


Opnunartímar:
Þorláksmessa 23. desember   8 - 22
Aðfangadagur 24. desember 10 - 12
Virkir dagar     8 - 18
Gamlársdagur  10 - 12

Jólakveðja
frá Olís á Snæfellsnesi
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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.

Jólakveðja 
starfsfólk Olís - Rekstrarlands



Af friði, ást og trú
Sumir segja að jólin séu 

samsett úr skyldum, hefðum og 
erfðum; einingarhátíð þar sem 
fjölskyldur rækta tengsl sín, 
samfélög iðka siði sína og við 
setjum okkur í samband við 
eitt hvað rótgróið. Þetta síðasta 
er svolítið áhugavert - þetta 
með jarðsambandið og núll-
punktinn - því það nær út fyrir 
tímann og tengir við eitthvert 

upp haf; upphaf sem við vitum 
að er ekki upphafspunktur 
tímans eða mannkynssögunnar, 
heldur upphaf tímatalsins. Og 
svo nátengt jólahátíðinni sjálfri 
fögnum við umvendingu og 
framrás þess sama tímatals á 
áramótum þar sem við kveðjum 
hið liðna og höldum á vit 
framtíðar sem með einhverjum 
hætti ber alltaf einhverja nýja 
von í skauti sér. Kvittar fyrir 
syndir hins liðna og endurnýjar 
sig í stöðugri hringrás mann-
legrar tilveru. En jólin eru samt 
ekki bara einhverskonar forspil 
að nýju ári, óráðinni framtíð 
sem fær að spjara sig með 
hreint borð. Nei, þau eru 
mikilvægari. Kannski því þau 
snúast um kærleikann en ekki 
kveðjuna, um vonina sem er 
okkur heilagari en allt; ekki 
uppgjörið, fórnina og fallið. 
Sumir segja að jólin snúist um 
undirbúninginn á aðventunni, 
svona svipað og það sé beint 
samhengi á milli hegðunar 
barnanna og þeirrar umbunar 

sem jólasveinarnir láta þeim í 
té, í hinu leyndardómsfulla 
ævin týri um ferðalög þessara 
utan garðssveina af tröllakyni í 
nætur húmi myrkasta mánaðar-
ins, ef við leyfum okkur að tala 
bara út frá því hvernig desember 
er útbúinn frá náttúrunnar 
hendi. Jólin snúast jafnvel um 
að við gerum allt eins og það 
hefur alltaf verið gert. Jafnvel á 
fordæmalausum tímum.

Friður 
sem er öllu æðri

Við erum farin að venjast því 
að vonir og væntingar fari ekki 
alltaf saman; þessi áður annars 
eðlilega samstæða er farin að 
birtast í lífum okkar eins og 
andstæð hugtök; það sem við 
vildum að gæti verið og hitt og 
það sem við erum farin að gera 
ráð fyrir að verði. Að við fáum 
ekki, megum ekki, getum ekki. 
Óumræðanlegur ótti eða kvíði 
er farin að grafa um sig þó við 
berum okkur vel. Við erum 

jafnvel hætt að vera hrædd við 
blessaða pestina, að hún ógni 
lífi og heilsu, en samt um leið; 
þá er það skömmin sem ógnar 
okkur - að aðrir gætu orðið að 
líða fyrir það að við sjálf fórum 
ekki nógu varlega. Ekki vil ég 
lasta það, enda mætti segja að 
ábyrgð og samkennd liggi þar 
að baki. Og því er það á pari við 
það að við otum ekki lengur 
áfengi að ungmennum; sú tíð 
er liðin þar sem það virtist 
verða að vera hluti af þroska-
sögu hvers fullorðins ein-
staklings að „sjá heiminn“ með 
augum hins ölvaða. Við erum 
að þroskast sem samfélag og 
við leggjum okkur fram við að 
smitast hvorki né smita aðra. 
Kannski er það fegursta við 
kröfu pestarinnar til okkar, að 
við göngumst við því að sum 
eru veikari fyrir en önnur; 
okkur langar ekki að stuðla að 
ótímabærum dauðsföllum 
þeirra sem mega sín lítils gagn-
vart þeirri heilsufarsógn sem 
þessi undarlega veira annars er. 

Hugvekja

Þorláksmessa 23/12 kl. 09 - 22
Aðfangadagur 24/12 kl. 10 - 14
Jóladagur 25/12 lokað
Annar í jólum 26/12 kl. 12 - 18
Mánudagur 27/12 kl. 10 - 22
Þriðjudagur 28/12 kl. 09 - 22
Miðvikudagur 29/12 kl. 09 - 22
Fimmtudagur  30/12 kl. 09 - 22
Gamlársdagur 31/12 kl. 10 - 16
Nýársdagur 01/01 lokað
Sunnudagur 02/01 kl.  10 - 22

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

5.290,-
5.190,-

1.095,-

Ýmislegt 
sniðugt í 
skóinn fyrir 
jólasveininn

4 ostborgarar,
milli franskar, 2 dósir sósa 

og 2L Coke.

1.795,-

Ostborgari
1/2 L Coke, franskar og sósa

16” TILBOÐ
16” pizza x 2 álegg

8 brauðstangir + sósa
2L Coke

4.190,-

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.

