
Ljósin voru tendruð á jóla trjá
num í Snæfellsbæ á mánu dags
morgun. Eins og svo margt annað 
þessa dagana var það ekki gert á 
hefðbundin hátt og börnunum 
skipt. Börnin létu það ekki á sig 
fá og nutu stundarinnar sem var 
mjög hátíðleg, öll börnin gengu í 
kringum jólatréð og sungu jólalög 
eftir að búið var að kveikja á því. 
Meira að segja jólasveinninn lét 

sig ekki vanta en Hurðaskellir 
hafði aðeins stolist að heiman því 
hann langaði svo að hitta börnin 
og færa þeim smá jólaglaðning 
svona í upphafi aðventunnar. 

Nýtti Hurðaskellir tækifærið og 
kom við á Hjúkrunar og dvalar
heimilinu Jaðri en þar er tak mark
aður aðgangur heimsókna svo 
hann lét duga að kíkja á gluggana. 

þa

952 tbl - 20. árg. 3. desember 2020

Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212

 

 

Guðmundur Runólfsson hf. 
hefur styrkt Fjölskylduhjálp um 
sex bretti af lausfrystri ýsu eða 
um þrjú tonn af fiski. Áætla þau 
að gjöfin muni nýtast í átta til 
níu þúsund máltíðir. Ragnar 
og Ásgeir ehf. fluttu farminn 
suður þeim að kostnaðarlausu. 
Segir Guðmundur Smári Guð
mundsson, fram kvæmda stjóri 
hjá Guðmundi Runólfssyni hf, að 
ástæða gjafarinnar sé vel gengni á 
árinu og að sömuleiðis sé sælla 

að gefa en að þiggja. 
Það er ekki að spyrja að því 

að þessar matargjafir komi 
sér vel því 553 fjölskyldur á 
höfuðborgarsvæðinu hafa sótt 
matar  úthlutun bara í þessari 
viku og neyðin er oft mest í 
kringum hátíðarnar. 

Á meðfylgjandi mynd sem 
fengin er af heimasíðu G. Run 
sést þegar búið er að koma 
fiskinum fyrir í flutningabíl.

sj

G. Run gefur fisk 
til fjölskylduhjálpar

Fámennt við tendrun 
ljósa á trjám

Jólakveðjur

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

fyrir föstudag 
11. desember 

steinprent@simnet.is og 436 1617



Mikið var um að vera í Grundar
firði á fyrsta í aðventu síðast
liðna helgi þó svo að tak mark
anir í samfélaginu hafi orðið til 
þess að ekki væri allt með hefð
bundnu sniði. Með því að aðlaga 
sig að breyttum aðstæðum héldu 
Grundfirðingar upp á að vent
una án þess að láta á sig fá. Kven
félagið Gleymérei hélt úti snjall
ratleik fyrir bæjarbúa ásamt því að 
draga vinninga úr sínu sí vinsæla 
jólahappdrætti ,  haldin var 
helgistund á vefnum hjá Grundar
fjarðarkirkju og fyrsti hluti Jóla
laganna á að vent unni fór fram á 
Youtube síðu Grundar fjarðarbæjar. 
Jóla lögin á að ventunni er 
viðburður sem mun verða birtur 
alla sunnu daga aðventunnar og 
er það hvatning fyrir bæjarbúa 
að njóta aðventunnar heima. 
Menningar nefnd Grundarfjaðar 
afhenti sigur vegurum ljós mynda

sam keppni Grundar fjarðar bæjar 
viður kenningar skjöl fyrir þátttöku 
í keppn inni. Þemað í ár var vetur 
og alls bárust 91 mynd í keppnina. 
Olga Sædís Aðalsteinsdóttir átti 
myndina sem lenti í fyrsta sæti, 
Olga Sædís Einarsdóttir í öðru og 
Salbjörg Nóadóttir í því þriðja. Þá 
settu lionsfélagar í Grundarfirði 
upp jólatréð í miðbænum sem 

