


Fram að jólum verður opið sem hér segir:
Þorláksmessa 23. desember   8 - 22
Aðfangadagur 24. desember   8 - 12

HJÁ OKKUR 
FÆRÐU JÓLAGJAFIR
fyrir fólkið þitt og heimilið

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

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 bjartari verslun og bættu vöruúrvali.
Kíkið við - Sjón er sögu ríkari.

Jólakveðja 
starfsfólk Olís - Rekstrarlands



Það er eitt sem við getum 
treyst á, að óháð undirbúningi, 
hentugleika, umhverfi okkar og 
ástandi, jólin koma. Jólin koma 
þegar hringt er inn kirkju klukk
unum klukkan 6 á aðfanga dags
kvöld. Hvort sem við erum til
búin eða ekki, hvort sem við 
erum til búin með matinn, erum 
í myrkri eða ljósi, í fjölmenni 
ástvina eða ein. Jólin koma. Það 
er aðeins spurning hvort við 
hleypum þeim inn í hjarta 
okkar.

Á hinum fyrstu jólum voru 

fá tæk og ferðafúin ung hjón, 
fjarri ástvinum og í erfiðu 
ástandi, stödd í miðjum glaumi 
borgar innar þar sem gleði var í 
hverju húsi, en sama hvar þau 
bönkuðu, hvergi var pláss fyrir 
þau. Það var ekki fyrr en í einu 
húsi þar sem ekki heldur var 
pláss fyrir þau að þeim var þó 
boðið að vera í skepnuhúsunum. 
Þar voru þeirra fyrstu jól haldin, 
í þreytu, í erfiðleikum, í fátækt, 
í einveru, í myrkri og í þjáningu. 
Unglings stúlkan þurfti við 
þessar aðstæður að fæða frum
burð sinn.

Þrátt fyrir það komu þeim 
jólin. Sonur Guðs kom til þeirra 
og ljósið skein þeim skærar en 
nokkuð mannlegt ljós. 
Fæðingarhátíð frelsarans, barns 
þeirra, er enn haldin tveimur 
árþúsundum seinna.

Við höfum öll átt okkar erfið
leika, þjáningu, myrkur og 
missi. Árið 2020 hefur verið 
mörgum erfitt og þungt. Lífið er 
ekki í eðlilegum skorðum og 
það ber undirbúningur jóla 

einnig keim af. Allt er öðruvísi. 
Við höfum þurft að vera fjarri 
vinum og ástvinum og þurfum í 
mörgum tilfellum að vera það 
áfram nú um jólin. Kvíði og ótti 
er án efa sterkur í huga marga 
er líða fer að jólum.

En við megum treysta að ein
mitt í slíkum aðstæðum erum 
við meira tilbúin að halda sönn 
og gleði leg jól, en í glaumi 
margra annara ára. Oft vorum 
við þá eins og íbúar Betlehems
borgar sem misstu af hinum 
fyrstu jólum því þau voru svo 
upp tekin af gleði daganna og 
verð mætum sem ryðga og 
eyðast. Það voru hinu fátæku 
fjár hirðar úti í haga sem sáu 
ljós ið og upplifðu hina sönnu 
gleði.

Jólin verða ekki betri með 
meiri ljósaperum, skrauti og 
íburði. Jólin verða ekki betri 
með miklum mat. Nei, jólin eru 
í hjarta manna, hinu innra. Þar 
er hin sanna gleði, þar er hin 
sanni jólafriður og vagga jóla
barnsins. Ert þú of upptekinn 

til að mæta honum þar? Er of 
mikið í ljós í kringum þig að þú 
sérð ekki ljós jólastjörnunnar í 
hjarta þínu? Sérð þú ekki ljósið 
sem skín úr augum og hjörtum 
þeirra sem minnst eru og þurfa 
hjálp? Sérðu ekki Krist í þeim? 

Það líður að jólum og senn 
bankar Kristur á hjarta þitt. Er 
vaggan tilbúin? Er pláss fyrir 
frið hans, gleði og ljós? Er pláss 
fyrir jólin? Eru augun okkar 
opin fyrir jólabarninu sem knýr 
á og ljósi þess?

Hvernig væri að nota þetta ár 
og erfiðleika þess til að sjá það 
sem við höfum, það sem okkur 
er gefið og þakka fyrir það sem 
er þakkarefni?

Jólin koma, líka til þín. 
Gleðjumst og þökkum, því Guð 
er ekki sama, hann er með 
okkur og elskar þig, því erum 
við aldrei ein. Guð gefi ykkur 
gleðileg jól.

Óskar Ingi Ingason

Jólin koma

Þorláksmessa 23/12 kl. 09 - 22
Aðfangadagur 24/12 kl. 10 - 14
Jóladagur 25/12 lokað
Annar í jólum 26/12 kl. 12 - 18
Sunnudaginn 27/12 kl. 10 - 22
Mánudaginn 28/12 kl. 09 - 22
Þriðjudaginn 29/12 kl. 09 - 22
Miðvikudagur  30/12 kl. 09 - 22
Gamlársdaginn 31/12 kl. 10 - 16
Nýársdaginn 01/01 lokað
Laugardaginn 02/01 kl.  10 - 22

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

4.990,-
4.890,-

995,-

Ýmislegt 
sniðugt í 
skóinn fyrir 
jólasveininn

4 ostborgarar,
milli franskar, 2 dósir sósa 

og 2L Coke.

1.675,-

Ostborgari
1/2 L Coke, franskar og sósa

16” TILBOÐ
16” pizza x 2 álegg

8 brauðstangir + sósa
2L Coke

3.990,-

12” TILBOÐ
16” pizza x 2 álegg

5 brauðstangir + sósa
2L Coke

Hotwings 8 stk,
1/2 L Coke og koktail sósa

Bátur með 
lambakjöti, osti, 

piparsósu og 
frönskum á milli.

BÚKOLLA

Bátur með 
nautakjöti, osti, 

bernaise og 
frönskum á milli. HRIKALEGA GOTT

MIKKI 
REFUR

Aðeins kr.

1.995
m/ 0,5L Coke



Mín bernskujól  
Undirbúningur skipti miklu 

máli og byggði upp tilhlökkun: 
afi tálgaði jólasveinana og 
barnabörnin fengu að raða þeim 
hverjum á fætur öðrum, eftir því 
sem þeir týndust til byggða, á 
hilluna undir speglinum. Þeir 
skrönsuðu þó alltaf fram hjá 
okkar gluggum enda ekki orðin 
almenn venja að setja skó út í 
glugga. Mamma bjó til pakka
dagatal sem mikill spenningur 
var að opna á hverjum morgni. 
Jóla skrautið átti flest sinn fasta 
stað, ár eftir ár. Fjölskyldan 
hjálp aðist að við að baka ostakex 
og búa til rauðrófusalat. Stór fjöl
skyldan koma saman, skar út og 
steikti laufabrauð. Sumar 
kökurnar voru listaverk.  Pabbi 
bjó til hyasintu og greni
skreytingar og mamma skrifaði 
jóla bréf. Oft var föndrað því 
margar jólagjafir voru heima
gerðar. Heimsóknir til vina og 
ættingja til að koma þessu öllu 

saman út. Hvít hátíðarrúmföt á 
sængurnar eftir að þær höfðu 
verið viðraðar vel úti. Skata á 
Þor láks messu og jólatréð skreytt. 
Mamma og pabbi að draga okkur 
systkinin á þotum til ömmu og 
afa á aðfanga dag. Í minningunni 
er alltaf allt á kafi í snjó um jólin. 
Allir fóru í sín fínustu föt og 
klukkurnar hringdu inn jólin. 
Bunki með bókasafnsbókum, 
mjólkur glas, mandarínur, skál 
með smá kökum og friður til að 
lesa. Svona eru minningarnar 
um mín bernskujól og fyrir það 
ber að þakka. 

Jólamaturinn
Þegar ég var lítil borðuðum 

við alltaf hjá ömmu og afa á 
aðfangadagskvöld og maturinn 
var hefðbundinn; möndlu
grautur, rjúpur, alls konar með
læti og sítrónufrómas, heima
gerður ís og kökur í eftirrrétt. Afi 
veiddi rjúpurnar og amma eldaði 
af sinni alkunnu snilld. Hangi

kjöt, kartöflur, hvít sósa, laufa
brauð og grænar baunir á jóla
dag. Allt í föstum skorðum. 

Hvað lifir áfram
Ég reyni að skrifa jólabréf 

(rafræn núna) og hef ákaflega 
gaman af því að gera greni og 
hyasintu skreytingar. Lyktin er 
alveg nauð synleg á jólunum. Við 
Gísli Örn erum töluvert dekruð, 
erum boðin í skötu og fáum 
árlega sent frá foreldrum okkar 
rauð rófu salat, ostakex, smá
kökur og skreytingar :o). Við 
erum venjulega til skiptis með 
foreldrum mínum og tengda
foreldrum á aðfangadagskvöld. 
Stórfjölskyldan sker og steikir 
saman laufabrauð og við setjum 
hvít hátíðarrúmföt á vel viðraðar 
sængur fyrir aðfangadagskvöld. 
Reynum að vera mikið með fjöl
skyldunni en líka að hafa tíma til 
að lesa og spila. Sumt breytist 

auðvitað og við búum til nýjar 
hefðir saman, t.d. reynum við að 
fara í selafjöru á Þorláksmessu, 
veit eiginlega ekki af hverju, en 
eftir vel heppnaða ferð var 
ákveðið að þetta væri árleg hefð. 
Milli jóla og nýárs er mikið 
félags líf í sveitinni okkar, kven
félagið er t.d. með jólaball og 
ung mennafélagið með brennu. 
Við reynum bara að njóta undir
búnings ins og jólanna. Á 
gamlárs dag stökkvum við niður 
af stólum inn í nýja árið, þetta er 
hefð sem ég er alin upp við. Eins 
er mjög mikilvægt að hlaupa í 
kring um húsið, bæði á gamlárs
dag og þrettándanum og kalla: 
“komi þeir sem koma vilja, veri 
þeir sem vera vilja, fari þeir sem 
fara vilja, mér og mínum að 
meina lausu”. Ég horfi þá sér stak
lega á Staðastaðakirkju, Húsahól 
þar sem huldufólkið býr á okkar 
jörð og Snæfellsjökul þar sem 

Álftavatni 4. desember 2020

Uppskrift að jólum?

Mæðgurnar Ragnhildur og Margrét Gísladóttir í jólaföndri.

Margrét Gísladóttir sker laufabrauð ásamt frænku sinni Arnfríði Máru Þráin-
sdóttir

Margrét Gísladóttir bakar fyrir jólin



Bárður Snæfellsás og hugsanlega 
fleiri halda til. 

Uppskriftin
Þar sem engin ein rétt jóla

upp skrift er til getur verið gagn
legt að staldra við og hugsa um 
hvað skiptir mann máli. Fyrir 
flesta eru jólin tilhlökkunarefni. 
En hverju langar okkur að miðla 
og hvernig minningar viljum við 
búa til? Hvaða lykt, bragð, hljóð 
og áferð hafa jólin okkar?

Á jólum erum við, sum hver 
a.m.k., uppteknari en annars af 
litlu barni í jötu, von, kærleika 
og því góða í manninum. Sumir 
finna jólin í fjárhúsum. Það er 
líka tilgangur í því að framleiða 
hollan og góðan mat í sátt við 
land og þjóð.

Nú, við samkomutakmarkanir 
vegna heimsfaraldurs árið 2020,  
þurfum við væntanlega mörg að 
prófa nýja jólauppskrift miðað 
við þau hráefni sem hægt er að 
nota í þessum skrítnu aðstæðum.

Það er enn mikilvægara en 
áður að heyra góðar fréttir og 
finna að við erum “saman í liði”. 
Það er margt að þróast í rétta átt 
og við eigum þekkingu og mann
auð til að takast á við við fangs
efnin þó að þau séu oft stór og 

erfið. Ef við erum svo heppin að 
eiga í samskiptum við annað 
fólk, sérstaklega börn, á aðventu 
og jólum, ættum við að gefa 
okkur tíma fyrir jákvæðar 
um ræður.