2.135
m/ 0,5L Coke



En hvernig megum við finna 
lausn við þessu ástandi, finna 
frið í því sem er og njóta þess 
lífs sem okkur þykir samt með 
einhverjum hætti óskaplega 
takmarkað, miðað við það sem 
var. Hvar er sátt að finna þegar 
þetta djúpstæða tengslarof sem 
allar takmarkanirnar stuðla að, 
er orðið að einhverskonar 
hversdagsástandi, þar sem 
maður skammast sín fyrir að 
hafa gleymt að taka með sér 
grímu þegar maður skreppur út 
í búð. Hvernig ræktum við og 
höldum við hefðum sem snúast 
um að samfagna náunganum 
eða marka tímamót í lífi sínu 
með því að taka þátt í einhverju 
sem er „fastur liður“ eða „heilög 
stund“ - jólamessan eða ára-
móta brennan? Kunnum við að 
nálgast inntak þessara stunda 
án samfélags við aðra, eða tekst 
okkur að skapa rými innan 
okkar eigin hefðaramma til að 
snerta á merkingu þess að helga 
jólin með bæn og blessun, eða 
kveðja árið með sameiginlegri 
stund við bálið?

Það verða til tengsl við rót-
grónar hefðir, skapast jarð-
samband við þá iðju að minnast 
þess að ljósið kom í heiminn 
með þeim afleiðingum að 
guðsmynd hins vestræna heims 
umturnaðist með tilheyrandi 
lífs gæða vexti, þar sem hið veika 
og varnar lausa hlaut nýja náð í 

augum þess valds sem öllu 
stýrði í krafti styrks og auðs. Og 
það er nauðsynleg lífsreynsla, 
skráð í genamengi mann skepn-
unnar, að koma saman við bálið 
og segja sögur, gleðjast, kveðja. 

Er nóg að fá góðar gjafir, 
borða dýrindis mat og sprengja 
svo bara nóg af flugeldum?

Nær sátt og friður sem verður 
til í félagslegum tengslum hins 
stóra samhengis að dafna og 
snerta okkur á sama hátt, þegar 
þessi snertiflötur er afluktur í 
einkasamkvæmum fólks? Hvar 
fáum við upplifað þann djúp-
stæða og leyndardómsfulla frið 
sem himininn geymir?

Innri friður jólanna
Skáldið Soffía Bjarnadóttir 

skrifar í nýútkominni ljóðbók 
sinni, Verði ljós, elskan 
eftirfarandi: „til þess að trúa 
þarf að elska / til þess að elska 
þarf að trúa / þetta á jafnt við 
um guð, manneskjur, jökla, 
haf.“ Hennar rætur liggja undir 
jökul og amma hennar hvílir í 
kirkjugarðinum á Ingjaldshóli. 
Við getum átt rætur þar sem við 
höfum aldrei búið. Og sögur af 
því sem gerðist fyrir löngu 
getur skipt okkur máli og haft 
merkingu þó að við trúum 
þeim ekki. Það er að segja; þó 
að við séum hætt að skilja af 
hverju sögur af einhverju fólki 
endur fyrir löngu koma okkur 

við. Og af hverju eitthvað sem 
við getum hvorki séð né snert, 
getur samt verið hluti af tilvist 
okkar og sjálfsmynd; tilfinning, 
tilgangur, fullvissa - nú eða þá 
jafnvel uppspretta okkar dýpsta 
efa. Þannig birtist trúin sumum, 
eins og hlutur sem ætti að vera 
hægt að ganga að, jafnvel taka 
upp og lesa eins og bók. En 
trúin - hulin hjúpi lífsreynslu og 
þjáninga - er eins og elskan og 
sprettur af skilningi á þeirri 
róttæku grunnhugmynd að 
Guð hafi ekki bara elskað 
heiminn á sínum tíma og þess 
vegna stigið inn í hann til að 
deila kjörum með sköpunar-
verki sínu, í mynd þess alsak-
lausa barns sem birti síðan Jesú 
Krist. Og það er skilningsins 
vegna sem að við burðumst 
með þann dóm að hafa verið 
sköpuð í mynd Skaparans - þess 
formlausa sköpunarkrafts sem 
sveif yfir vötnunum - og eins og 
segir í Prédikaranum, berum 
því eilífðina sem Guð lagði 
okkur í brjóst í upphafi, í formi 
elskunnar sem fyllir hjörtu 
okkar þegar við höfum þann 
frið innra, sem ritningin segir 
að englar hafi sungið um þegar 
Frelsarinn var fæddur í jötu og 
fjárhirðar vitjuðu hans. Sendi-
boðarnir sungu um að nú væri 
friður Guðs á himni og jörðu, 
sem tákn um elsku hins Æðsta 
máttar til hinnar sköpuðu 
mannskepnu, sem oft má sín 
svo lítils frammi fyrir undrum 

náttúru aflanna og afli vísinda-
nna. Nei skynsemin nær hvorki 
yfir þann frið sem er öllum æðri 
né heldur þann innri frið sem 
færir okkur grunsemd um að 
trúin og elskan haldist í hendur, 
eða verði aldrei að skilin. Við 
erum hægt og bítandi að tapa 
táknum og tungumáli fortíðar - 
eða til að orða það hátíðlega - 
þá glutrum við ósköp átakalaust 
niður helgum dómum og þeim 
djúpa skilningi sem byggir á 
skapandi afstöðu til lífsins. 
Nútíminn byggir á þekkingu 
sem vill mótmæla því að himin-
geim urinn skilji að hina háu 
hnetti Jónasar, en hlær við 
útsjónarsemi jólasveinanna og 
skapar nýja sér til gamans og 
gróða; já og virkjar af afli allan 
okkar ótta við að skorta hluti og 
nægilega aðlaðandi ásýnd. 
Látum ekki ófrið óvissupestar 
og glanspappírsgjafa ræna 
okkur þeirri ró sem bindur 
saman þá anda sem unnast. 
Ekki einusinni eilífðin getur 
skilið að elsku Guðs og frið-
semd trúarinnar, fái hún að 
nærast aðeins í hjarta þínu, á 
helgri hátíð. 

