sem og 
innlendir ferðamenn séu á vegum 
landsins. 

Heimsfaraldurinn hefur orðið 
til gríðarlegrar fækkunar gesta en 
hún er tæplega 90% á milli ára. 
Gestir í þjóðgarðinum voru rétt 
rúmlega 3.000 í október 2020 

en rúmlega 29.000 í október 
árið áður. 

Umhverfið við Saxhól hefur 
einnig hlotið yfirhalningu í ár. 
Bílastæðið var endurbætt og 
stækkað í sumar og vegurinn 
lagfærður. Beðið er eftir veðri 
til að leggja klæðningu á bæði 
bílastæðið og veginn og vonast 
er til að klára útsýnispall á toppi 
Saxhóls fyrir lok árs. Aðstaðan ætti 
því að vera orðin fullbúin þegar 
allt kemst í eðlilegt horf aftur. 
Þangað til er kjörið tækifæri fyrir 
heimamenn að njóta náttúrunnar 
á svæðinu í ró og næði. 

Myndina af Saxhól tók Guð
mundur Jensson.
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Eins og undanfarin ár verður 
Ungmennafélag Víkings/Reynis 
með jólatrjáasölu í desember. Í ár 
verður salan þó með öðru sniði en 
áður því Ungmennafélagið verður 
í samstarfi við Skógræktarfélag 
Ólafsvíkur þetta árið. 

Jólatrjáasalan mun fara fram 
mánudaginn 14. og þriðjudaginn 
15. desember frá 17.00 til 19.00 
í fjárréttinni og skógræktinni í 
Ólafsvík. Í boði verður að velja 
sér sitt eigið blágreni úr skóg
rækt inni en einnig verður hægt 
að leggja inn pöntun í gegnum 
Ungmennafélagið á nor manns
þini eða stafafuru. Hægt verður 

að nálgast pantanir í fjárréttina 
þessa sömu daga. 

Jólatrjáasala Ungmennafélags 
Víkings/Reynis og Skóg ræktar
félags Ólafsvíkur mun vonandi 
festast í sessi og verða að fall egri 
jólahefð í Snæfellsbæ. Fé lögin 
munu bjóða upp á heitt kakó 
og piparkökur á meðan jóla
trjáa sölunni stendur og hver 
veit nema jólasveinarnir láti sjá 
sig og gleðji börnin. Fyrir utan 
góða skemmtun og fallega jóla
hefð geta bæjarbúar einnig verið 
stoltir af því að geta nálgast jóla
trén sín í heimabyggð.
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Níu gestir ganga 
á Saxhól á dag

Jólatrjáasala

Við bjóðum upp á 
alhliða bílaviðgerðir, 

dekkjaskipti og smurþjónustu.

Tímapantanir í síma 436-1111 

Kæru íbúar Snæfellsbæjar. 

Ætlið þið að leggja grein á leiði ástvina fyrir jólin?

Leiðisgrein útbúin af kvenfélagskonum á 3.000kr.
Með þessum kaupum eruð þið ekki bara að kaupa 
leiðisgrein, heldur eruð þið einnig að styrkja 
Kvenfélag Ólafsvíkur,  til að gera okkur kleyft 
að gefa áfram.

Þar sem það verður ekkert jólaþorp (vegna covid) þá munum við taka við 
pöntunum til 1. des.

Einnig minnum við á fallegu kortaöskjurnar sem hægt er að panta líka. 
Í öskjunum eru 10 falleg kort og kostar askjan 3000 krónur.

Vinsamlegast ha�ð samband við:

Mörtu Pétursdóttur gsm 845-5292
Hjördísi Björnsdóttur gsm 865-7388
Örnu Dögg Tómasdóttur gsm 867-6528

Leiðisgreinar



Listvinafélag Grundar fjarðar
kirkju í samstarfi við Grundar
fjarðar bæ leggur í ferðalag um 
jólin  Rafrænt ferðalag. Þar sem 
Rökkurlögin á Rökkur dögum 
fengu svo góðar undir tektir var 
ákveðið að halda þeirri vegferð 
áfram.

Jólalögin á aðventunni verða 
birt, nokkur lög í senn, kl. 19 
á hverjum sunnudegi fram að 
jólum. Með sérstakri lokaútgáfu 
á Þorláksmessukvöld. Lögin verða 
birt á youtube síðu Grundar
fjarðar bæjar. Íslensku jólalögin 
sem hlýja okkur um hjartarætur 
sem og sérstakur flutningur 
á Pólsku urðu fyrir valinu  og 
hlökkum við til að deila þeim 
með ykkur.