Það er margt að breytast. Það 
hriktir í gömlum stoðum, sum 
viðmið hafa algerlega breyst. Við 
búum nú í fjöl menningar sam
félagi mitt í fjórðu iðnbyltingunni. 
Þetta þýðir t.d. að hér í Staðar
sveit búum við nú við bestu net
tengingu sem völ er á. Þar sem 
innviðir eru góðir (í viðbót við 
góðan grunnskóla er t.d. kominn 
leikskóli í sveitina) getum við 
tekið á móti nýjum íbúum og 

skapað fjölbreytt atvinnutækifæri. 
Á sunnanverðu Snæfellsnesi er 
bara dreifbýli og við finnum vel 
hvernig samfélagið verður eins 
gott og við gerum það. Það er 
margt sem vert er að þakka fyrir 
eins og fjölbreytt félagslíf og 
náttúrufegurð sem dregur fólk 
til sín. Það er full ástæða til að 
trúa á Ísland, landið og fólkið 
sem hér býr. Vera þakklát fyrir 
lýðræðið, orkuna, tungumálið, 
sögurnar og margt fleira. 

Hér heima verður desember 
vonandi fullur af ljósum og sam
veru: við ætlum að njóta aðvent
unnar á Snæfellsnesi, það er 
margt í boði. Minni á aðventu

handbók Svæðisgarðsins og við
burða dagatal sem gefur gott 
yfirlit.

Gefum tíma, sem við erum 
flest sammála um að sé eitt það 
mikilvægasta sem við eigum. 
Búum til góðar minningar. Vil 
annars hvetja til þess að jólagjafir 
séu keyptar í heimabyggð, margt 
í boði þegar leitað er eftir, bæði 
vörur og þjónusta.

Besta jólagjöfin?
Fyrir um 200 árum síðan 

nagaði lítil svöng mús í sundur 
leðurbelg sem átti að ljá orgeli 
hljóð á árlegri miðnæturmessu 
einhvers staðar í Austurríki. Ungi 
feimni presturinn sýndi þá 
organ istanum ljóð sem hann 
hafði skrifað og bað um lag, svo 
barna kórinn gæti sungið um 
kvöldið. Það þurfti að bregðast 
við aðstæðum og við gítarundir
leik hljómaði þarna í fyrsta 
skiptið hátíðlegi sálmurinn 
Heims um ból, sem nú hefur 
verið þýddur á flest heimsins 
tungu mál. Það var góð jólagjöf.

Með bestu óskum um gleðileg 
jól, góð og farsæl komandi ár

Ragnhildur Sigurðardóttir

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

Jólasveinninn færir börnunum glaðning úr poka sínum.







Fyrir útgáfu jólablaðs Jökuls 
var sett af stað Jólasmásögukeppni 
þar sem nemendur í Grunn
skólum Snæfellsbæjar og 
Grundar fjarðar voru hvattir til 
að senda inn smásögu til birt
ingar í blaðinu. Þátttaka í keppn
inni var vonum framar og 14 frá
bærar smásögur sendar inn frá 
17 nemendum. 

Dómnefnd skipuðu Sóley 
Jóns dóttir og Sigurbjörg 
Jó hannes dóttir og beið þeirra 
erfitt verk  efni, að velja 5 bestu 
sögur nar. Það tókst þó að lokum 
og má finna sögurnar sem urðu 
fyrir valinu á víð og dreif um 
blaðið. Benóný Ísak Emilsson, 

Ari Oster hammer Gunnarsson, 
Ragna Egilsdóttir, Oliver Mar 
Jóhanns son og Friðrika Rún Þor
steins dóttir eru sigur vegararnir 
og hlaut hvert þeirra bókina 
Barna ræninginn eftir Gunnar 
Helgason, 5 miða í happadrætti 
Lionsklúbbs Ólafsvíkur og 5 
miða í happadrætti Lionsklúbbs 
Nesþinga.

Að auki var ein saga sem dóm
nefnd var sammála um að ætti 
líka erindi svo að ritstjóri tók 
ákvörðun um að bæta henni við, 
höfundur hennar er Víkingur 
Elís Oddson og fær hann auka
verðlaun sem er bók og 5 miða í 
happadrætti Lionsklúbbs Ólafs

víkur.
Við þökkum öllum sem sendu 

inn sögu fyrir þátttökuna og 
vonum að lesendur hafi jafn 
gaman af þessum jólasmásögum 
og við. 

sj

Jólasögukeppni Jökuls

Óskum viðskiptavinum okkar 
og Snæfellingum öllum gleðilegra jóla. 

Við þökkum viðskiptin og móttökurnar á árinu.

Úrdráttur í leikfangahappdrætti Lionsklúbbs Ólafsvíkur fer fram á 
netinu að þessu sinni. Hægt er að fylgjast með úrdrætti á Youtube - 
Leitarorð: leikfangahappdrætti.  Hægt verður að nálgast tengil á 
facebooksíðum Lionsklúbbs Ólafsvíkur og Snæfellsbæjar.
Við hvetum fólk til að �nna linkinn snemma, hann verður virkur kl 9 
á aðfangadagsmorgun, þann 24. des.

Happdrættið hefst kl 10 sama dag.

Afhending vinninga fer fram á milli 11 og 13 á aðfangadag 
í félagsheimilinu Kli�.

Hægt er að skoða vinninga í gluggum Brauðgerðar Ólafsvíkur.

Miðasala gengur vel, en ennþá er hægt að tryggja sér miða, sölustaðir 
eru versl. Kassinn, Söluskáli ÓK, Hrund, Olís og símasala í síma 436 1617

Útgefnir miðar 2.500, aðeins dregið úr seldum miðum.

Lionsklúbbur Ólafsvíkur

Leikfangahappdrætti 
Lionsklúbbs Ólafsvíkur



FAGMENN
Í YFIR 30 ÁR

Bílaréttingar Sævars 
óskar Snæfellingum gleðilegra jóla 

og farsæls komandi árs.

Við þökkum viðskiptin á árinu 
sem er að líða.



Þegar ég var beðin um að setja 
niður á blað minningar frá 
jólunum á mínum yngri árum, 
þá undraðist ég spurninguna, af 
hverju að biðja mig um þetta, ég 
sem hélt að alltaf væri óskað eftir 
svona sögum frá fólki, sem væri 
orðið að minnsta kosti áttrætt 
eða eldra. Þegar ég áttaði mig á 
að fæðingaár mitt er 1942 hætti 
ég að velta þessu fyrir mér og 
hófst handa við að rifja upp. 

Messað í fatahenginu
Mín fyrsta minning um jól, er 

þegar ég var líklega sjö ára 
gamall. Þá var sá siður, allavega á 
mínu heimili að farið var í kirkju 
á aðfangadag. Konurnar voru 
heima að undirbúa matinn, því 
ekki mátti það bregðast að 
borðað væri klukkan sex. Í minn
ingunni voru það bara börnin og 
karlmennirnir, sem fóru í kirk
juna. Mér fannst, á þessum aldri 
ekki góður siður, að eyða tíma í 
kirkju, enda skildi ég ekki þá 
gildi góðrar messu á jólum. 
Allavega fannst mér þessi helgi
stund í kirkjunni ákaflega löng, 
sem og dagurinn allur, eða þar 
til kom að því að opna pakkanna. 
Nema hvað, að þegar ég kom 
heim og var spurður að því 
hvaða prestur hafði verið að 
messa, kunni ég ekki skil á því, 
en mun hafa sagt að það væri 
presturinn, sem hefur svo langt á 
milli orðanna. Presturinn var 
séra Jakob Jónsson, en hann 
lagði ríka áherslu á sum orðin í 
ræðum sínum og oft á tíðum 

með langar þagnir á milli 
orðanna og eftir setningar. Síðar 
eða árið 1955 átti ég eftir að 
upp lifa aðra svona langa messu 

hjá sama presti, en það var þegar 
ég ferm dist í þessari sömu kirkju. 
Upp úr þessu fór ég að njóta 
þess að hlýða á góða messu. Þess 

Greinathöfundur í fangi foreldra sinna, Steingríms og Sigurbjargar, við 
Bergþórugötu 19.

Jólaminning

Óskum öllum 
gleðilegra jóla 

og farsældar á nýju ári.

Með þökk 
fyrir viðskiptin 

á árinu sem er að líða.



má geta að messað var í Hall
gríms kirkju í Reykjavík, fyrsta 
áfanga, þar sem að núna er m.a. 
fata hengi prestanna! 

Amerískir jólasveinar
Ein af minningum mínum frá 

yngri árunum, þegar ég var sjö 
ára, er af jólatrésskemmtun, sem 
haldin var í flugskýli suður á 
Kefla víkur flugvelli, í herstöðinni. 
Ekki rekur mig minni til hvernig 
stóð á því að mér var boðið 
þangað ásamt mörgum öðrum 
börnum, en ef ég man rétt voru 
það amerískir hermenn sem 
buðu til þessarar skemmtunar. 
Það sem þó lifir í minningunni 
eru skrautlegir amerískir jóla
sveinar, mikið af framandi sæl
gæti og síðast en ekki síst pakki, 
sem innihélt upptrekkta bíla
braut, en öll börnin, sem þarna 
voru, fengu pakka við brottför. 
Þessi bílabraut fannst mér mikið 
gersemi, sem dró að sér marga 
drengi á Bergþórugötunni, sem 
vildu vera vinir mínir og fá að 
prófa að trekkja upp og sjá þessa 
tvo litlu bíla renna eftir braut
unum. Þegar ég beiti huganum 
rækilega til að rifja upp hvernig 
leikfang þetta var, þá held ég að 
það þætti ekki spennandi í dag.

Jólamaturinn
Varðandi jólamatinn þá man 

ég ekki eftir öðru matarkyns en 
lambahrygg með sykur brún
uðum kartöflum á aðfangadag, 
sveskjugrautur á eftir og svo í 
lokin blandaðir ávextir úr dós 
með þeyttum rjóma. Það var, ef 
minnið bregst mér ekki, í eitt af 
fáum skiptum á árinu, sem heill 
lambahryggur var á borðum. Svo 
var kalt hangikjöt á jóladag. 
Hamborgarhryggur var eitthvað, 
sem maður heyrði talað um, en 
var aðeins í boði fyrir þá, sem 
höfðu tengingu við sjómenn, 
sem sigldu til Danmerkur. Eitt af 
einkennum þess að jólin nálg
uðust var að eplailmur fór að 
berast úr verslununum þegar 
ávextirnir komu og þá voru 
keypt epli og appelsínur, gjarnan 
kassi af hvorri tegund því ekki 
var þessa vöru að hafa á öðrum 
tíma. Það varð að skrá sig fyrir 
fram á lista hjá kaupmanninum, 
hvað maður vildi mikið af hvoru. 
Fyrir kom að þeir sem skráðu sig 
seint fengu ekki það magn, sem 
þeir vildu. Ég man eftir að ein
staka sinnum voru í boði vínber, 
sem komu í trétunnum, sem 
fylltar voru með kork kurli til að 
vínberin geymdust betur. Ein 
jólin, en á hvaða aldri ég var þá, 
man ég ekki alveg, líklega rétt 
innan við tíu ára, kom upp eldis
bróðir mömmu með banana
knippi erlendis frá, en hann var 
loftskeytamaður á flugvélum 
Loftleiða. Ég man samt að ég var 
að draga vini mína með mér inn 
til að sýna þeim þessa furðulegu 
ávexti, sem voru afskaplega 
sjald séðir á þessum tíma.

Hátíð ljóss og friðar
Þegar til baka er litið, finnst 

mér eins og að jólin hafi áður 

verið meiri hátíð ljóss og friðar 
en hin síðari ár. Mikið var lesið, 
til dæmis: Óli frá Skuld, Nonni 
og Manni og Ævintýri Tom Swift 
svo einhverjar bækur séu 
nefndar til upprifjunar  fyrir 
minn aldurs hóp. Kannski er það 
bara aldur minn, sem er að trufla 
mína skoðun, en jólin voru ein
hvern vegin öðru vísi, meiri ró 
yfir öllu. Burtséð frá því hvort að 
séra Jakob hafi verið að kenna 
mér og öðrum ungmennum að 
hugsa um boðskap jólanna, með 
löngum þögnum eða ekki, þá er 
það róleg, góð og falleg helgi
stund með fjölskyldunni á 

að fanga dag, (klukkan sex) sem 
kemur með jólin fyrir mér, helst 
í kirkju, en útvarp dugar ef 
annað er ekki í boði. Það er ein
stök til finning, sem færist yfir 
mann þegar kirkjukór hefur 
söng á sálminum fallega; Heims 
um ból / helg eru jól.