Gleðileg jól, megi friður 
Guðs óma í brjósti þínu og 
komandi tíð vera okkur öllum 
farsæl.

sr. Arnaldur Máni Finnsson
sóknarprestur á Staðastað       

Útgáfa Jökuls 
á næstunni

Jökull kemur ekki út milli jóla og nýárs. 

Næsta blað kemur út 
fimmtudaginn 6. janúar

 

Snæfellingum óskum við 
gleðilegra jóla 

og þökkum viðskiptin á árinu.



Voot mun opna glæsilega nýja
verslun í Ólafsvík 2022

Frekari upplýsingar gefur Björn Haraldur Hilmarsson

Með ósk um gleðileg jól og gæfuríkt komandi ár
Starfsfólk Voot

www.voot.is www.marwear.is www.matrix-lubricants.com



Ég heiti Ragnheiður Víglunds-
dóttir og er fædd 1950 í Skálholti 
Ólafsvík. Systkini mín eru Úlfar  f 
1942 í Garðarshúsi, Lára Guðrún 
fædd 1948 í Skálholti. Foreldrar 
okkar eru Víglundur Jónsson og 
Kristjana Þórey Tómasdóttir.

Í minningunni var alltaf mikil  
tilhlökkun fyrir jólin hjá okkur 
syst kinum. Það var allt gert 
hreint fyrir jólin, mamma bakaði 
margar sortir af smákökum, lag-
tertur, steikti parta, ofl

Á Þorláksmessu var jólatréð 
skreytt og alls konar jólaskraut 
sett upp. Svo var síðasta hrein-
gern ingin að skúra gólfin alveg 
út fyrir dyr! Eftir skötuveislu á 
Þor láksmessu var tekið við að 
sjóða hangi kjötið, þá hvarf lyktin 
af skötunni.

Jólamaturinn var hefðbundinn, 
hamborgarhryggur, hangikjöt og 
gott meðlæti. Svo var sveskju-
eftir réttur sem var gerður frá 
grunni og þeyttur rjómi. Svo 
kom auðvitað síðar ananasfro-
mage.

Á aðfangadagskvöld var fastur 
liður að mamma útbjó heitt 
súkkulaði og bakkelsi. Kom þá 
öll fjölskyldan heim. Þessi siður 
hefur haldist og koma allir 
saman í Skál holtinu  á aðfanga-
dags kvöld eftir kvöldverðinn. 

Varðandi gjafir þá fannst okkur 

allt svo fallegt sem við fengum 
og pössuðum vel uppá gjafirnar. 
Mikið var um bókagjafir sem var 
mjög spennandi. 

Á jólunum var alltaf mikill 
friður og ró, farið var í kirkju á 
jól unum. Þá var útvarpsmessa  
alltaf hátíðleg líka. Mikið var 
hlust að á útvarp á þessum árum, 
barna  tíma, framhaldssögur. 
Fram halds leik  ritin voru líka 
mjög spenn andi. 

Á heimili okkar bjó í mörg ár 
Haraldur bróðir pabba okkar. 
Hann átti við fötlun að stríða en 
var alltaf tilbúinn að hjálpa til á 
heimilinu eins og hann hafði 
getu til. Einnig var hann dug-
legur að sendast í búðir fyrir 
mömmu og  nágrannakonurnar. 

Upphaf búskapar 
Kristjana og Víglundur  giftust 

árið 1942 og  hófu búskap á 
Ólafsbrautinni hjá Fönnu, síðan 
fluttu þau í Garðarshús, þar 
fæddist Úlfar. Í því húsi bjuggu 
einnig Lárus Sveinsson og 
Steinunn Þorsteinsdóttir. Góður 
vinskapar var hjá fjölskyldunum 
og  byrjuðu  Lárus og Víglundur 
saman í útgerð.

 Á efstu hæðinni var hótel en 
húsið brann árið 1947. Ég man 
að ég heyrði að á neðstu hæð var 
um tíma aðstaða til beitningar og 
er ég ekki hissa á því, vinnan var 
alltaf framarlega hjá fólki á 
þessum árum.

Árið 1946 hófu þau byggingu 
á húsinu Skálholti en áður höfðu 
þau keypt gamla Skálholt sem 
var prestsetur og stóð húsið 

Ragnheiður Víglundsdóttir

 Jól bernskunnar

Gamla Skálholt sem var rifið þegar nýja húsið var byggt, hægra megin við húsið sést í Brekkuhús.

Víglundur Jónsson og Kristjana Þórey Tómasdóttir, á milli þeirra er Úlfar og  
Guðrún í fangi föður síns.