Grundfirðingar eiga hér sess 

í sæti með sínum ljúfa tón listar
flutning  bæði vanir sem óvanir. 
Njótum aðventunnar heima með 
okkar nánustu.

Jólalögin á aðventunni í Grundarfirði 

Jólatrésala U.M.F. Víkings/ Reynis verður í samstar� við Skógræktarfélag Ólafsvíkur 
þetta árið. Mun hún fara fram mánudaginn 14. og þriðjudaginn 15. desember 
kl.17:00-19:00 í �árréttinni og skógræktinni í Ólafsvík. 

Hægt verður að velja sitt eigið jólatré, blágreni, eða leggja inn pöntun á í gegnum 
Ungmennafélagið á normannsþyrni eða stafafuru sem hægt verður að sækja í 
réttinni þessa sömu daga. Myndar þetta jólastemmingu sem verður vonandi 
komin til að vera. Það verður heitt kakó og piparkökur á boðstólnum, einnig ætla 
jólasveinarnir að kíkja við og gleðja börnin. 

Frekari fyrirspurnir og pöntun á jólatrjám öðru en blágreni má senda á umf@snb.is

Nýlega kom Frístunda
bæklingur Snæfellsbæjar út en 
í honum má finna allar helstu 
upplýsingar um íþrótta og 
tómstundastarf í Snæfellsbæ. 
Bæklingurinn er gefinn út af 
Snæ fellsbæ en Laufey Helga 
Árnadóttir, íþrótta og æsku lýðs
fulltrúi bar ábyrgð á útgáfunni. 
Aðspurð segir Laufey að henni 
hafi fundist mikil þörf á að 
taka saman upplýsingar um 
allt það sem er í gangi hér í 
sveitar félaginu. Síðast var sam
bærilegur bæklingur gefinn út 
árið 2010 en hugmyndin núna er 
að uppfæra hann árlega og hafa 
upplýsingarnar aðgengilegar 
inni á heimasíðu Snæfellsbæjar. 

Í sveitarfélaginu er 
boðið upp á fjölbreytt 
úrval af afþreyingu og 
útivistarmöguleikum 
og er eitthvað fyrir hin 
ýmsu áhugasvið og alla 
aldurshópa. Enginn ætti 
að eiga í erfiðleikum með 
að finna eitthvað við sitt 
hæfi. Laufey Helga telur að 
margir geri sér ekki grein 
fyrir allri þeirri afþreyingu 
sem er í boði og oft vanti 
aðgengi að upplýsingum 
fyrir þá sem hafa áhuga á að 
kynna sér betur ákveðin félög 
eða annað. Í bæklingnum eru 

til að mynda upplýsingar um 
íþróttir, tónlist, afþreyingu og 
félagastörf en alls er fjallað um 
33 hugmyndir sem hægt er að 
kynna sér og finna eitthvað við 
sitt hæfi. 

Í bæklingnum er tekið fram að 
2020 hefur verið einstakt ár og 
ekki hefur verið hægt að halda 
úti hefðbundum félagsstörfum 
og æfingum vegna þess. 

Upplýsingar í bæklingum eru 
með fyrirvara um það en um mitt 
næsta ár verður vonandi hægt að 
halda uppteknum hætti.
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Frístundabæklingur
Snæfellsbæjar



Launafólk athugið

DESEMBERUPPBÓT  2020
            

Félagsmenn Verkalýðsfélags Snæfellinga eiga rétt á desemberuppbót samkvæmt kjarasamningum. 
Desemberuppbót miðað við fullt starf er:

Starfsmenn á almennum markaði  - 94.000 krónur 
Starfsmenn ríkisins - 94.000 krónur
Starfsmenn sveitarfélaga - 118.750 krónur 

Members of the union Verkalýðsfélag Snæfellinga are entitled to a December bonus 
according to collective agreements. The December bonus according to a full time job is:

Employees of the general labour market  – 94.000 kr.
Employees of the government – 94.000 kr.
Employees of the municipality -  118.750 kr.