Ég vil að lokum færa öllum 
lesendum Jökuls bestu kveðjur 
um gleðileg jól og óska þess að 
komandi ár verði okkur öllum til 
góðs.

Ólafur Hlynur Steingrímsson

Sr Jakob Jónsson

Amerískur jólasveinn var á jólatrésskemmtuninni á Keflavíkurflugvelli.

Fermingardrengurinn Ólafur H. Steingrímsson.

Skálholt 17 til leigu
Einbýlishúsið að Skálholt 17 í Ólafsvík er til leigu.

Til að byrja með er boðið upp á 
skammtímaleigu þangað til í maí.

         Allar helstu upplýsingar 
           er að finna á Airbnb.is
              +47 928 00 733
                  thordurt@gmail.com 

Skálholt 17 til leigu
Einbýlishúsið að Skálholt 17 í Ólafsvík er til leigu.

Til að byrja með er boðið upp á 
skammtímaleigu þangað til í maí.

         Allar helstu upplýsingar 
           er að finna á Airbnb.is
              +47 928 00 733
                  thordurt@gmail.com 



Grýla sat hjá lúða sínum 
(Leppalúða), hún var svakalega 
svöng. Grýla er með hár eins og 
víra drasl og er tröllkerling. Leppa
lúði er tröll. Þar sem saga okkar 
hefst var Grýla að hugsa um að 
hún ætti að halda fjölskyldufund. 
Hún vakti Leppalúða og sagði: 
„Við ætlum að halda fjöl skyldu
fund“ Leppalúði fattaði ekki strax 
hvað hún var að meina. „Ha fjöl
skyldu fund?“ sagði leppalúði 
„ Já“sagði Grýla. Svo kallaði hún 
alla saman „Hvað erum við að 
fara tala um mamma?“, sagði 

Stúfur þegar hann var ný byrjaður 
að naga stein út af því hann var 
svangur. „um mat“, sagði Grýla. 

Á meðan á fundinum stóð var 
krakki niðri í bæ að lemja lítinn 
strák. Á fundinum sagði Grýla: „ 
Ég ætla niður í bæ með Leppa
lúða“. „Ha af hverju ég?“, sagði 
Leppa lúði. „ Út af því að þú ert 
maður inn minn“, segir Grýla. 
Næsta dag fóru Grýla og Leppa
lúði niður í bæ. Krakkinn sem 
talað var um áðan heitir Óðinn. 
Óðinn er 13 ára og er rosalegur 
ein eltis púki. Grýla var búin að 
leita í allan dag og núna var hún 
komin að síðasta húsinu. Hún 
leitaði út í garði og í gluggunum 
en fann ekki neitt. Leppalúði var 
úti á bílaplani og hitti þar einn 
strák. Svo sagði hann: „Halló væni 
minn veist þú um eitthvern 
óþekkann strák?“ strákurinn skalf 
af hræðslu. Leppalúði sagði: „þú 
þarft ekkert að vera hræddur við 
mig, ég er bara stórt tröll“. Það 
var nóg fyrir Óðinn. Hann öskraði 
og hljóp í burtu. „þetta var 
skrítinn náungi“ sagði Leppalúði. 

Svo kom Grýla og sagði: „ Hvað, 
af hverju stendur þú þarna alveg 
eins og þvara? þú átt að hjálpa 
mér“. Þegar þau voru á leiðinni 
upp í fjall fann Leppalúði eitthvað 
fara hratt í öxlina. Hann leit um 
öxl og þar var strákurinn sem 
hann talaði við áðan, Óðinn með 
teygjubyssu. Grýla var hissa á svip 
og sagði: „ hver er þetta?“ Óðinn 
heyrði til hennar og sagði: ég er 
Óðinn eineltispúki og hver eru 
þið?“ Heyrðiru það sem hann 
sagði? sagði Grýla, „nei“, sagði 
Leppa lúði. „Hann sagðist vera 
eineltis púki“, sagði Grýla. Þau 
hlupu af stað en strákurinn var 
fljótari. Þá fékk Leppalúði frábæra 
hug mynd. Þau fóru upp í hellinn 
sinn og þar sagði Leppalúði hug
myndina: „Á morgun fer Þvöru
sleikir til byggða og ég var að spá 
hvort að hann geti tekið Óðinn 
með sér hingað svo við fáum 
eitthvað að borða ?“ „já kannski“, 
sagði Grýla. Þau náðu í Þvörusleiki 
og sögðu honum hugmyndina. 
Þvörusleikir var til í þetta. Um 
nóttina fór Þvörusleikir til byggða 

og hann var svolítið stressaður að 
ná ekki krakkanum. Hann var 
búin með öll húsin nema hans 
Óðins. Þvörusleikir fór inn í 
húsið. Óðinn lá steinsofandi í 
rúminu. Þvörusleikir hugsaði: „Ég 
ætla bara að gefa honum kartöflu 
í skóinn“, og hann gerði það. En 
þessa nótt dreymdi Óðinn að 
Leppalúði og Grýla náðu honum, 
settu hann í pokann og ætluðu að 
borða hann. Þegar hann vaknaði 
um morguninn ákvað hann að 
hætta að vera eineltispúki. Þegar 
Þvörusleikir var kominn heim og 
sagði Grýlu frá því, þá varð Grýla 
brjáluð og sagði: „hvað á ég þá að 
borða?“ en Leppalúði róaði hana 
niður og sagði: „ Allir eru orðnir 
grænmetisætur, meira að segja 
Bjúgnakrækir“. Þá brosti Grýla og 
þau ákváðu í sameiningu að prufa 
grænmetið.

Ari Osterhammer Gunnarsson, 
5. bekk GSNB

Takk fyrir a�t

Vid óskum ö�um gledilegrar hátídar
og hu�ulegra heimajóla

PAKKHÚSIÐ Í ÓLAFSVÍK

HÖNNUN & GJAFAVARA

Jólasögusamkeppnin

Grýla verður grænmetisæta

Ekkert vandamál er of stórt eða lítið fyrir Hjálparsímann 1717 og netspjall Rauða krossins 
en árlega berast um 15 þúsund mál inn á borð 1717 sem eru jafn ólík og þau eru mörg. 
Hjálparsíminn er alltaf opinn, trúnaði og nafnleynd er heitið og hann er ókeypis.

The Red Cross Helpline 1717 is a dedicated phone and chat for those who need someone 
to talk to in con�dentiality. 
No matter is too big or small for the helpline. Annually we receive about 15.000 contacts 
that are as diverse as they are many. Our volunteers are professionally trained, 
well-experienced and from all walks of life.

Żaden problem nie jest zbyt duży, lub zbyt mały dla Telefonu Zaufania 1717 i czatu 
internetowego Czerwonego Krzyża a co roku odbieramy około 15 tysięcy spraw, tak 
różnych jak jest ich wiele. Wyszkoleni i doświadczeni wolontariusze w każdym wieku 
odpowiadają na telefony 1717.

Rauðakrossdeild Snæfellsbæjar óskar 
íbúum Snæfellsbæjar og landsmönnum öllum 
gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári.

Um leið viljum við vekja athygli á 1717 - hjálparsíma og netspjall Rauða 
krossins, þar er hægt að hafa samband vegna alls þess sem þér liggur á 
hjarta og fá sálrænan stuðning, ráðgjöf, hlustun og upplýsingar um þau 
úrræði sem í boði eru í íslensku samfélagi.



Gleðilega hátíð



Ég tók saman smá hug leið
ingar nú á aðventunni sem ég 
ætlaði að flytja á aðventukvöldi 
í kirkjunni. Þar sem ekkert varð 
af því ákvað ég að senda það í 
bæjar blaðið Jökul.  Ég hef lifað 
svo margt sem ég er þakklát 
fyrir.

Það sem mér er ofarlega í 
huga er þakklæti. Þakklæti fyrir 
það að hafa haft tækifæri til að 
taka þátt í kirkju starfinu hér nú 
um margra ára skeið. Ég hef 
sungið með kórnum í bráðum 

50 ár það hefur verið alveg 
ótrú lega gefandi og dýrmætt 
fyrir mig. Í kórnum hef ég 
kynnst svo mikið af fallegri tón
list sem ég hefði annars farið á 
mis við og átt óteljandi ánægju
stundir á kórloftinu. Það er 
alltaf gaman að undirbúa 
aðventu kvöld og yndislegt að fá 
að syngja með öllu því góða 
fólki sem hefur verið með 
okkur og toppurinn er auðvitað 
að fá að syngja með um aðventu 
og jól.

Annað sem ég er þakklát fyrir 
er að hafa verið félagi í Kven
félagi  Hellissands.  Þann 6. jan
úar næst komandi  verður Kven
félag Hellissands 100 ára. Ég 
ætla að nota mér þetta tækifæri 
til að minnast þeirra tímamót 
en félagið er eitt af elstu kven
félögum landsins. Starf kven
félagsins hefur verið á margan 
hátt mjög tengt kirkjunni okkar. 
Þegar kvenfélagið var 20 ára 
setti félagið á stefnuskrá sína að 
hlúa að kirkjunni. Um margra 
ára skeið sáu kvenfélagskonur 
um að þrífa kirkjuna sem þær 

gerðu af mikilli fórnfýsi og alúð. 
Hér fyrr á tímum var ekki vatn 
hérna upp á hólnum eða alveg 
til ársins 1997. Þurftu konur að 
bera með sér vatn til að þrífa. 
Rafmagn var ekki til staðar lengi 
vel eða allt til ársins 1955, því 
er okkur hollt að rifja upp 
hvernig aðstæður voru hjá 
okkar forverum við að halda 
helgidómi okkar í viðunandi 
ástandi. Þegar ég flutti í Rif árið 

1964 fór ég fljótlega að keyra 
tengdamóður mína og konur 
sem voru í kvenfélaginu upp í 
kirkju til þess að þrífa en þau 
tengdaforeldrar mínir höfðu 
ekki bíl til umráða, þau þurftu 
því æði oft að ganga til 
kirkjunnar. Þau önnuðust um 
kirkjuna um margra ára skeið. 
Gaman er að geta þess að í 
bækur kirkjunnar er skráð að 
t.d. Friðþjófur og Smári hafi séð 

Smá hugleiðing á aðventunni

Snæfellingum óskum við 
gleðilegra jóla 

og farsældar á nýju ári.

Þökkum viðskiptin 
á árinu sem er að líða.

Smiðjan Fönix
sími 436 6500
Smiðjugötu 6, Rifi

Opnunartími fram að jólum:
Virkir dagar   08:00 - 12:00 og 13:00 - 17:00
Þorláksmessa  08:00 - 12:00 og 13:00 - 21:00
Aðfangadagur  08:00 - 12:00
 

Grindin í sáluhliðið kostaði 200kr. árið 1936.



um kirkjuna, það er vissulega 
rétt en þeir áttu konur og þarna 
fyrr á árum þótti sjálfsagt að 
konurnar þeirra hjálpuðu þeim 
að halda húsinu og öllum 
búnaði í lagi án þess að þiggja 
laun fyrir og þeirra væri getið. 
Þá er þess að geta að um 1930 
var girðingin umhverfis kirkju
garðin orðin mjög léleg og 
efnahagur kirkjunnar ákaflega 
þröngur, fóru kvenfélagskonur 
að safna fé til að kosta girðingu 
um kirkjugarðinn.  Héldu þær 
meðal annars dansleiki svo 
kölluð kirkjugarðsböll til að afla 
fjár, einnig héldu konurnar  
tombólur og  bögglauppboð. 
Þær héldu basar og söfnuðu 
áheitum þannig að fólk lofaði 
dagsverkum við gerð garðsins. 
Til eru margar frásagnir af því 
þegar unnið var að þessari 
framkvæmd. Til dæmis af því að 
þegar bátar voru ekki á sjó 
hlupu konur um þorpið og 
bönkuðu á glugga og kölluðu 
út menn til starfa fyrir kirkjuna, 
við að steypa og annað sem 
með þurfti við gerð garðsins. 
Auðvitað var þá enginn sími 

hvað þá gsm eða facebok sem 
allir nota í dag.