Ragnheiður, Kristjana og Guðrún, myndin er tekin heima hjá Heiðu 
Stefánsdóttur.



aðeins neðar í lóðinni. Húsið var 
rifið og allt sem var notfhæft var 
sett í nýja húsið. Sem dæmi má 
nefna að timbur úr því gamla var 
sett í stiga á milli hæða í nýja 
húsinu. Húsinu fylgdi stór lóð 
sem var úthluð  fjölskyldu og 
vinum. T.d. byggði Trausti bróðir 
pabba og Gerður  hús við hlið 
okkar, dóttir þeirra Ásdís var 
jafnaldra mín og vinkona. Þar 
bjó einnig Ríkey móðir Gerðar 
og dóttirdóttir hennar Bodda 
(Sigurbjörg). Var því mikið um 
að vera hjá okkur vinkonum og 
frænkum. 

Skálholt  hefur þótt frekar 
stórt á þessum tíma og man ég 
að pabbi okkar sagði að fólk 
hefði talað um hvort hann Víg-
lundur væri að byggja flugvöll! 
Grunn flötur þótti stór.

Árið 1949 fluttu Þórður 
Þórðar son og  Aðalsteina Sumar-
liða dóttir á neðri hæðina með 
son þeirra Egil sem var á öðru 
ári. Þórður kláraði að standsetja 
íbúð ina.

Á þessum árum var ekki farið 
að leggja rafmagn í hús. Voru 
húsin kynnt með olíu og elda-
vélar með kolum. En Þórður var 
ráða góður maður og fékk það í 
gegn að fá rafmagn í eldavél á 

neðri hæðina. Er það fyrsta raf-
magns elda vélin í Ólafsvik.

T.d smíðaði  Þórður hillur í 
kompu undir útitröppunum og 
eru  þær enn þá í góðu standi og 
eru ekkert að fara út.

Þann 8. maí  1950 fæddist 
Þórður sonur þeirra hjóna hér í 
Skál holti. Árið 1955 flutti fjöl-
skyldan í nýbyggt hús að Skál-
holti 17, bræðurnir voru jafn-
gamlir okkur systrum og man ég 
eftir að við fórum á milli hæða  
og lékum okkur saman.

Eftir það var Víglundur með 
skrif stofu þar í nokkur ár. 

Sendum öllum bæjarbúum okkar bestu jóla- og nýarsóskir
með kærri þökk fyrir hlýhug á árinu sem er að líða.

Jólakveðja,

Íbúar, starfsfólk
og stjórn Dvalar- og hjúkrunarheimilisins Jaðars

Jólakveðja frá Jaðri

Vörubílar í hlaðinu á Skálholti, húsið var áður Lindarholt 7 en í dag er það Skálholt 6.

Kristjana með börnin sín Guðrúnu, Ragnheiði og Úlfar.



Verslunin Þóra var með verslun í 
nokkra mánuði.

Um árabil bjuggu hér sjómenn 
á bátum Víglundar og starfsfólk 
tengt útgerð og fiskvinnslu hans.

Í þessari íbúð hafa margar 
fjölskyldur byrjað búskap, man 
vel eftir Kristínu og Hallmari. Þá 
var Stefán Kristjánsson og  fjöl-
skylda, sem er bróðir Einars og 
Huldu.

Úlfar og Guðrún Karlsdóttir 
byrjuðu hér búskap, einnig Guð-
rún og Pétur. 

Góðir nágrannar
Í minningunni var alltaf gott 

samband við nágrannana. Langar 
mig að nefna Svanborgu, Stefán 
og Sigríði dóttur þeirra sem 
bjuggu á Uppsölum. Það voru 

margar ferðir farnar til Sigríðar 
sem var handavinnukennari til 
að fá leið sögn og velja nýjar 
hann yrðir.

Í næsta húsi bjuggu Elinbergur 
Sveinsson og Gestheiður Stefáns-
dóttir, dóttir Svanborgar og 
Stefáns  með börnum  sínum. 
Svana var æskuvinkona mín og 
lékum við mikið saman. 

Í næsta nágrenni voru einnig 
Guðlaugur Guðmundssonog 
Ingi björg Steinþórsdóttir ásamt 
fjöl skyldu. 

Þá eru það Bergmundur Ög -
munds son og Sigríður Þóra 
Eggerts dóttir sem býr einnig í 
næsta ná grenni.

Svo voru Benjamín Guð-
munds son og Þórdís Þor gríms-
dóttir góðir nágrannar.

Einnig vil ég nefna Ólaf 
Kristjánsson og Hrefnu Bjarna-
dóttur sem bjuggu ofar í Skál-
holtinu.

Svo voru í Gíslabæ Kristjana 
og Magnús. ÞKristjana var mikil 
hjúkrunarkona og man ég að 
hún var stundum kölluð heim ef 
einhver veikindi voru. Kristjana 
barnabarn þeirra er líka æsku vin-
kona mín.

Í Brekkuhúsi var hún Elín, 
þangað var líka yndislegt að 
koma. Þar var Eygló Egilsdóttir 
oft hjá ömmu sinni og lékum við 
okkur saman. Þar rétt hjá bjuggu 
hjónin Hervin og Sigríður. Allt 
þetta fólk setti mikinn svip á 
nágrennið. 

Að lokum vil ég þakka fyrir 
birtingu þessarar greinar um leið 
og við minnumst allra góðu 
minninganna um jólin.

Gleðileg jól og 
farsælt komandi ár.

Óskum viðskiptavinum okkar 
og Snæfellingum öllum gleðilegra jóla. 

Við þökkum viðskiptin á árinu.

Gripið í spil í Skálholti jólin 1962.

Í flestum fjölskyldum er til gamalt jólaskraut sem ekki er hægt að vera án, 
dúkurinn og jólasveinarnir á myndinni hafa fylgt fjölskyldu Ragnheiðar lengi.