Það hefur varla farið framhjá 
neinum að búið er að vinna 
mikið að framkvæmdum í sjó
manna garðinum í Ólafsvík bæði 
á þessu ári og því síðasta en verkið 
hófst haustið 2018. Blaða maður 
átti stutt spjall við Pétur Steinar 
Jóhannsson sem er í sjó manna
dags ráði Ólafsvíkur ásamt þeim 
Birni Erlingi Jónassyni, Jónasi 
Gunnarssyni, Illuga Jónassyni og 
Jens Brynjólfssyni. Sagði Pétur að 
í haust hafi verið unnið að frá
gangi á ljósum í stéttinni sem 
liggur upp að styttunni af sjó
mann  inum.  Einnig var komið 
fyrir ljósum á þrjá fallega steina 
sem settir voru í stéttina fyrir 
framan hliðið. Fundust þeir í 
fjörunni  eftir talsverða leit, eru 
þeir sérstakir að lögun og með 
fallegu mynstri sem hægt er að 
lesa í. Í stýrishjólinu kringum 
styttuna eru ljós sem lýsa beint 
upp í loftið en í stéttinni eru ljós 
sem vísa bæði fram og aftur og 
mynda mjög fallega lýsingu. Að 
sögn Péturs hefur fjármagn til 
verksins fengist með framlögum 
frá útgerðarmönnum og aðilum 
utan og innan bæjarins. Þá hefur 

Snæfellsbær einnig lagt sitt lóð 
á vogarskálar til að þessu gæti 
orðið. Allar framkvæmdir í 
garðinum voru unnar af aðilum 
í Snæfellsbæ sem allir hafa 
lagt metnað sinn í að vinna 
verkið sem best. Öllum þessum 
aðilum vill Sjómannadagsráð 
Ólafsvíkur þakka kærlega fyrir 
sagði Pétur. Eins og áður hefur 

komið fram þá er unnið eftir 
glæsilegum teikningum Valgerðar 
Kristmannsdóttur í Ólafsvík sem 
hún færði sjómönnum að gjöf 
árið 2011.  Sagði Pétur einnig að 
það sem væri framundan væri að 
laga fyrir framan aðalhliðið og að 
ætlunin sé einni að endurgera 
göngustíginn frá Kaldalæk og 
út á Mýrarholt. Einnig hafi verið 

rætt um og sé í skoðun að gera 
betri aðstöðu í garðinum, hann 
sé vel staðsettur í hjarta bæjarins 
og geti tekið við stærri hátíðum 
eins og sjómannadeginum og 
Ólafsvíkurgleðinni eins og dæmin 
sanni. Myndina tók Heimir Berg 
Vilhjálmsson.
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Bætt lýsing í Sjómannagarðinum



Framkvæmdir við þjóð garðs
miðstöðina á Hellissandi og 
íbúða kjarna fyrir fatlaða í Ólafsvík 
ganga vel en það er einn og sami 
verk takinn Húsheild sem annast 
bæði verkin. Á Hellissandi hafa 
framkvæmdir gengið vel, búið er 
að steypa sökkla og langt komið að 
keyra í grunninn og ætti á næstunni 
að vera hægt að undirbúa það að 
steypa plötur. Gert er ráð fyrir að 
framkvæmdirnar við verkið muni 
standa sem hæst næsta sumar og 
að með undirverktökum gætu 
verið á milli 25 og 35 manns að 
störfum á svæðinu. 

Vinna við íbúðakjarnann í 
Ólafs vík gengur einnig vel, þar er 
langt komið að steypa upp veggi 
hússins eins og sjá má á myndinni. 
En íbúðakjarninn samanstendur 
af 5 einstaklingsíbúðum með 
sérinngangi ásamt starfs manna
aðstöðu og er heildar fer metra

fjöldi íbúða kjarnans 440 fer
metrar. Áætluð verk lok í þessu 
verk efni eru 30. ágúst á næsta ári.
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Steypuvinna í fullum gangi í nóvember 

Þeir sem ætli að nota rafmagn úr kirkjugarðinum til að lýsa 
upp leiði fyrir jólin, greiði 2.000,- 

inn á reikning kirkjunnar fyrir 15. desember.
Kveikt er á ljósum aðventuna og að þrettánda.

Ólafsvík og Brimilsvellir:
Banki: 0194 - 26 - 966 Kt.: 420289-1979

Ingjaldshóll:
Banki: 0190 - 05 - 948 Kt.: 660169-5209

Bent er á að nauðsynlegt er að nota vatnsheldar útiseríur.

Umsjónarmenn kirkjugarða Ólafsvíkur- og Ingjaldshólsprestakalls.