Skógræktarfélag Grundarfjarðar 
útvegaði í skógræktinni ofan 
byggðar. Ljósin voru tendruð á 
fyrsta í aðventu en í ár var þó engin 
athöfn og jólasveinana hvergi að 
sjá, eins og í flestum bæjarfélögum 
landsins. Nóg var því um að vera 
í bæjarfélaginu og nú í desember 

hefur Grundarfjarðarbær farið 
af stað með glugga jóladagatal. 
Þá er birt mynd á vef bæjarins af 
jólaglugga dagsins og gefst fólki 
færi á að giska hvar glugginn er. 
Íbúar eru svo hvattir til að taka 
rúnt eða göngutúr og skoða 
jólagluggana.    sj

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

Það var góður hópur, sem mætti 
í Kirkjutúnið síðasta laugardag og 
freistaði gæfunnar í getraununum. 
Einn þátttakandinn var getspakur 
og fékk vinning. Það hefur 
komið vinningur í hverri viku 
hjá einhverjum af þeim, sem hafa 
tippað hjá okkur. Vinningarnir eru 
greiddir út strax, þannig að það 
er kjörið tækifæri til að fá fyrir 
jólareikningnum, EF maður hittir 
á 12 til 13 rétt úrslit á seðlinum. 

Miði er möguleiki, svo að með 
því að koma og tippa á nokkrar 

raðir hjá okkur, styrkir fólk Víking 
og opnar á möguleikann á að fá 
vinning. 

Verðum í Átthagastofunni, 
Kirkjutúni 2 frá kl. 11.00 til kl. 
12.30 á laugardaginn eins og fyrri 
laugardaga. Mjög vinsælt er að 
fylla út 64 raða seðil, sem kostar 
1.024 krónur. Einfaldast að greiða 
með Kreditkorti. Kaffi á könnunni. 
Virðum umgengisreglur þrí
eykisins.

óhs

Fyrsti í aðventu í Grundarfirði

Getraunastarfið
Covid19 hefur haft veruleg 

áhrif á flest í lífi landsmanna á 
árinu, margir hafa áhyggjur af 
jólahaldi og margt verður öðruvísi 
en verið hefur undanfarin ár.

Lionsklúbbur Nesþinga og 
Lions klúbbur Ólafs víkur hafa 
staðið fyrir jóla happ drættum 
undan farin ár, Nes þinga klúbb
urinn á þor láks messu en Ólafs
víkur klúbb urinn á aðfanga dags
morgun, þetta árið munu happ
drætti klúbbanna fara fram en þó 
með breyttu sniði.

Lionsklúbbur Nesþinga mun 
draga út vinninga og senda út 
á netinu þar sem ekki er talið 
við hæfi að hittast í Röstinni til 
út dráttar, happdrættismiðarnir 
verða til sölu í Hraðbúðinni á 
Hellis sandi frá 10. desember en 
einnig verður hægt að panta miða 
og fá þá senda heim að dyrum í 
síma 8943611 og 8650270.

Lionsklúbbur Ólafsvíkur ætlar 
að draga út vinninga að morgni 
aðfangadags í beinni út send

ingu. Nánari tilhögun á því 
verður auglýst síðar. Hefðbundin 
sam koma í Klifi verður því miður 
að falla niður. Happdrættismiðar 
ásamt súkkulaðidagatölum eru 
komnir í sölu og eru til sölu í 
Kassanum, Söluskála ÓK, verslun
inni Hrund, Olís og í Stein prent. 
Boðið verður upp á síma sölu á 
happdrættismiðum í síma 436 
1617 á opnunartíma Stein prents, 
hægt er að hringja og kaupa miða 
með því að gefa upp korta númer, 
það ætti að henta þeim sem eru 
brottfluttir eða eiga ekki heiman
gengt af einhverjum sökum. 

Félagar í Lionsklúbbi Ólafsvíkur 
munu ekki ganga í hús og selja 
dagatöl eða happdrættismiða, 
hinsvegar tóku þeir sig til í vikunni 
og gengu um Ólafsvík og laumuð 
rafhlöðum fyrir reykskynjara í 
lúgur hjá fólki, þetta gera þeir í 
samstarfi við TM til að minna fólk 
á að nú er rétti tíminn til að skipta 
um rafhlöður í reykskynjurum.

jó

Lionsmenn bregðast 
við Covid

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

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



Um síðustu helgi voru jóla tón
leikar Menningarnefndar Snæ
fellsbæjar teknir upp í Ólafs
víkur kirkju. 