Breyting á afgreiðslutíma:
Fimmtud. 23. des.  Þorláksmessa 09.00 - 22.00
Föstud. 24. des. Aðfangadagur 09.00 - 13.00
Laugard. 25. des.  Jóladagur Lokað
Sunnud. 26. des Annar í jólum Lokað
Mánud. 27. des.   09.00 - 18.00
Þriðjud. 28. des.   09.00 - 18.00

Gleðilega hátíð
Þökkum viðskiptin á árinu

Miðvikud. 29. des.   09.00 - 18.00
Fimmtud. 30. des.   09.00 - 19.00
Föstud. 31. des. Gamlársdagur 09.00 - 13.00
Laugard. 1. jan. Nýársdagur  Lokað
Sunnud. 2. jan.    13.00 - 17.00







Jólaútvarp GSNB hóf útsend-
ingar á mánudagsmorgun klukk-
an 9:00. Er þetta í 6. sinn sem 
nem endur Grunnskóla Snæ fells-
bæjar standa fyrir útvarpi með 
dyggri aðstoð kennara. Dag-
skráin er metnaðar full og fjöl-
breytt eins og alltaf. Mikil vinna 
liggur á bak við svona út send-
ingar og hafa nemendur unnið 
að sínum þáttum í nokkrar vikur. 
Þættirnir hjá yngri nemendum 
eru teknir upp fyrirfram en nem-
endur á unglingastigi eru með 
sína þætti í beinni útsendingu og 
fá meðal annars gesti í viðtöl. 
Nemendaráð heldur utan um 
aug lýs inga málin, bjóða fyrir-
tækjum að auglýsa, semja texta 
og taka upp. 

Ljósmyndari kíkti í stúdíó 
skólans á fyrsta degi útsendingar 
og smellti mynd af tæknimönnum 
ásamt einum af þátta stjórn-
endunum Magnúsi Guðna 
Emanúels syni í 9.bekk rétt áður 
en Magnús fór í loftið. 

þa

Takk fyrir að styðja
litlu Útgerðina okkar

Njótið jólanna

oLafSvik

Gleðilega hátíð

Árlegu jólaútvarpi vel tekið

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



Fyrir útgáfu jólablaðs Jökuls 
var sett af stað Jólasmásögukeppni 
þar sem nemendur í Grunn-
skólum Snæfellsbæjar og Grund-
ar  fjarðar voru hvattir til að senda 
inn smásögu til birt ingar í blað-
inu, var þetta gert í fram haldi af 
mjög góðri þátttöku í fyrra. 
Dómnefnd skipuðu Sóley Jóns-
dóttir og Sigurbjörg Jóhannes -
dóttir, í samráði við útgef anda 

og ritstjóra Jökuls var ákveðið að 
birta allar sögurnar sem sendar 
voru inn á víð og dreif um 
blaðið. Sex höfundar sendu inn 
smásögu og hlaut hvert þeirra 
bók, 5 miða í happ drætti Lions-
klúbbs Ólafsvíkur og 5 miða í 
happdrætti Lionsklúbbs Nes-
þinga. 

Við þökkum þeim sem sendu 
inn sögu fyrir þátttökuna. 

Jólasögukeppni Jökuls



Fiskmarkaður Íslands hf. 
hefur ráðið Ragnar Smára Guð-
munds son sem nýjan fram-
kvæmda stjóra félagsins. Þetta 
kemur fram í fréttatilkynningu 
frá Guðmundi Smára Guð-
munds syni formanni stjórnar 
Fisk  markaðs Íslands. Ragnar er 
fæddur og uppalinn í Grundar-
firði, hann er giftur Guðrúnu 
Hrönn Hjartar dóttir og eiga þau 
þrjú börn.

Ragnar lauk BS.c gráðu i við-
skipta fræði við Háskóla Íslands 
2010 og undanfarin 10 ár hefur 
hann starfað sem fjármálastjóri 
hjá flutningafyrirtækinu Ragnar 
og Ásgeir ehf.

Aron Baldursson sem gegnt 
hefur stöðu framkvæmdastjóra í 
rúm fimm ár lætur nú af störfum 
að eigin ósk.

Nýr framkvæmdastjóri 
Fiskmarkaðs Íslands Ragnar og Ásgeir ehf.

Endurvinnslan verður lokuð 
27. des 2021 og 3. janúar 2022

Skup butelek bedzie zamkniete 27 grudina 
2021 i tagze 3 stycznia 2022 rok

Bottles recycling will be closed 
27. December 2021and 3. January 2022

starfsfólki og viðskiptavinum gleðilegra 
jóla og farsæls komandi árs  

Megi nýja árið vera ykkur 
hamingjuríkt og gjöfult.

Við óskum íbúum Snæfellsness 







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.