Eitt er víst að 1936 var búið 
að steypa upp kirkju garðs vegg
ina sem standa að mestu leiti 
enn í dag, var þá komið 
rammgert læst sáluhlið eins og 
lög gerðu ráð fyrir. Gaman er  
að geta þess að ég hef undir 
höndum ljósrit af reikningi sem 
formaður kvenfélagsins greiddi 
fyrir sáluhliðið sem var sú  
járngrind sem notuð er enn í 
dag, hún kostaði 200 kr og vó 
100 kg. og held ég að óhætt sé 
að fullyrða að kvenfélagið  hafi 
átt sinn stóra þátt í að girðing 
umhverfis kirkjugarðinn var 
orðin að veruleika. 

Í 100 ára sögu Kvenfélags 
Hellis sands hefur það oft stutt 
við kirkjuna með margvíslegum 
hætti. T.d  gaf það fermingar
kirtlana þegar kirtlarnir komu 
til sögunnar, árið 1978 gaf 
félagð umtalsverða fjáruppæð 
til við halds á kirkjunni og eitt 
árið gaf félagið kirkjunni sálma
bækur.

Í ljósi sögunnar hafa kven
félags konur gegnt mjög þýð

ingar miklum störfum í sam
félagi okkar.  1969 fæddi ég 
dóttur á Fæðingardeild Land
spítalans og minnist ég þess að 
að hafa verið nýbúinn að taka 
þátt í  fjársöfnun með kven
félag inu til byggingar á nýrri 
fæðingar deild, en kvenfélöginn 
í landinu söfnuðu það ár  8 
miljónum króna fyrir það verk
efni.

Mér finnst að hér fyrr á tíma 
hafi hin félagslega þörf verið 
ennþá sterkari heldur en hún 

er nú. Þrátt fyrir alla tækni held 
ég að fólk hafi ávalt þörf fyrir  
samveru og samkend hvort 
með öðru,  en því skulum við 
nota gjafir guðs sem kosta ekki 
neitt en eru svo dýrmætar og 
sýnum fólki fallegt bros og hlýtt 
viðmót nú á þessum Covid 
timum.    

Ég óska ykkur öllum góðrar 
aðventu og gleðilegra jóla.

Þorbjörg Alexandersdóttir

Kvenfélagskonur á Hellissandi hafa staðið vel við bakið á Ingjaldshólskirkju.

Sendum viðskiptavinum 
og Snæfellingum öllum 
okkar bestu óskir 
um gleðilega jólahátíð 
og farsæld á komandi ári.

Þökkum viðskiptin á árinu 
og frábærar móttökur 
á nýjum stað.

Óskum Snæfellingum gleðilegra jóla 

og farsældar á komandi ári.



Grýla situr inni í helli sínum 
og heldur fyrir eyrun

Grýla situr inní hellinum 
sínum og heldur fyrir eyrun. 
Leppalúði hrýtur svo hátt að 
Grýla íhugar að hella ísköldu 
vatni á andlitið á honum, það 
virkar oftast. Eftir tíu mínútur af 
háværum hrotum gefst Grýla 
upp og fer út. Grýla vonar alltaf 
að einhver óþægur krakki sé á 
ferli þegar hún fer út. Um fimm 
leitið fer hún aftur í hellinn, hún 
þarf að gera kvöldmatinn. Grýla 

á 80 börn, svo hún þarf að elda 
svolítið mikinn mat á hverju 
kvöldi. Svo þarf hún líka að elda 
fyrir Leppalúða og sjálfan sig. 
Svona líður allt árið þangað til í 
desember. Stekkjastaur átti að 
fara til byggða annað kvöld og 
Grýla var önnum kafin við að 
taka til dót í pokann og skrifa 
lista yfir hverjir ættu að fá 
kartöflu í skóinn ,,Svo manstu að 
skrifa lista yfir óþæga krakka svo 
ég geti haft þá í kvöldmatinn” 
sagði Grýla. ,,Já já” svaraði 
Stekkjastaur og læddist í burtu. 
Svona liðu nokkrir dagar þar til 
jólasnótirnar komu í heimsókn. 
,,Mamma allir ætla að koma 
hingað umjólin” sagði ein þeirra. 
,,Ónei! 80 börn og Leppalúði 
verða hér um jólin” hugsaði 
Grýla. ,,Jólasveinarnireru nú 
alveg nóg, hvað þá 67 börn til 
viðbótar hugsaði Grýla áfram. 

Næstu daga týndust sokkar, 
verið að stríða jólakettinum og 
óþolandi læti heyrðust út um 
allann helli í jólasnótunum 13. 

Jólasveinarnir voru allir búnir að 
læsa sig inní herbergjunum 
sínum nema Stúfur sem reyndi 
að halda sig nálægt Grýlu, helst 
allan sólarhringinn. Kvöldið sem 
hurðaskellir átti að fara til 
byggða var Grýla komin nóg af 
öllum látunum og ákvað að far 
út í leit að óþægum börnum. 
Hún fann eitt í Stykkishólmi, eitt 
á Egilstöðum, tvö á Ísafirði, þrjú 
í Keflavík, eitt á Akureyri og 
fimm í Reykjavík. Eftir að hafa 
fundið 13 börn út um allt land 
varð hún glöð. Á sama tíma var 
32 ára kona í Reykjavík sem hét 
Alda hrædd um hvað hefði gerst 
við tíu ára strákinn sinn meðan 
hún fór í Bónus. Allan daginn 
leitaði hún en fann hann ekki. 
Maðurinn hennar var út á sjó, 
stóra systirin var í unglingabúðum 
með bekknum sínum og svo gat 
3 ára litla systirin ekki hjálpað 
svo Alda hringdi á lögregluna. 
Strákurinn og allir hinir 
krakkarnir sem Grýla hafði veitt 
voru í frystinum hennar Grýlu. 

Grýla var inní eldhúsi að skoða 
uppskriftir fyrir jólin. Í frystinum 
var strákur frá Ísafirði sem náði 
að sleppa með því að opna 
lásinn með spennu og sótti hjálp 
til Borgarness. 

20. desember fannst hellirinn 
hennar Grýlu langt upp á 
há lendinu og allir krakkarnir 
komust komust heim til sín. 
Grýla var ekki glöð að fá ekki 
barnakjöt um jólin en Alda gaf 
henna nautakjöt í staðinn, Grýla 
var glaðari við það ,,En 
jólasnótirnar og allir hinir verða 
að fara” sagði Grýla. Enn þá kom 
Leppalúði á óvart og sagðist vera 
búin að senda alla heim til sín 
svo Grýla þurfti ekki að hafa 
áhyggjur af því. 

Um jólin borðuðu þau nauta
kjöt, opnuðu pakka og allir 
höfðu gaman. Eftir þetta elskaði 
Grýla jólin og hætti að borða 
börn.

Ragna Egilsdóttir 5. bekk GSNB

Jólasögusamkeppnin

Þegar Grýla hætti að borða börn

Gleðileg jól 
og farsælt komandi ár.

 
Þökkum viðskiptin á árinu 

sem er að líða.

Gleðileg jól 
og farsælt komandi ár.

 
Þökkum viðskiptin á árinu 

sem er að líða.

2020



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

FISKMARKAÐUR
SNÆFELLSBÆJAR

Viðskiptavinum okkar og landsmönnum öllum 
óskum við gleðilegra jóla 

og farsældar á komandi ári.

Þökkum viðskiptin á árinu.



Árið 2020 var ákaflega skrítið 
og sérstakt fyrir rekstur knatt
spyrnfélags líkt og það var fyrir 
líklega flesta aðra. Heims far
aldur inn Covid 19 var afar áber
andi og setti svip sinn á allt 
móta hald. Að endingu reyndist 
svo ekki unt að klára knatt
spyrnu tíma bilið. Fleiri þættir 
urðu þess valdandi að árið var 
bæði krefjandi og lærdómsríkt 
fyrir alla sem að félaginu koma.

Árið byrjaði reyndar á ljóm
andi góðum nótum þegar liðið 
varð Íslandsmeistari meistara
flokka í knattspyrnu innanhús 
strax snemma í janúar eftir æsi
spennandi úrslitahelgi í Laugar
dalshöllinni. Um var að ræða 
fjórða Íslandsmeistaratitil liðs
ins í innanhúsfótbolta og má 
eigin lega segja að á parket inu 
séum við stórveldi á íslenskan 
mæli kvarða.

Næstu mánuðir á eftir lit
uðust mikið af Covid 19. Ekki 
reyndist hægt að fara í æfinga
ferð til Spánar og ekki var hægt 
að klára undirbúningsmótin 
auk þess sem byrjun Íslands
mótsins frestaðist um rúm lega 
einn og hálfan mánuð. Fyrsti 
deildarleikur sumarsins var 
sigur leikur gegn Vestra og 
skömmu seinna datt liðið úr 
leik í bikarnum í víta spyrnu
keppni eftir æsispennandi leik 
gegn ríkjandi bikarmeisturum 
Víkings R. þar sem okkar menn 
voru með forystuna lengi vel. 
Grát leg niðurstaða enda vorum 
við nálægt því að landa frækn
um sigri.

Um miðjan júlímánuð urðu 
þjálfara breytingar þegar 
reynslu bolt inn gamal kunni 
Guð jón Þórðar son tók við lið

inu og stýrði því út tíma bilið.  
Guð jón stóð sig vel með liðinu 
og þrátt fyrir erfitt tímabil 
héldum við sæti okkar í Lengju
deildinni og horfum nú bjart
sýnum augum áfram veginn.

Það sem líklega stendur helst 
upp úr frá árinu 2020 er sú 
stað reynd hversu margir heima
menn spiluðu hlutverk með 
liðinu í sumar. Til marks um 
það má nefna að í 42 útisigri 
gegn Leikni F. í sumar, sem að 
endingu tryggði áframhaldandi 
veru okkar í Lengjudeildinni, 
komu alls sjö heimamenn við 
sögu og spiluðu stórt hlutverk í 
leiknum. Meira en helmingur 
þeirra sem spiluðu megnið af 
leiknum voru því uppaldir hjá 

félaginu. Fljótt á litið telur 
undirritaður að það hafi ekki 
gerst hjá Víkingi Ó. í fyrstu 
deild áður. Umræddir leikmenn 
voru Anel Crnac, Bjartur Bjarki 
Barkason, Brynjar Vilhjálmsson, 
Ívar Reynir Antonsson, Konráð 
Ragnarsson, Kristófer Reyes og 
Vignir Snær Stefánsson. 

Konráð Ragnarsson, fæddur 
árið 1998, lék sína fyrstu 
keppnis leiki og stóð á milli 
stanga liðs ins í sjö leikjum. Þá 
lék Anel Crnac, fæddur 2002, 
einnig sína fyrstu keppnisleiki 
og Brynjar Vilhjálmsson, 
fæddur árið 2000, skoraði sitt 
fyrsta keppnis mark. Árið var 
ekki það besta í sögu félagsins 
en sú reynsla sem ungir heima

menn öðluðust í sumar mun 
engu að síður reynast okkur 
ákaf lega dýrmæt þegar fram 
líða stundir og leggja grunninn 
að enn betri árangri á vellinum 
í fram tíðinni.

Undir lok árs var Gunnar 
Einars son svo ráðinn þjálfari 
liðsins til næstu tveggja ára og 
bindur félagið miklar vonir við 
störf hans með liðið.

Að lokum vill stjórn félagsins 
þakka stuðningsmönnum og 
velunnurum fyrir ómetanlegan 
stuðning á árinu sem er að líða. 
Við óskum ykkur að sama skapi 
gleðilegrar hátíðar.