Á Facebooksíðu Snæfellsbæjar 
segir að tónleikarnir verða eðli
lega með breyttu sniði þetta 
árið sökum fjöldatakmarkana á 
viðburðum en óhætt er að segja 
að það sé ekki vandamál hér á bæ.

Á svið stigu átta frábær tón
listar atriði og sautján hæfi leika
ríkir tónlistarmenn frá Snæ fells
bæ sem skapa notalega jólastund 
sem íbúar geta notið í faðmi fjöl
skyldunnar þegar nær dregur 
jólum. 

Tónleikunum verður streymt 
þriðja sunnudag í aðventu, þann 
13. desember.

Jólatónleikar teknir upp
Við bjóðum upp á 

alhliða bílaviðgerðir, 
dekkjaskipti og smurþjónustu.

Tímapantanir í síma 436-1111 

Eru komin í sölu, eins og áður 
fylgir tannkremstúpa hverju dagatali

Verð kr. 500,-

HAPPADRÆTTISMIÐAR

LIONSKLÚBBUR
ÓLAFSVÍKUR

LIONS 
JÓLADAGATÖLIN

Eins og undanfarin ár verður Lionsklúbbur Ólafsvíkur með leikfangahappadrætti 
fyrir börnin á aðfangadagsmorgun.

Dregið verður að morgni aðfangadags í beinni útsendingu.  Nánari tilhögun á því 
verður auglýst síðar. (Hefðbundin samkoma í Klifi verður því miður að falla niður)

Ekki verður gengið í hús eins og verið hefur en happdrættismiðarnir verða til sölu í 
nokkrum verslunum bæjarins:
 
Verslunin Hrund  -  Olís  -  Söluskáli Ók  -  Verslunin Kassinn  -  Steinprent
Einnig verður boðið uppá að kaupa miða í síma: 436 1617 
 

Líknarsjóður
Félög og klúbbar sem starfa að góðgerðamálum innan Snæfellsbæjar 
norðan heiðar, kvenfélög, Lionsklúbbar og Rauði krossinn, hafa með sér 
líknarsjóð ásamt sóknum á sama svæði.

Hægt er að sækja um styrk í hann vegna ýmissa er�ðleika �árhagslega, 
ekki síst fyrir jólin.

Sóknarprestur, Óskar Ingi, tekur á móti umsóknum til 9. desember. 
Hann er í síma 844-5858 og netfang: prestur@kirkjanokkar.is.

Einnig eru viðtalstímar í Ingjaldshólskirkju frá klukkan 11-12 á virkum 
dögum fram að fresti.

Organizacje charytatywne w Snæfellsbær, stowarzyszenia kobiet, kluby 
Lions, Czerwony Krzyż oraz para�e na tym samym obszarze dysponują 
środkami �nansowymi, które mogą przeznaczyć na pomoc �nansową w 
trudnych sytuacjach, nie tylko w związku z wydatkami na Święta Bożego 
Narodzenia.
Zgłoszenia przyjmować będzie proboszcz Óskar Ingi do 9 grudnia. Jego 
numer telefonu to 844-5858 i e-mail: prestur@kirkjanokkar.is.
Można również spotkać się z Nim osobiście w biurze para�alnym w 
Ingjaldshólskirkja w godzinach  11-12 w dni powszednie.

•	 Notum	grímur
•	 Sprittum	hendur
•	 Munum	tvo	metrana



JÓLAGJAFIRNAR 
FÆRÐU Í OLÍS/REKSTRARLANDI

   Ólafsbraut 55   |   Sími 436 1212   |   www.rekstrarland.is

OPIÐ ALLA VIRKA DAGA KL. 8–18 OG LAUGARDAGA KL. 10 - 14  

Í verslun Olís/Rekstrarlands færðu fatnað og gjafavöru 
í jólapakkann  meðal annars frá eftirtöldum vörumerkjum: 

Verslum í heimabyggð og eflum þannig 
þjónustu og verslun á svæðinu.