Það er lítill köttur úti á 
aðfangadagskvöldi. Aleinn og 
yfirgefinn í kuldanum undir bíl. 
Hann sér lítið hús þar sem 
fjölskylda er að opna jóla 
pakkana sína. Litli kötturinn 
langar inn, honum er svo kalt. 
Litli kötturinn sér lítinn bæ í 
fjarska. Hann skríður undan 
bílnum og byrjar að labba að litla 
bænum. Hann á erfitt með að 
labba því snjór og vindur blæs í 
andlit hans. Hálfa leiðina getur 
hann ekki meir og stoppar við 
kassa sem hefur verið með 
mandarínum því það voru 
kramdar mandarínur allt í 

kringum kassan. Litli kötturinn 
fer í kassann og ætlar að reyna 
að bíða nóttina af. Litli kötturinn 
reynir að sofna en honum er of 
kalt. Svo hann reynir enn og 
aftur að labba að litla bænum 
sem hann sá.  Þótt að vinur og 
snjór blæs framan í hann gefst 
hann ekki upp. Litli kötturinn er 
kaldur og þreyttur en hann veit 
að þegar hann er kominn í 
bæinn þá getur hann fengið 
skjól. Hann heyrir tónlist í 
fjarska, örugglega frá bænum en 
hann er ekki viss. Þegar hann er 
kominn að bænum sér hann fullt 
af fólki að halda upp á jólin úti í 
miðjunni í bænum. Litli 
kötturinn labbar að fólkinu en 
reynir að láta lítið fyrir sig fara. 
Hann finnur gat í vegg og rétt 
nær að mjaka sér inn, en það 
hefði hann ekki átt að gera því 
þessi veggur var veggur að 
hunda-pössunar-húsi. Hann 
finnur lítið gat á einhverju 
undarlegu húsi og reynir að fara 
inn. Litli kötturinn rétt nær að 
smeygja sér inn. En þegar hann 
er kominn inn þá sér hann fullt 

af stórum, grimmum hundum, 
en þeir eru allir sofandi sem 
betur fer. Þegar kötturinn ætlar 
aftur út um gatið vaknar einn 
hundurinn og geltir og eltir 
köttinn. En kötturinn kemst út 
um gatið sem er of lítið fyrir 
hundinn en hinir hundarnir 
vöknuðu við lætin og byrjuðu 
líka að gelta. Það dró svo mikla 
athygli að allt fólkið horfði á litla 
köttinn. En kötturinn sat bara 
þarna stjarfur því hann var of 
hræddur til að hlaupa burt. En 
flest af fólkinu hætti að hugsa 
um hann og byrjaði aftur að gera 
það sem það var að gera, nema 
ein fjölskylda. Það voru hjón 
með einn strák sem var 7 ára. 
Þau komu nær kettinum og 

strákurinn klappaði kettinum. 
Þeim hafa alltaf langað í kött, og 
þegar þau sáu að hann var ekki 
með neina ól þá hugsuðu þau 
um að eiga litla köttin. Þau 
bjuggu í litlu viðar húsi með 
tveimur svefnherbergjum, einu 
baðherbergi, stofu og eldhúsi. 
Litli kötturinn var alsæll með 
nýja heimilið sitt. Kötturinn var 
svo nefndur Simbi.

Þetta var endirinn á sögunni 
minni. Vonandi fannst þér hún 
skemmtileg.     

    
Gleðileg Jól.   

Stefán Arnar Jóhannesson

Jólasögusamkeppnin

Kalt á aðfangadagskvöldi



Óskum viðskiptavinum og Snæfellingum öllum 
gleðilegra jóla og farsældar 

á nýju ári. 

Þökkum ánægjuleg viðskipti 
     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

HÓTEL ÓLAFSVÍK

Óskum Snæfellingum 
gleðilegra jóla og 

farsældar á komandi ári.

Jensína Guðmundsdóttir, 
64 ára, Hellissandur

Hvað kemur þér alltaf í 
jólaskap?
Jólaljós, jólalög og ylmur af 
nýbökuðum kökum.

Hver er þín fyrsta jólaminn
ing? 
Jólasveininn ætlaði að taka afa í 
pokann sinn.

Hver er þín uppáhalds jóla
minning? 
Það var bankað á gluggan hjá 
okkur og Jensa systir pabba fór 
út til að halda í hestinn hjá 
jólasveininum. Jólasveininn var 
með poka sem voru í gjafir til 
okkar allra. Við dönsuðum svo í 
kringum jólatréð.

Besta eða eftirminnilegasta 
jólagjöf sem þú hefur fengið? 
Dúkka sem gat opnað og lokað 
augunum.

Hver er uppáhalds jólama
turinn þinn? 
Hamborgahryggur.

Hvað finnst þér vera besta 
jólalagið? 
Heims um ból.

Jólaspurningar



Smiðjan í Snæfellsbæ er 
vinnu staður eða vinnustofa 
fyrir fólk með skerta starfsgetu. 
Helstu markmið Smiðjunnar 
eru virkni, hæfing, þátttaka og 
sam vinnu. Sjö starfsmenn starfa 
í Smiðjunni, 6 starfa allann 
daginn og 1 starfsmaður kemur 
hluta úr degi. Með starfs-
mönnum Smiðjunnar starfa 5 
leið bein endur. Þrír þeirra eru í 
fullu starfi, for stöðu kona og 
tveir leið beinendur, tveir starfs-
menn til viðbótar skipta svo 
með sér einu stöðugildi. 

Að sögn Þórheiðar Elinar 
fostöðukonu er unnið með 5 
aðal hlutverk sem skipt er niður 
á viku dagana. Á hverjum degi 
er aðal verk og svo ýmis aukverk 
og er tekið mið af dagsformi 
hvers og eins. Hver og einn 
starfs maður er með sitt vinnu-
plan og hefjast vinnudagarnir á 
því að hver starfsmaður setur 
upp daginn sinn sjónrænt með 
aðstoð leiðbeinanda. Starfað er 
eftir hugmyndafræðinni „þjón-
andi leið sögn” en það þýðir að 
unnið er að því að starfsmenn 
upp lifi öryggi og vellíðan á 
vinnu stað og er beitt kærleiks-
ríkri nálgun í starfi og sam-
skiptum. 