Þorsteinn Haukur Harðarson

Annáll Knattspyrnudeildar Víkings

 Óskum Snæfellingum gleðilegra jóla 
og  farsældar á komandi ári.

Þökkum samskiptin 
á árinu sem er að líða.



OPNUNARTÍMAR 
UM HÁTÍÐIRNAR

MUNUM EFTIR 

GRÍMUNUM

Vínbúðin Grundarfirði
Vínbúðirnar Ólafsvík
og Stykkishólmi
Þriðjudagur 22. desember  14-18

Miðvikudagur 23. desember  11-19

Fimmtudagur 24. desember  10-12

Föstudagur 25. desember  Lokað

Laugardagur 26. desember  Lokað

Sunnudagur 27. desember  Lokað

Mánudagur 28. desember  14-18

Þriðjudagur 29. desember  14-18

Miðvikudagur 30. desember      13-19

Fimmtudagur 31. desember      10-13

Föstudagur 1. janúar      Lokað

Laugardagur 2. janúar    11-14

Þriðjudagur 22. desember  14-18

Miðvikudagur 23. desember  11-19

Fimmtudagur 24. desember  10-12

Föstudagur 25. desember  Lokað

Laugardagur 26. desember  Lokað

Sunnudagur 27. desember  Lokað

Mánudagur 28. desember  16-18

Þriðjudagur 29. desember  16-18

Miðvikudagur 30. desember      13-19

Fimmtudagur 31. desember      10-13

Föstudagur 1. janúar      Lokað

Laugardagur 2. janúar    Lokað

Við minnum á að áfengiskaupaaldurinn á Íslandi er 20 ár og biðjum fólk að hafa skilríki meðferðis.

Nánari upplýsingar um opnunartíma er að finna á vinbudin.is



Einu sinni fyrir langa löngu 
var tröll sem heitir Grýla. Hún á 
mann sem heitir Leppalúði og 
þau eiga 13 sveina og 13 snótur. 
Grýla elskar að borða börn, vond 
börn. Þess vegna á að passa sig. 

Það var einn daginn þegar 
Grýla og Leppalúði voru búin að 
svelta út af því að börnin voru 
búin að vera svo góð. Það var 
einu sinni strákur sem var búinn 
að vera óþekkur hann býr í 
Ólafsvík það er erfitt að fara 
þangað, það er svo langt í burtu 
frá Norður pólnum þar sem 
Grýla og Leppa lúði búa. Grýla 
segir þá við Leppalúða „við 
verður að fara þangað sem fyrst 
áður er strákur inn verður aftur 
góður“. 

Þau lögðu af stað á Vesturland 
og byrjuðu á að fara yfir Norður
landið í áttina að Vesturlandi. 
Þegar þau komu þangað sáu þau 
strákinn vera úti að leika sér. 

Grýla tók hann með sér á 
Norður pólinn. Þegar þau voru 
komin þá ætlaði Grýla að fara 
sjóða strákinn, en strákurinn var 
búinn að vera svo góður alla 
leiðina og Leppalúði spyr hana 
„eigum við kannski að sleppa 
stráknum“. Grýla þvertók fyrir 
það og kveikti undir pottinum 
og stakk stráknum lifandi ofan í 
og sauð hann þangað til hann 

dó. Grýla og Leppalúði borðuðu 
hann með bestu lyst ásamt 
kartöflum og smjöri. Þau voru 
södd og sæl eftir matinn. 

Ef það má eitthvað læra af 
þessari sögu þá er það að Grýla 
er ekki dauð og finnur ennþá 
lykt af óþekkum börnum. 

Víking Elís Oddson 

Jólasögusamkeppnin

Grýla elskar barnakjöt

Óskum Snæfellingum  
gleðilegra jóla og  farsældar á nýju ári.
Þökkum þátttöku  í viðburðum ársins.

Tökum árið 2021 með trompi!!

Óskum Snæfellingum gleðilegra jóla 
og farsældar á nýju ári.

Þökkum viðskiptin.





Mikið fjör var á leikskólum 
Snæ fellsbæjar miðvikudaginn 
16. desember. Hið árlega jóla
ball var haldið fyrir börnin og 
eins og sjá má á meðfylgjandi 
mynd um var gleðin allsráðandi. 
Jóla sveinn inn mætti að vanda 

og út deildi gjöfum við mikla 
kátínu en að sjálfsögðu passaði 
hann upp á persónulegar sótt
varnir, því sóttvarnarreglur eiga 
jú við okkur öll. 

sj

Jólaball á Krílakoti og Kríubóli 

Opnunartími y�r hátíðirnar:
23. des 13-22
24. des 10-12
28. -30. des 14-18

Kæru Snæfellingar

  Bestu óskir um gleðileg jól 
     og farsæld og frið á nýju ári.

            Þökkum góð samskipti á árinu 
     sem er að líða.

Síðasti skiladagur fyrir bækur er 6. janúar

Kæru Snæfellingar

  Bestu óskir um gleðileg jól 
     og farsæld og frið á nýju ári.

            Þökkum góð samskipti á árinu 
     sem er að líða.



Óskum viðskiptavinum okkar gleðilegra jóla 
og farsæls komandi árs. 

Þökkum viðskiptin á árinu.

Við óskum ykkur gleðilegrar hátíðar 
og farsældar á nýju ári.

Þökkum hlýjar móttökur á liðnu ári.

Jólakveðjur





Kæru ættingjar og vinir

Guð gefi ykkur gleðileg jól og gæfuríkt nýtt ár.
Þakka vináttu og hlýhug á liðnu ári.

Guðrún Alexandersdóttir

Einn fallegan vetrar morgun 
vaknar Írena Ósk snemma, hún 
lítur út um gluggann og hugsar, 
það er búið að snjóa mikið. Hún 
kíkir í skóinn sinn og verður 
hissa, enn og aftur er ekkert í 
honum, þetta er skrýtið hugsar 
hún. Hún klæðir sig og hleypur 
til mömmu, pabba og Selmu en 
Selma er eldri systir hennar og 
þær eru mjög góðar vinkonur. 
Írena borðar og klæðir sig svo í 
útifötin sín og fer út. Hún elskar 
snjóinn og fer strax að búa til 
snjókarl. Þetta var mjög flottur 
snjókarl hjá henni, hún setti litla 
smásteina fyrir augu og munn og 
gulrót fyrir nebbann og svo setti 
hún fallegan, mjúkan og kósý 
trefil á hann og líka trjágreinar 
fyrir hendur, hann var tilbúinn. 
Allt í einu sér hún hann hreyfast, 

vá hvað henni brá og hún verður 
mjög hissa og hún verður ennþá 
meira hissa þegar hann allt í 
einu byrjar að hreyfa munninn 
og segir hæ, bíddu hvað, hugsar 
Írena, hún segir hæ á móti, 
kanntu að tala? ertu lifand spyr 
Írena hann, já auðvitað svarar 
snjókarlinn eins og ekkert sé. 
Veistu um jólaleyniklefann spyr 
snjókarlinn og Írena segir bara 
ennþá meira hissa, ha, nei, hvað 
er það? nú veistu það ekki, það 
er þar sem jólasveinninn felur 
sig segir snjókarlinn. Írena starir 
bara á hann og segir,nei ég hef 
aldrei heyrt um hann og af 
hverju þarf jólasveinninn að fela 
sig, er það þess vegna sem við 
fáum aldrei í skóinn? snjókarlinn 
verður leiður og svarar, það er út 
af ísdrottningunni, hún vill ekki 
halda jól og þolir ekki jóla svein
inn, hún er eitthvað afbrýðis söm 
út í hann af því að hann er vin
sælli en hún, og því hafa ekki 
verið jól í 100 ár hjá okkur. Írena 
verður alltaf meira og meira 
hissa og segir, það er ekki gott, 
ég hélt að allir vildu jól og að 
allir vildu jólasveininn, eru þá 
ekki allir leiðir þar sem þið búið? 
jú mjög leiðir og sér sta klega öll 
börnin svarar snjó karlinn. Allt í 
einu kallar mamma Írenu á hana 
og hún segir bless við snjó karl

inn, hann kallar á eftir henni 
takk samt fyrir hjálp ina, ekkert 
að þakka, ég vildi að ég gæti 
hjálpað þér meira en núna verð 
ég að fara. Írena er á þvæl ingi 
allan daginn með mömmu sinni, 
pabba sínum og systir, í jóla inn
kaupum og að fara í heimsókn til 
ömmu og afa svo þau koma 
mjög seint heim og var komið 
myrkur og klukkan orðin svo 
mikið að hún þurfti að fara að 
sofa svo hún gat ekki farið að 
spjalla við snjókarlinn en hún sá 
hann út um gluggann hjá sér og 
vinkaði honum, hann brosti til 
hennar. Þegar Írena Ósk var 
komin upp í rúm fór hún að 
hugsa og ákveður að finna 
jólaleyniklefann og hjálpa jóla
svein inum og að fá ís drottning
una til að líka vel við jólin og 
jóla sveininn svo að allir geti 
haldið jól og láta ísdrottninguna 
líka sjá að öllum geti líkað vel við 
hana en ekki bara jólasveininn. 
Daginn eftir vaknar hún og segir 
snjó karlinum að hún ætli að 
hjálpa til og finna jóla leyni klef
ann. Snjókarlinn segir henni þá 
að hann eigi kort sem hún geti 
farið eftir og fundið jóla leyni
klefann og lætur hana hafa það 
úr ósýnilegum vasa. Hún labbar 
og labbar og labbar, hún er 
næstum því komin að þeim stað 
sem jólaleyniklefinn á að vera, 
þá heyrir hún eitthvað hljóð og 
sér rautt ljós, hún eltir rauða 
ljósið þangað til að hún er 
komin að rauðum, hringlóttum 
takka sem blikkar og er á tré, 
hún ýtir á takkann og þá opnast 
tréð og þá sér hún gang og svo 
er rennibraut og hún rennir sér 
niður hana þá sér hún stóra 
stofu. Þar sér hún kall með 
jólahúfu og virðist vera gamall 
maður og hún spyr hann, ertu 
jólasveinninn? Hann segir já og 
hlær, hún verður hissa og spyr 
hann af hverju hefurðu ekki 
gefið börnunum í skóinn í 100 
ár? Hann svarar þá af því að 

ísdrottiningin vill ekki halda jól. 
Af hverju hlustarðu á hana spyr 
Írena , ég veit það ekki segir 
jólasveinninn, Írena segist vera 
með hugmynd og segir honum 
frá hugmyndinni og þau fara 
saman út úr jólaleyniklefanum, 
þau finna ísdrottninguna og tala 
við hana og Írena spyr hana, 
getum við haldið jól og allir 
orðið vinir, því þá finnurðu að 
öllum mun líka vel við þig, ekki 
bara jólasveininn? Þá segir 
ísdrottiningin heldurður það? Já 
segir Írena ef þú lokar augunum 
og syngur eitthvað fallegt lag um 
jólin þá finnurðu að öll sorg þín 
og leiði hverfa burt. Ísdrottingin 
spyr þá, eignast ég þá vini? já 
auðvitað segja bæði Írena og 
jólasveinninn og þá segir 
ísdrottningin en ég á enga vini, 
þá segir Írena, jú mig og 
jólasveininn, allt í lagi segir 
ísdrottningin, þá er ég með, og 
komum þá og finnum alla og 
segjum öllum að það verði jól 
núna og alltaf. Þau fara í 
byggðina, smala öllum saman og 
byrja að dansa í kringum jólatréð 
og syngja jólalög, svo segir Írena, 
ég þarf að fara heim og knúsar 
jólasveininn og kveður alla og 
segir við jólasveininn, héðan í frá 
gefur þú öllum börnum í skóinn 
og jólasveinninn verður glaður 
með það og segir já. Hún labbar 
glöð frá þeim öllum því hún sér 
alla svo glaða og meira að segja 
ísdrottningin er glöð. Hún 
labbar og labbar og labbar heim 
og hittir snjókarlinn fyrir utan og 
segir honum að allt sé komið í 
lag og að allir séu glaðir, snjó
karlinn brosir og biður um stórt 
knús. Um kvöldið liggur Írena í 
rúminu sínu með bros á vör og 
vonar að eitthvað verði í skónum 
morguninn eftir sem hún er 
alveg viss um að verði.