INGJALDSHÓLS
KIRKJUGARÐUR

Það var ágætis mæting hjá 
okkur á laugardaginn síðasta 
og salan nánast tvöfaldaðist 
frá vikunni á undan. Þakkir til 
þeirra, sem komu og studdu 
félagið. Mjög rúmt er um fólk 
í Kirkjutúninu, þannig að við 
getum tekið á móti fleirum. Það 
er alveg óhætt að kíkja við hjá 
okkur á laugardaginn milli 11.00 
og 12.30 og fylla út seðil og fá 
sér kaffi eða te. 

Það kom vinningur hjá einum 
„tippara“, sem fyllti út seðil hjá 
okkur síðasta laugardag. Gaman 
væri að sjá ennþá fleiri mæta 
og mynda stemningu í kringum 
getraunastarfið. 

Í sambandi við útgreiðslu 
vinninga, var ekki alveg rétt 
sem kom fram í síðustu grein 
að vinningar séu greiddir inn 
á kreditkortið. Það gildir um 
vinninga yfir 100 þúsund, en 
vinn ingar undir þeirri upphæð 
fara inn á spilareikning við
kom andi hjá Getraunum og 
svo er hægt að millifæra þá 
ef vill á eigin bankareikning. 
Hvetjum bæjarbúa til að koma 
eða hafa samband, fylla út 
nokkrar raðir og freista þar 
með gæfunnar. Fulltrúi frá 
stjórn knattspyrnudeildar mætir 
og ræðir um nýjan þjálfara 
meistaraflokks fyrir næsta ár.

óhs

Nú fer að líða að aðventunni, 
tíma undirbúnings, huggu leg
heita og samveru. Þó að ástand
ið í samfélaginu sé sér kenni legt 
í ár koma jólin nú samt og um 
að gera að stytta sér stundir 
heima á Snæfellsnesi. Svæðis
garðurinn Snæfellsnes í sam
starfi við Anok margmiðlun 
ehf og markaðsfulltrúa Snæ
fells bæjar, Grundarfjarðar og 
Stykkis hólms bæjar er í þessu 
að vinna að Aðventuhandbók 
sem dreift verður inn á öll 
heimili á Snæ fells nesi auk þess 
sem hún verður aðgengileg 
rafrænt á adventa.snaefellsnes.
is. Með þessari handbók er verið 

að hvetja alla til að styðja við 
fólkið á bakvið fyrirtækin og 
þjónustuaðilana á nesinu og 
finna jólagjafirnar hér heima í 
ár. Fjölmargt verður einnig um 
að vera á aðventunni og tækifæri 
til notalegra stunda víða. Allir 
þjónustu og verslunaraðilar 
á Snæfellsnesi eru birtir í 
handbókinni auk þess sem 
allir viðburðir á Snæfellsnesi 
eru birtir í aðventudagatali í 
bókinni. Þar má finna hugmyndir 
að skemmtilegri afþreyingu og 
ábendingar um áhugavert efni á 
netinu eða í nánasta umhverfi. 
Njótum á Snæfellsnesi þessi 
jólin.

sj

Getraunir

Aðventuhandbók



Sjóminjasafninu á Hellissandi 
berast oft góðar gjafir og hefur 
Þóra Olsen þurft að afþakka 
gjafir til safnsins bæði vegna 
plássleysis og stærðar þeirra. Í 
sumar bárust safninu gjafir frá 
afkomendum Björgvins Helga 
Alexanderssonar sem bjó á 
Risabjörgum á Hellissandi. 

Björgvin fæddist að Búðum í 

Staðarsveit 2. nóvember 1893 og 
var giftur Andreu Kristjánsdóttur. 
Voru það afabörn hans sem 
færðu safninu gafirnar. Björgvin 
Andri Guðjónsson nafni hans 
færði safninu verkfæraskáp og 
verkfæri afa síns er þetta sérlega 
góð gjöf í ljósi þess að Björgvin 
Helgi var einn þeirra sem sá 
um að gera við Blikann sem 
staðsettur er í safninu og því við 
hæfi að verkfærin séu varðveitt 
með bátnum. Birgir Sigurðsson 
sem einnig er afabarn Björgvins 
Helga færði safninu dagbók frá 
árinu 1966, hlutabréf í Eimskip frá 
árinu 1914 og sjóferðabækur afa 
síns. Sjóferðabækurnar eru yfir 
100 ára gamlar og segja margar 
áhugaverðar sögur. Sem dæmi 
má nefna að í annarri bókinni er 
hæð Björgvins Helga lýst þannig 
að hann var lágvaxin og lítið eitt 
lotinn. 