Aðalhlutverk Smiðjunnar í 
dag skiptast í pappírsvinnu, 
timbur vinnu, tauvinnu, bera út 
bæjar blaðið Jökul og kerta-
vinnu. Efniviður sem Smiðjan 
notar kemur að mestu leiti úr 
sam félaginu og eru bæjarbúar 
dug legir að koma til þeirra alls-
konar efni sem nýttur er í 
vinnu. Hafa þau útbúið lista 
sem er aðgengilegur hjá þeim 
og getur fólk athugað þar hvað 
það er sem verið er að taka við. 
Einnig vildi Þórheiður hvetja 

fólk til að hafa samband við þau 
og kanna hvort þau hafi not 
fyrir efnivið sem viðkomandi er 
að losa sig við. Leggja þau 
mikið upp úr endurvinnslu. 

Starfsmenn Smiðjunnar 
vinna í allskonar verkefnum 
bæði sjálfstætt og eða í sam-
vinnu með leiðbeinanda. Má 
þar nefna, tækifæriskort, 
svuntur, fjöl notapoka, grjóna-
púða grænmetispoks, timbur-
verk, úti kerti, kerti, pakkaskraut 
og margt fleira. Eru þetta allt 
hinir fallegustu munir sem vert 
er að kíkja á. Smiðjan hefur 
einnig markvisst unnið að því 
undan farið að verða sýnilegri í 
sam félag inu og hefur það borið 
árangur að sögn Þórheiðar. 
Hefur fólk kíkt meira við og 
kemur með meiri efnivið og 
ýmislegt fleira sem vekur mikla 
lukku á vinnustaðnum. 

Þó mikið sé að gera hjá starfs-

mönnum Smiðjunnar gefa þau 
sér tíma til heilsueflingar og 
fara þau í sund 1 sinni í viku og 
eftir áramót byrja þau í íþróttum 
1 sinni í viku undir leið sögn 
þjálfara. Starfsmenn Smið-
junnar bera út bæjarblaðið 
Jökul í hálfa Ólafsvík alla 
fimmtu daga og er það greitt 
vinnu tengt verkefni. Einnig 
sækja nokkrir starfsmenn í sjálf-
boða vinnu hjá póstinum og 
bera út póstinn í nokkrar götur 
í neðra hverfi bæjarins annan 
hvern dag. 

Eins og sjá má af því sem 

fram kemur hér að framan er 
Smiðja metnaðarfullur vinnu-
staður þar sem mikið er að 
gera, starfið fjöldbreytt og að 
sögn Þórheiðar eru þau alltaf í 
stöð ugri þróun.  Þau voru þó 
alveg til í að gefa sér tíma og líta 
upp úr vinnunni fyrir mynda-
töku þegar ljósmyndari kíkti við 
hjá þeim. Þau voru að sjálfsögðu 
komin í jólaskap og búin að 
skreyta eins og flestir vinnu-
staðir.

þa

Fjölbreytt starf unnið í Smiðjunni

 Óskum Snæfellingum gleðilegra jóla 
og  farsældar á komandi ári.

Þökkum samskiptin 
á árinu sem er að líða.

Kæru ættingjar og vinir

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

Guðrún Alexandersdóttir



hotelbudirhotelbudirhotelbudir.is +354 435 6700

Við óskum þér og fjölskyldu þinni 
gleðilegra jóla og farsæls komandi árs.

Þökkum samstarfið á árinu
sem er að líða.



Þegar við hugsum til okkar 
æskujóla, eigum við bara góðar 
minningar sem við erum þakk-
látar foreldrum okkar fyrir, því 
það er foreldranna að skapa 
jólin og hefðirnar fyrir börnin 
sín.

Aðdragandi jólanna var ekki 
jafn langur og íburðarmikill 
eins og er í dag.  Nema að 
mamma hafði mjög mikið að 
gera. Allt var gert hreint í hólf 
og gólf. Silfur og kopar púss-
aður, dúkar þvegnir og strektir, 
borin tekkolía á sófaborðin og 
allir skór pússaðir. Mamma 
saumaði fötin á okkur börnin 
og oft vakti hún fram á nótt við 
að klára  saumaskapinn. Mikið 
var bakað, tertur, rúllu tertur, 
lagtertur og margar smá köku-
sortir, eins og gyðinga kökur, 
hálfmánar, vanilluhringir, loft-
kökur, rúsínukökur, kókós-
toppar, piparkökur og fleira og 
fleira. Auðvitað máttum við ekki 
snerta kökurnar fyrr en á jólum 
og var oft ansi erfitt að standast 
þá freistingu að stelast í boxin.  
En einn var það sem komst upp 

með að stela smákökum og var 
það jólasveinninn, hann stal oft 
smákökum frá mömmu og 
laumaði í skóinn okkar sem við 
settum út í glugga. Þessir jóla-
sveinar komast upp með ýmis-
legt.