ENDIR

Friðrika Rún Þorsteinsdóttir 9 ára

Jólasögusamkeppnin

Jólakærleikur



Gleðilega hátíð!
Við sendum Snæfellingum okkar bestu óskir um gleðileg jól og
farsælt komandi ár. Þökkum samskiptin á árinu sem er að líða.

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

Gleðileg jól



Aðventan á dvalarheimilinu 
Fellaskjóli í Grundarfirði hefur 
verið ansi notaleg og nóg um 
að vera. Í upphafi aðventunnar 
kom heimilisfólkið saman og 
skreytti piparkökur til að undir
búa jólin. Lestarstund með smá 

brjóstbirtu er alltaf á sínum stað 
sem og skemmtilegt bingó með 
glæsilegum vinningum. Ekki 
skemmdi svo fyrir að Kven fél
agið Gleym mér ei kom fær andi 
hendi með 2kg af konfekti fyrir 
heimilisfólkið. Takmarkanir á 

heimsóknum hafa eflaust sett 
strik í reikniginn á Fellaskjóli en 
með góðri dagskrá og fallegum 

gjöfum er hægt að dreifa huga
num og njóta desember
mánaðar.   sj

Fellaskjól á Aðventunni 





Forsíðumynd Jökuls í ár er af 
Snæfellsjökli og er tekin í Fróð ár
hreppi. Ljósmyndarinn er Lucie 
Fedurcová frá Tékklandi. Lucie 
flutti ásamt kærasta sínum, 

Jacub, til Íslands 2017. 
Upprunalega bjuggu þau og 

unnu í Grundarfirði en í janúar 
2018 fluttu þau til Ólafsvíkur og 
hafa þau búið hér síðan og 
starfað á Hrauni veitingahúsi. 

Smábæjarmenningin og sam
félagið í Snæfellsbæ heillaði þau 
strax og þó þau hafi farið heim 
til Tékklands í stutta stund hefur 
alltaf eitthvað dregið þau aftur 
hingað á Snæfellsnesið. Lucie er 
vinalega andlitið sem mætir 
viðskiptavinum Hrauns, hún er 
jákvæð og hún leggur sig alla 
fram við að læra íslenska tungu
málið, hvað býr að baki þess og 

um íslenska menningu. 
Lucie hefur dálæti af ljós

myndun og nýtir hún megnið af 
frí tíma sínum í að taka myndir af 
um hverfi sínu, hvort sem það er 
í Snæ fells bæ eða á ferðalögum 
sínum um landið. Ásamt því að 
taka allar þessar fallegu ljós
myndir hefur Lucie nýtt tíma 
sinn á Íslandi í að skrifa bók um 
dvöl sína hér og sína upplifun á 
henni. Nýlega gafst henni tæki
færi á að gefa bókina út í heima
landi sínu og nú hefur verkefnið 
undið uppá sig og Lucie hefur 
landað samning við stórt útgáfu
fyrirtæki í Tékklandi og mun 

bókin koma út á nýju ári. Það 
eru eflaust ekki margir sem 
munu geta lesið bókina á tékk
nesku en það er bara hægt að 
bíða og vona að útgáfa á íslensku 
muni líta dagsins ljós. 

Til gamans látum við nokkrar 
ljósmyndir sem Lucie hefur tekið 
fljóta með.

Lucie og Jacub flytja aftur 
heim til Tékklands eftir áramót 
og verður mikill missir af þeim 
úr samfélaginu. 

sj

Ljósmyndari forsíðumyndar

Snorri Snorrason  
Löggiltur fasteignasali.  
895 2115

Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri. Löggiltur 
fasteignasali B.Sc.  
693 3356

Ingólfur Geir Gissurarson 
Framkvæmdastjóri, lögg. 
fasteignasali og leigumiðlari.
896 5222

Hildur Harðardóttir
Lögfræðingur. Löggiltur 
fasteignasali. Skjalagerð.  
897 1339

Pétur SteinarJóhannsson
Aðstoðarm. fasteingasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Margrét Sigurgeirsdóttir  
Skrifstofustjóri. 
margret@valholl.is 
588 4477

Sturla Pétursson
Löggiltur fasteignasali. 
899 9083

Rakel Árnadóttir
Lögg. fasteignasali. 
Mannfræðingur/
alþjóðatengill 
899 9083

Anna F. Gunnarsdóttir  
Löggiltur fasteignasali.    
Lista og innanhús Stílisti  
892 8778
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Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteignasala 
sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Óskum viðskiptavinum gleðilegra jóla og nýárs. 
 Þökkum viðskiptin á árinu.



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

Sendum starfsfólki okkar 
og öllum íbúum Snæfellsbæjar 

okkar bestu óskir um 
gleðileg jól og farsælt komandi ár.

Sendum starfsfólki okkar 
og öllum íbúum Snæfellsbæjar 

okkar bestu óskir um 
gleðileg jól og farsælt komandi ár.



Einu sinni var drengur sem 
hér Jói og hann elskaði jólin. 
Hann var þægastur í bekknum 
en hann Baldur vildi vera þægur. 
Hann lagði Jóa í einelti. Einu 
sinni lenti skólinn í Sorta og var 

sagt frá því í fréttunum og allir 
nemendurnir voru horfnir. Jói 
var hræddur. Þegar Jói kom í 
skólann var Sortinn að stela 
börnunum. Hann reyndi að 
bjarga þeim en Sortinn var 
farinn. Jói sagði fullorðnum frá 
en þau trúðu honum ekki. Hann 
fór einn að bjarga vinum sínum 
frá Sortanum. Þá kom jóla sveinn
inn. Hann bauð Jóa að koma 
með sér. Jói sagði já. Sveinki tók 
hann með til Norðurpólsins. Jói 
lék við álfana. Jói sagði Sveinka 
að hann væri að fara að bjarga 
vinum sínum frá Sortanum. Ó 
nei sagði Sveinki, Sortinn stelur 
og útrýmir krökkum. Það má 
ekki gerast. Jói og Sveinki fóru 

út á sleðann til að stöðva Sortann 
frá því að tortíma börnunum. 
Þeir fóru inn í skipið hans Sorta. 
Þeir fóru í dulargervi. Þeir sáu 
börnin en þar var líka kennarinn. 

Nú getur þú lesandi góður 
valið um vondan eða góðan endi 
á sögunni. 

Vondur endir
Þeir Jói og Sveinki björguðu 

kennaranum en börnunum átti 
að útrýma, það var of seint að 

bjarga þeim börnunum. Jói fór 
því leiður heim. Hann var einn í 
bekknum. 

Góður endir
Þeir Jói og Sveinki björguðu 

börnunum og svo björguðu þeir 
kennaranum og Sortinn varð 
reiður. Þau fóru heim. Sortinn 
vildi fá hefnd og sagði “ ég mun 
snúa aftur”. 

Benóný Ísak Emilsson 6. bekk GSNB  

Jólasögusamkeppnin

Jóla sortinn

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

Tanlæknastofa Ara Bjarnasonar 

Þriðja sunnudag í aðventu 
voru stelpurnar í Útgerðinni, á 
Glóey snyrtistofu og Pastel 
hárstofu með létta aðventugleði 
í Pakkhúsinu. Margrét Eir frá 
Glóey snyrtistofu og María frá 
Pastel hárstofu mættu með 
pop up verslanir til Rutar í 
Útgerðina. Buðu þær allar upp 
á góð tilboð af vörum auk þess 

sem happadrætti var í gangi 
fyrir alla viðskiptavini. Fjórir 
veglegir vinningar voru dregnir 
úr pottinum fyrir heppna aðila, 
einn stór vinningur og þrír 
minni. Mæting á aðventu
gleðina var nokkuð góð og 
vonandi að þessi viðburður hjá 
stelpunum sé orðinn að árlegri 
hefð í Snæfellsbæ.

sj

Jóla pop-up Útgerðarinnar, 
Glóey og Pastel

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



BALATÁ

Hraðbúðin
Hellissandi

Oliver ehf.
Rán SH-307



BALATÁ

Hraðbúðin
Hellissandi

Oliver ehf.
Rán SH-307

Heimilisfólkið á dvalar heimil
inu Jaðri hefur haft í nógu að 
snúast á aðventunni. Gjafir frá 
bæjar búum, fyrir tækjum, 
klúbb um og félögum láta ekki á 
sér standa og virðast flestir lifa 
eftir boð skapnum að sælla sé 
að gefa en að þiggja. Lions
klúbb ur inn Rán færðu heimilis
fólk inu veglega gjafa körfu svo 
þau gætu gert sér glaðan dag í 
upp hafi aðventu. 

Mæðgurnar Inga Jóhannes

dóttir og Guðbjörg Ágústsdóttir 
komu færandi hendi og afhentu 
heimilisfólkinu falleg blóm til 
að gleðja hjörtu og anda allra. 

Soroptimistaklúbbur Snæ
fells ness hélt svo sitt árlega 
jóla bingó á Jaðri. Að venju voru 
frá bærir vinningar og veitingar
nar góðar. Því má segja að des
em ber hafi verið viðburðarríkur 
á Jaðri þó hann hafi verið öðru
vísi en fyrri ár. 

sj

Jaðar á aðventunni 

Óskum Snæfellingum gleðilegra jóla 
og farsældar á nýju ári.

Þökkum viðskiptin.

Sendi ykkur öllum 
bestu jóla og nýárskveðjur.

Þakka fyrir viðskiptin á árinu sem er að líða.

Kveðja, 
Clemens  

Sendi ykkur öllum 
bestu jóla og nýárskveðjur.

Þakka fyrir viðskiptin á árinu sem er að líða.



Bókasafn Snæfellsbæjar óskar öllum 

íbúum Snæfellsbæjar gleðilegra jóla og farsælt komandi ár, þakka samveruna 

á Bókasafni Snæfellsbæjar á árinu sem er að líða og sjáumst hress á nýju ári.

Bókasafn Snæfellsbæjar verður opið í desember sem hér segir:
 

21. mánudag frá 16-18
22. þriðjudag frá 10-13 og um kvöldið frá 20-22
Lokað á Þorláksmessu
28. mánudag frá 16-18
29. þriðjudagur frá 10-13 og um kvöldið frá 20-22
30. miðvikudag frá 16-18

BÓKASAFN SNÆFELLSBÆJAR AUGLÝSIR



Dagarnir í desember geta 
verið lengi að líða fyrir spennta 
krakka og því mikilvægt fyrir 
skóla og fjölskyldur að gera 
biðina bærilega. Grunnskóli 
Grundar fjarðar hefur verið dug
legur við þetta. Til að mynda 
fóru nemendur skólans í vasa
ljósa göngu upp í skógrækt 
Grundar fjarðar þann 11. desem
ber. Mikill spenningur og góð 
stemming einkenndi ferðina og 
eftir göngu túrinn fengu allir 
nem endur sparinesti. Flestir 
nem endur mættu í jólapeysu 
þennan sama dag. Sömuleiðis 
efndi skólinn til samkeppni í 
pipar köku húsa gerð fyrir 
nemendur á ung lingastigi og litu 

þar fjölmörg flott hús dagsins 
ljós. Sigur vegararnir í pipar
köku húsa gerðinni voru Telma, 
Sól veig og Alma. Meðfylgjandi 
myndir eru af vinningshúsi 
stelpn anna og mynd af kátum 
nem endum í vasa ljósa göngu. 

sj

Jólagleði í Grunnskóla Grundarfjarðar

Jólakveðja frá Jaðri!
Sendum öllum bæjarbúum okkar bestu jóla- og nýársóskir 

með kærri þökk fyrir hlýhug á árinu sem er að líða.
 

Jólakveðja.
 

Íbúar, starfsfólk og stjórn Dvalar- og hjúkrunarheimilisins Jaðars.

Óskum ættingjum og vinum nær og �ær, 
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.

Ómar og Kay

Óskum öllum ættingjum, 
vinum og samferðafólki 

gleðilegrar jólahátíðar og nýs árs.