þa

Gjafir til Sjóminjasafnsins á Hellissandi

kirkjanokkar.is

Helgistund í Ólafsvíkurkirkju
á sunnudag kl. 11. 

Opin kirkja, öllum reglum fylgt og enginn kórsöngur.
Streymt verður frá athöfninni.

Félagar úr Lionsklúbbi Ólafs
víkur hittust fyrir skömmu til að 
skera niður skötu fyrir kæsingu. 
Því miður munu þeir ekki geta 
haldið árlegt skötukvöld sitt að 
þessu sinni vegna ástandsins í 
þjóðfélaginu. Ekki er um mikið 
magn að ræða en þegar skatan 

verður tilbúin verður hún seld 
sem hluti af fjáröflun klúbbsins. 

Fundir lionsklúbba hafa ekki 
verið leyfilegt sökum sótt varna
ráðstafanna og takmarkanna en 
lionsmenn hafa þó náð að hafa 
tvo Zoomfundi sem gengu mjög 
vel.              þa

Skera skötu

Roðagyllum heiminn er al þjóð
legt átak þar sem Sor opti mista
konur um allan heim varpa ljósi á 
kyn bundið ofbeldi gagnvart  kon
um og stúlkum. 

 Um er að ræða 16 daga átak sem 
hefst þann 25. nóvember næst kom
andi á degi Sameinuðu þjóðanna 
og lýkur þann 10. desember á 
alþjóða degi Soroptimista en hann 
er einnig mannréttindagur Sam
ein uðu þjóðanna. 

Átakið gefur okkur tækifæri til 
þess að rjúfa þögnina varðandi 
of beldi gegn konum og er hugsað 
til þess að efla vitundarvakningu 
al menn ings gegn kynbundnu 
of beldi og draga athygli að þessum 
gífur legu brotum á mannréttindum 
um allan heim.

Við í Soroptimistaklúbbi Snæ
fellsness ásamt Soroptimista
klúbbum á landsvísu og á al þjóð
legum vettvangi leggjum okkar 
lóð á vogarskálarnir til að vekja 
sam félög til  meðvitundar um það 
sam félagslega vandamál sem kyn
bundið ofbeldi er og alvarleika og 
birtingarmyndir þess.

25. nóvember  10. desember 
munu kirkjurnar á Staðarstað, 
Búðum, Ólafsvík og að Ingjaldshóli 
verða roðagylltar ásamt 2 bygg
ingum í þéttbýliskjörnunum Hellis
sandi og Ólafsvík en appelsínu
gulur er táknlitur 16 daga átaksins 
og er einnig litur vonar.

Með þessu móti viljum við í Sor
optimistaklúbbi Snæfellsness taka 
þátt í að roðagylla heiminn og 
vekja athygli á baráttunni gegn kyn
bundnu ofbeldi sem hvergi á að við
gangast, sama hvar í heiminum er.

SEGJUM NEI VIÐ OFBELDI

Fyrir hönd Soroptimistamistaklúbbs 
Snæfellsness

Júníana Björg Óttarsdóttir
Sigrún Erla Sveinsdóttir

Roðagyllum heiminn



Snæfellsbær stuðlar að fjöl-
breyttum og skemmtilegum 
jólaviðburðum fyrir alla 
fjölskylduna í desember.

Njótum aðventu og jóla
hér heima í Snæfellsbæ.

27. nóvember

Jólaljós tendruð á Hellissandi og Ólafsvík.

Leik- og grunnskólabörn tendra ljósin

á skólatíma með jólasveinum.

1. - 24. desember

Á vef Snæfellsbæjar verður hægt að nálgast 

jóladagatal fyrir alla fjölskylduna.

14. - 17. desember

Jólaútvarp GSNB á FM 103,5

13. desember

Jólatónleikar menningarnefndar

í Ólafsvíkurkirkju.

Streymt á Facebook-síðu Snæfellsbæjar

20. desember

Menningarnefnd tillkynnir Jólahús, jólagarð 

og jólaglugga Snæfellsbæjar.

20. desember

Menningarnefnd tillkynnir sigurvegara í 

piparkökuhúsakeppni.

JÓLAVIÐBURÐIR
SNÆFELLSBÆJAR

Jólaviðburðir 2020

Nánari upplýsingar um viðburði má finna á vefsíðu Snæfellsbæjar og viðburðadagatali 

á Facebook þegar nær dregur. Viðburðir stuðla ekki að hópamyndun og eru þess eðlis 

að hægt er að njóta þeirra í rólegheitunum heima í faðmi vina og ættingja.