Björg og Diddi, Jaðri



Óskum öllum Snæfellingum 

gleðilegra jóla og 

farsældar á komandi ári.

Einu sinni eignaðist Grýla son 
sem var nefndur Stúfur. Grýla 
saumaði á hann lítinn 
jólasveinabúning sem passaði á 
hann. Stúfur vissi ekkert hvað 
hann átti að gera. Stúfur fór í 

fyrsta sinn til byggða. Hann fór á 
hestbak á jólakettinum. Hann 
gaf fyrsta barninu tyggjókúlu og 
öðru barninu jójó og svo gaf 
hann annað og annað og annað 
þangað til hann var búinn að 
gefa öllum á Íslandi. Einn 
daginn sagði Grýla “Duglegur 
strákur”. Stúfur varð ekkert smá 
hissa. Hann vissi ekki að hann 
ætti að gefa í skóinn 3. 
desember. Stúfur ákvað að gefa í 
skóinn á hverju ári. Grýla var 
mjög ánægð að heyra þetta. 
Næstu daga var Stúfur heima 
með Grýlu.

Oliver Mar Jóhannsson 
3. bekk GSNB

Jólasögusamkeppnin

Fyrstu jól stúfs

Bestu óskir um gleðileg jól og farsælt komandi ár.

Þakka viðskiptin á árinu sem er að líða.

Eiríkur Gautsson, 
múrarameistari



FLUGELDASALA 
Í METTUBÚÐ

SÖLUDAGAR:
Þriðjud. 29. des. 16 - 22
Miðvikud. 30. des. 16 - 22
Fimmtud. 31. des. 10 - 16

Miðvikud. 6. jan. 16 - 21 LIONSKLÚBBUR
ÓLAFSVÍKUR



Sagnaseiður er áhuga manna
félag um sagnahefðir á Snæ fells
nesi. Markmið félagsins er að 
safna, varðveita og miðla sagna
arfi Snæfellsness með fjöl
breyttum hætti. Hægt er að sækja 
Sagna þuli heim, fara með sögu
fylgju í göngu á ólík svæði eða fá 
Svæðis lóðs með sér í för um allt 
Snæ fells nes. Sagnaseiður hefur 
staðið fyrir og tekið þátt í ýmsum 
við burðum á Snæfellsnesi í ár en 
nú þegar samkomutakmarkanir 
eru í gildi þarf að grípa til nýrra 
ráð stafanna og menningar við
burðir ásamt öðru hafa verið að 
færast í auknum mæli yfir á 
rafrænt form. Upphaflega var 
planið hjá meðlimum Sagnaseiðs 
að halda lif andi viðburð á Breiða
bliki, gesta stofu Snæfellsness, 
þar sem Snæ fellingum yrðu 
sagðar jóla sögur í jólalegu 
um hverfi. Aðstæður breyttust og 
gripið var til þess ráðs að hafa 
beina útsendingu af jólasögunum 
á Facebooksíðu Svæðisgarðsins 
Snæfellsness. Þar segja Dagbjört 
Dúna Rúnarsdóttir, Ragnhildur 
Sigurðardóttir, Sigurborg Kr 

Hannes dóttir og Ingi Hans frá 
jóla sögum og rifja upp gamlar 
jóla stundir. Þau leyfa áhorf
endum að skyggnast inn í minn
ingar sínar og sögur. Sögustundin 
er tilvalið tækifæri til að fá 
jólastemmingu og kósýheit heim 
í stofu með heitum drykk og 
teppi og einfaldlega til að njóta. 
Falleg stund sem enginn ætti að 
láta framhjá sér fara í aðdraganda 
jólanna því að falleg saga er 
stórkostleg gjöf. Til að veita 
okkur innsýn í sagnaheiminn 
veitti Dagbjört Dúna, formaður 
Sagnaseiðs okkur heimild til að 
birta ykkur þessa sögu.

Sagan um Ágúst póst
Sagnaarfur okkar Snæfellinga 

er stórkostlegur fjarsjóður sem 
hægt er að sækja endalaust í, allt 
frá Guðríði Þorbjarnardóttur og 
Bárði Snæfellsás yfir í Ara Fróða 
og Hettu tröllkonu. Þegar ég 
kafa í sögur leita ég oft innávið, 
skoða mína eigin reynslu, fjöl
skyldu og atburði úr mínu 
nánasta nágrenni. 

Í sumar var ég svo heppin að 
fá í hendur nokkrar litlar dag
bækur sem hann afi minn, 

Gunnar Eiríkur Bjarnason frá 
Böðvars holti, skrifaði á árunum 
1943 til 1945. Þá var hann rétt 
skriðinn yfir tvítugt. Í dag
bækurnar skrifaði hann veður
lýsingar og stuttar setningar um 
það helsta sem var gert, eða 
gerðist hvern dag. Þegar ég fór 
að glugga í bækurnar sá ég margt 
áhugavert. Hann talar um sjálf
stæði íslendinga 1944 og aðra 
merka atburði en mest er fjallað 
um búskapinn, gestakomur í 
Böðvarsholt og ferðir manna um 
sveitina. 

Einn af þeim sem var reglulega 
á ferðinni var Ágúst póstur. Fyrir 
jólin öll árin má sjá færslur sem 
þessar: 

22. des 1943.- norðan allhvasst 
og frost. 
Guðjón fylgdi Ágústi pósti út 
að heiði því það var svo mikill 
póstur. 

Sagnahefðir á Snæfellsnesi

Gleðileg jól
og farsælt komandi ár

Þökkum samskiptin á árinu sem er að líða

Hlökkum til framhaldsins – skiljum ekkert eftir

Landpóstar fóru um fótgangandi eða ríðandi eins og landpósturinn á 
myndinni,  myndin er ekki af Ágústi pósti.



Fólkið Fjöllin Fjörðurinn bækurnar til sölu á bókasafninu, 
nr. 2-10. Sjá:
https://www.grundar�ordur.is/is/mannlif/menning/folkid-�ollin-�ordurinn 

Sjá https://www.facebook.com/Bokasafngrundar�ardar
       http://www.grundar�ordur.is

Opið verður um jólahátíðina 2020 
sem hér segir:   
Þorláksmessu miðvikudaginn 23. des kl. 13-18. 
Opið milli hátíðanna  28.-30. des kl. 13-17. 
 
Opið á nýju ári mánudaginn 4. janúar 
og eftirleiðis mánudaga til �mmtudaga kl. 13-17.

Óvissujólabókapakkar  
Það er gamall siður á Íslandi að gefa bók á jólunum.
Oft eru jólin eini tíminn sem fólk gefur sér til að lesa í ró og 
næði. Bókasafnið býður upp á bókapakka handa �öl- 
skyldunni.
Þeir sem koma á bókasafnið fyrir jól geta valið sér bækur í 
poka eða fengið lokaðan poka með 3-4 bókum um ýmis 
málefni. Til að hafa gaman af uppátækinu má skreyta pokann 
eða pakka í jólapappír og setja undir jólatréð með hinum 
gjöfunum. 
Ha�ð samband í netfangið bokasafn@grundar�ordur.is eða 
síma 438 1881.  Koma og velja sjálf, sækja eða fá sent.

Ég óska viðskiptavinum bókasafnsins, gestum Sögumiðstöðvar 
og Grundfirðingum öllum gleðilegra jóla og velfarnaðar 
á nýju ári og þakka fyrir góð samskipti.    
      Sunna 

Bókasafn
Grundar�arðar í 
Sögumiðstöðinni



6. des 1944.- norðan kaldi og 
kóf. 
Ágúst póstur kom og verður hér 
í nótt. 

7. des 1945.- Hægviðri, úrkomu-
laust. 
Ágúst póstur kom gangandi yfir 
heiðina í dag en fékk svo hesta 
hér suður að Tungu. 

8. des 1945.- Vestan, smá él 
síðdegis. 
Pabbi fór með Ágústi út að heiði. 
Við Þráinn fórum útá fjall en 
fundum enga kind frá okkur. 

Ágúst Ólason, eða Ágúst 
póstur eins og hann var gjarnan 
kallaður, var fæddur 21. ágúst 
1897. Hann var bóndi í Mávahlíð 
í Fróðárhreppi en var einnig 
landpóstur sem fór frá Ólafsvík 
og allt suður að Gröf í Mikla
holts hreppi. Í þá daga voru 
samgöngur með allt öðrum 
hætti en við þekkjum í dag. Fara 
þurfti yfir Fróðárheiði, gangandi 
eða á hestum, treysta á eigið 
innsæi og lesa í aðstæður hverju 
sinni. 

Oftast sóttist ferðin vel, Ágúst 
þekkti heiðina eins og handa
bakið á sér og hafði mikla 

reynslu af ferðalögum. En það 
var þó eitt sinn að litlu munaði 
að illa færi, og kannski oftar. 
Fyrir jólin 1937 ætlaði Ágúst 
með póstinn yfir heiðina og að 
Búðum. Það var sunnan næð
ingur og kalt. Veðrið var tvísýnt, 
flestir héldu þó að það myndi 
lægja og létta til með deginum 
en aðrir að veðrið myndi jafnvel 
versna. 

Ágúst lagði af stað á Fróðár
heiði rétt fyrir hádegi þann 16. 
desember, og í fylgd með honum 

var Elín Gísladóttir, tvítug stúlka 
frá Ölkeldu sem ætlaði heim fyrir 
jólin. Áætlað var að ferðin tæki 
allt að fimm klukkutíma og voru 
þau vel búin. Þau höfðu sinn 
hestinn hvort og póstburðarhest, 
auk þess sem hundinn hans 
Ágústar var með í för. 

Eftir því sem ofar dró á heiðina 
versnaði veðrið. Erfitt var að 
komast áleiðis og stefndu þau á 
að komast í skjól í sæluhúsinu á 
miðri heiðinni. Þegar þangað 
kom sáu þau að hurðin hafði 

fokið upp og skafið svo inn að 
ekki var hægt að leita skjóls þar. 
Þau héldu því áfram í átt til 
Búða, staðráðin í að komast alla 
leið. 

Ágúst var afar ratvís og þekkti 
leiðina vel. En sjóbreiðan var 
endalaus þennan daginn og 
ferðin var orðin að tímalausri 
baráttu í gegnum veðurofsa sem 
gerði ekki skil á milli himins og 
jarðar. 

Þegar þau höfðu gengið þó 
nokkuð lengra en sæluhúsið, var 

Sæluhús á Fróðárheiði. Þó að þetta sæluhús virðist bæði gamalt og lúið er það þó ekki sama sæluhús og getið er um í 
sögunni þar sem að þetta sæluhús var ekki byggt fyrr en um 1957.

Útgerðarfélagið 
Ingibjörg ehf.

Brynja SH
Bjartsýnn ehf.

Mareind
Siglingatæki   -   Sala og þjónusta

Særif SH 25
Melnes ehf.



Útgerðarfélagið 
Ingibjörg ehf.

Brynja SH
Bjartsýnn ehf.

Mareind
Siglingatæki   -   Sala og þjónusta

Særif SH 25
Melnes ehf.

Sendi öllum ættingjum og vinum 
mínar bestu jóla- og nýársóskir 

með þökk fyrir það liðna.

Kær kveðja
Bjarni Ólafsson, Geirakoti

Kæru vandamenn og vinir.
Gleðileg jól, farsælt komandi ár.

Megi Guð og lukka fylgja bátum og byggð 
y�r ókomna tíð

Kærar kveðjur,
Vigfús Kr. Vigfússon



Sendum viðskiptavinum okkar 
og Snæfellingum öllum 

bestu jóla og nýárskveðjur.

Ágúst hættur að sjá nokkur 
kennileiti sem hann kannaðist 
við. Hann bað því Elínu að bíða 
hjá hestunum og ætlaði að fara 
aðeins ofar og gá hvort hann 
sæi þúfu eða stað svo hann gæti 
áttað sig á staðháttum áður en 
þau héldu áfram. 

Hann gekk því af stað með 
ekkert nema staf til að reyna að 
finna réttu leiðina. Ekki vildi 
betur til en svo að hann hrapaði 
fram af klettum. Í fallinu barðist 
stafurinn í höfuð hans svo hann 
rotaðist um stund, en slapp þó 
stórslysalaust og rankaði við sér 
nokkru síðar. Fyrst reyndi hann 
að finna Elínu og hestana aftur, 
en fann þau ekki. Þá hafði hann 
þó áttað sig á hvar hann var og 
fór með hraði að Búðum til að 
fá hjálp. 

Ágúst komst að Búðum um 
klukkan fjögur þann 17. des em
ber og lét vita af því að Elín væri 
ein á heiðinni með hestana og 
póstinn. Haft var samband við 
menn á næstu bæjum og hringt 
til Ólafsvíkur eftir aðstoð við 
leit. 

Það fóru 19 menn á heiðina 
Fróðármegin og 11 úr 
Staðarsveit til að leita. Ágúst 
sjálfur var ekki í standi til að 

taka þátt í leitinni og þurfti því 
að bíða milli vonar og ótta á 
Búðum eftir fréttum. 

Dimm þoka var þá komin á 
heiðinni, en um klukkan 10 
það kvöld fundu mennirnir 
Elínu, kalda og blauta en heila á 
húfi. Þeir færðu hana í þurr föt, 
gáfu henni mat og komu henni 
suður að Búðum þá um nóttina. 

Ágúst póstur sinnti starfi sínu 
vel og fór ófáar ferðirnar yfir 
Fróðárheiði í öllum veðrum. 
Hann þótti mikill garpur og orti 
Refur bóndi um hann þessa 
vísu sem lýsir þessari svaðilför 
hans vel. 

Þegar kaldur þaut um láð 
Þungur vetrar gjóstur 
Ágúst sýndi orku og dáð 
Ólafsvíkurpóstur. 

– höf. Refur Bóndi (Bragi Jónsson) 

Það er ekki lengra en svo frá 
þessum atburði að enn er fólk í 
samfélaginu okkar sem man vel 
þessa tíma þegar lífsbaráttan 
var hörð og fólk gat orðið úti 
við að fara á milli bæja. Í dag 
eru viðfangsefni fólks oft ekki 
ólík því sem þá var, en aðstæður 
eru allt aðrar. Með samgöngu
úr bótum og framþróun í tækni 

þarf ekki að óttast veðrið með 
sama hætti og var fyrr á tímum. 
Nú veldur magnið af pökkum 
meiri áhyggjum fyrir póstinn, 
en það að samgöngur hamli för. 

Það er bæði gagn og gaman 
að kynna sér söguna og þekkja 
hvernig þeir fóru að sem ruddu 
brautina á undan okkur, svo við 
getum notið þeirra lífsgæða 
sem við njótum nú. 
Dagbækurnar hans afa, þessi 
saga og svo margar aðrar sögur 
segja okkur líka að samfélagið í 
Snæfellsbæ var ekki sameinað 
1994, heldur hefur byggðin hér 

á Snæfellsnesi beggja megin 
heiðar alltaf átt samleið og 
sameiginlegra hagsmuna að 
gæta. Það er gaman að keyra 
yfir nýja veginn á Fróðárheiði 
og hugsa um það hve miklar 
framfarir hafa orðið síðastliðna 
áratugi og hvað við höfum það 
gott sem hér búum.

Dagbjört Dúna Rúnarsdóttir, 
Böðvarsholti

Formaður Sagnaseiðs á Snæfells-
nesi 

www.peopleoficeland.is 
snaefellsnes@peopleoficeland.is

Útgáfa Jökuls 
á næstunni

Jökull kemur ekki út milli jóla og nýárs. 

Næsta blað kemur út 

fimmtudaginn 7. janúar
 

Snæfellingum óskum við 
gleðilegra jóla 

og þökkum viðskiptin á árinu.

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



Emmanuel Eli Keke hefur 
skrifað undir nýjan tveggja ára 
samning við félagið. 

Emmanuel, sem er 25 ára og 
kemur frá Ghana, hefur spilað 
með liðinu undanfarin þrjú 
tímabil. Hann á að baki 46 
leikiní deild og bikar þar sem 

hann hefur skorað sex mörk. 
Hann missti af fyrri hluta 

tímabilsins í ár eftir að hafa 
slitið krossband en hann er nú 
allur að ná fyrri styrk.

Víkingur Ólafsvík lýsir yfir 
mikilli ánægju með að halda 
þessum öfluga leikmanni.

Enn skrifað undir 
samninga

starfsfólki og viðskiptavinum gleðilegra 
jóla og farsæls komandi árs  

Megi nýja árið vera ykkur 
hamingjuríkt og gjöfult.

Hátíðarkveðjur,
Kristín og Erlingur

Við óskum íbúum Snæfellsness 



kirkjanokkar.is

Helgihald um jólin

Aftansöngur streymdur á aðfangadag: 
Ingjaldshólskirkja klukkan 16:30.

Ólafsvíkurkirkja klukkan 18.

Gamlársdagur: Ólafsvíkurkirkja klukkan 14.

Vegna sóttvarnarregla er einungis hægt að streyma helgihaldi um jólin.

Upplýsingar um streymi er á heimasíðu kirknanna og fésbóksíðu. 

Hægt er að horfa á athafnirnar hvenær sem er eftir frumsýningu.

Hluti af kirkjukór Ólafsvíkur 
gerði sér ferð fyrir utan Dvalar 
og hjúkrunarheimilið Jaðar um 
há degis bilið þriðja sunnudag í 

að ventu. 
Tilefnið var að syngja nokkur 

jólalög fyrir heimilis og starfs
fólk en kórinn hefur ekkert getað 

komið saman og æft í þeim 
takmörkunum sem hafa verið í 
gildi frekar en aðrir. 

Nutu bæði kórfélagar og heim

ilis og starfs fólk þessarar stuttu 
en ljúfu stundar á að vent unni.

þa

Sungu fyrir heimilisfólk á Jaðri



Það var nóg um að vera í 
smásögukeppnum hjá grunn
skóla nemendum fyrir jólin í 
ár. 

Í til efni dags íslenskrar 
tungu efndi Grunnskóli Snæ
fellsbæjar til smá sagna sam
keppni á meðal nemenda. 
Keppt var innan hvers bekkjar 
fyrir sig og einn úr hverjum 
bekk sem stóð uppi sem 
sigurvegari. Í byrjun desember 
veitti skólinn verðlaun fyrir 
bestu sögurnar og hlutu hlut
skörpustu nemendurnir öll 
bækur eftir íslenska höfunda. 

Í 1. bekk vann Gabríel Gói 
Jóhannsson með söguna 
Týndu strákarnir í skóginum, í 
2. bekk var það Egill Míó 
Jóhannes son með Týnda mús 
og í 3. bekk vann Oliver Mar 
Jóhanns son með söguna 
Tröllin og óóó hetjur. Í 4. 
bekk var það svo Sunna Dögg 
Michaels dóttir sem bar sigur 
út bítum með söguna Svaka
lega hestaferðin. 

sj

Smásögukeppni í grunnskólanum

Snæfellsnessamstar�ð auglýsir eftir framkvæmdastjóra í hlutastarf.  Leitað er að metnaðarfullum, 
jákvæðum og áhugasömum einstaklingi sem er tilbúinn að taka virkan þátt í starfsemi og þróun félagsins.  

Hæfniskröfur:
· Áhugasamur um íþrótta- og æskulýðsstarf
· Stjórnunarreynsla æskileg
· Tölvufærni æskileg
· Samskiptafærni, ríkulegur þjónustuvilji og lipurð í mannlegum samskiptum
· Skipulagshæ�leikar, frumkvæði, sjálfstæði og faglegur metnaður
· Hreint sakavottorð

Upplýsingar um star�ð veita:
Kristfríður Stefánsdóttir, fráfarandi framkvæmdastjóri Snæfellsnessamstarfsins, 
í síma 844-8102 og netfang umf@snb.is
Alexander F. Kristinsson, í síma 897-0076 og netfang alli@sjavaridjan.is
Sigurður Gísli Guðjónsson í síma 8681516 og netfang siggigisli1@gmail.com

 
Umsóknir skal senda á netfangið: umf@snb.is alli@sjavaridjan.is eða siggigisli1@gmail.com

Umsóknarfrestur er til 10. janúar 2021.

SNÆFELLSNESSAMSTARFIÐ
FRAMKVÆMDASTJÓRI



LIONSKLÚBBURINN
RÁN

ÓLAFSVÍK
Stofndagur
5. apríl 1994

1987 - 1994

21. janúar 1973 

Lionsklúbburinn
Rán, Ólafsvík

Lionsklúbbur
Ólafsvíkur

Lionsklúbbur
Grundarfjarðar

Lionsklúbbur
Nesþinga

Skotfélag 
Snæfellsness

Sjálfstæðisfélögin 
í Snæfellsbæ

Kvenfélag 
Hellissands

Soroptimistaklúbbur
Snæfellsness

Golfklúbburinn 
Jökull

Golfklúbburinn 
Vestarr

Séra Óskar Ingi Ingason tók á 
móti „ljósinu” í Ólafsvíkurkirkju 
á miðvikudag í síðustu viku. Þá 
tengdu starfsmenn Telnets/Mílu 
ljósleiðara inn í Ólafsvíkurkirkju.  
Mun þetta breyta miklu, því nú 
verður hægt að streyma at höfn
um í kirkjunni út á netið í góðum 
gæðum. 

Eins og myndin ber með sér 
þá var séra Óskar Ingi afar kátur 
með að fá ljósið í kirkjuna.

Síðustu dagar hafa einnig 
verið notaðir til að setja upp 
nýjan og öflugann búnað til að 
streyma athöfnum úr kirkjum 
prestakallsins á Ingjaldshóli og í 
Ólafsvík.

Heimilisfólk og starfsfólk á 
Dvalar heimilinu Jaðri átti nota
lega jóla stund saman síðast lið
inn fimmtu dag.

Skemmtiatriði voru í höndum 
starfsfólk og leystu þau það með 
ágætum, lesin var jólasaga, 
sungið og farið með gamanmál. 
Heimilis fólk hafði gaman af og 
voru þakk lát fyrir þessa upp
lyftingu, ekki veitir af  að létta 

lundina eftir drungann sem 
Covid hefur í för með sér.

Við þetta tækifæri þakkaði 
Inga Kristinsdóttir forstöðukona 
heimilisfólki fyrir hve vel  þau 
hafa staðið sig á þessum erfiðu 
Covid tímum.

Eins og hæfa þykir á svona 
skemmtunum þá kom jóla
sveinn inn í heimsókn með 
glaðn ing.

Ljósleiðari í kirkjuna

Sameiginlegu jólaballi 
í Snæfellsbæ 

AFLÝST

Ekki verður haldið sameiginlegt jólaball í Snæfellsbæ 
vegna samkomutakmarkana.

Kvenfélag Ólafsvíkur
Kvenfélag Hellissands
Lionsklúbburinn Rán
Lionsklúbburinn Þernan
Lionsklúbbur Nesþinga

Félagsmiðstöðvar landsins 
hafa verið lokaðar síðan 2. 
nóvember síðastliðinn og 
starfsmenn félagsmiðstöðva átt 
fullt í fangi með að útvega efni 
á rafrænu formi fyrir unglinga 
til að stytta þeim stundir. Þann 
17. desember síðastliðinn 
héldu starfsmenn félags mið

stöðvar innar Afdrep í Snæ fells
bæ jólabingó fyrir nemendur í 
8. til 10. bekk. Bingóið fór fram 
í beinni útsendingu á Facebook 
hóp félagsmiðstöðvarinnar. 
Þátttakan var góð og hlutu þau 
sem voru nægilega heppin til 
að fá bingó frábæra vinninga.

sj

Bingó í Afdrepi

Notaleg jólastund 
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Um leið og við kveðjum senn 
krefjandi Covid ár, þá óska 
ég öllum íbúum Norðvestur-
kjördæmis gleðilegra jóla og 
farsældar á nýju ári.
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Ég óska Samfylkingarfólki og öllum íbúum 
Norðvesturkjördæmis gleðilegra jóla og 
farsældar á nýju ári

 

Kær kveðja

Guðjón S. Brjánsson
alþingismaður S
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