Á Þorláksmessu var borðuð 
Skata í hádeginu með brakandi 
hömsum eins og við kölluðum 
það, þeir urðu að vera svo 
heitir að það kraumaði á 
diskunum. Þetta fannst okkur 
sælgæti og þykir enn. Svo var  

hangikjötið soðið til að fá betri 
lykt í húsið og þá fyrst mátti 
byrja að skreyta heimilið. 
Mamma setti upp jólagardínur í 
eldhúsið, pabbi seríuna í 
stofugluggann og með aðstoð 
bræðra okkar settu þeir 

Æskujól Svanfríðar og Guðríðar

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:
Mánud. - fimmtud.  08:00 - 17:00
Föstudagar  08:00 - 16:00
Þorláksmessa  08:00 - 17:00
Aðfangadagur  08:00 - 12:00
Gamlársdagur  08:00 - 12:00
 

Systkinin saman á aðfangadag. T.v. Egill, Guðríður, Karítas Anna, Svanfríður og Þórður.



pappírsskraut í stofuloftið. 
Þetta var aðal skrautið og fannst 
okkur það vera ævintýralega 
fallegt í þessum skrautlegu 
litum.  Um kvöldið var jólatréð 
skreytt og sáum við systur um 
það.  Þótti okkur það mikil dýrð 
þegar kveikt var á því á aðfanga-
dag. 

Á jólum voru móðuramma 
okkar Guðríður og móðurbróðir 
Guðni alltaf hjá okkur. Hann 
var meðhjálpari í kirkjunni og 
fórum við í messu ef messað var 
klukkan sex, sem ekki var alltaf 
því presturinn þjónaði fleiri 
kirkjum.

Hátíðin gekk í garð þegar 
klukkan sló sex og var það 
siður hjá okkur að allir yrðu af 
vera komnir í jólafötin þegar 
klukkan sló jólin inn.  Minnumst 
við þess hvað okkur fannst allir 
fínir og hátíðlegir. Mamma búin 
að taka úr sér rúllurnar komin í 
jólakjólinn að stússa við 
jólamatinn, pabbi nýrakaður og 
ilmandi, kominn í hvíta skyrtu 
og bindi með silfur erma hnapp-
ana sína. Við óskuðum hvert 
öðru gleðilegra jóla með 
faðmlagi og þá komu jólin. Við 
borðuðum hangikjöt og 
laufabrauð, möndlugraut í 

dessert og var mikið kapp 
sérstaklega í bræðrum okkar og 
Guðna frænda að finna 
möndluna, oft kláruðu þeir úr 
skál inni en allan tímann hafði 
pabbi kannski geymt möndluna 
í munninum. Þegar búið var að 
opna pakkana og við öll að 
njóta bað mamma pabba um að 
púa vindil því henni þótti það 

svo góð og hátíðleg lykt. Var 
þetta viss athöfn og hefð sem 
pabbi gerði með glöðu geði 
þótt hann reykti aldrei.

Ekki eru jólagjafirnar okkur 
neitt sérstaklega minnisstæðar 
þó vissulega fengum við gjafir 
frá mömmu pabba og ætt-
ingjum. Man ég Svanfríður þó 
sérstaklega eftir einni gjöf frá 

mömmu og pabba. Þannig var 
að Gunnar Hjartarson var 
kennari minn, sem ég elskaði 
og dáði. Blessuð sé minning 
hans. Hann spurði okkur 
krakkana hvað okkur dreymdi 
um að fá í jólagjöf. Þegar ég 
kem heim úr skólanum segi ég 
mömmu frá þessu og hún spyr 
„og hvað sagðir þú“ Ég svaraði 

Jólaboð hjá ömmu og Guðna. Þórður, Karítas Anna, Egill, Svanfríður, Þórður eldri, Aðalsteina, Guðríður og amma 
Guðríður. 

Karitas Anna, Guðríður og Svanfríður nýkomar úr jólabaðinu.

Sendum viðskiptavinum 

og Snæfellingum öllum 

okkar bestu óskir 

um gleðilega jólahátíð 

og farsæld á komandi ári.

Þökkum viðskiptin á árinu.

Óskum Snæfellingum gleðilegra jóla 

og farsældar á komandi ári.



að mig langaði í fallega dúkku-
matar stellið úr gleri  sem fæst í 
Kaup félaginu. Mér til mikillar 
gleði og undrunar fékk ég það í 
jólagjöf. 

Ekki var mikið um sælgæti á 
þessum tímum en fyrir ein jólin 
hafði pabbi beðið Rabba bróður 
sinn um að kaupa fyrir sig 
Mackintosh´s dós þegar hann 
fór í siglingu. Var mikill spenn-
ingur þegar dósin var opnuð, 
þvílíkur ilmur og fegurð sem 
blasti við okkur syst kinunum. 
Þarna deildum við 7 manna 
fjölskyldan lítilli dós saman.  
Allir voru glaðir.

Á jóladag fórum við í heitt 
súkkulaði og kökur til ömmu og 
Guðna, þar dönsuðum við í 
kringum litla jólatréð þeirra sem 
var haft uppá tréstól sem búið 
var að klæða með jólapappír og 
teipa tréð fast með límbandi svo 
það dytti ekki um koll þegar 
hópurinn dansaði í kringum 
það. Tréð var skreytt m.a. með 
kramarhúsum og körfum sem 
amma gerði úr jólapappír.

Foreldrar okkar leyfðu okkur 
ekki að spila á spil  á aðfanga-
dags kvöld en eftir það var mikið 
spilað t.d. púkk sem er gamalt 
og skemmtilegt spil.  Þegar 
Svanfríður var um 13 ára fékk 
hún sína fyrstu hljómplötu í 
jólagjöf frá Þórði bróður okkar, 
var það plata með Slade sem 
innihélt m.a. lagið „Mama weer 
all crazee now“ fannst henni 
þetta vera sú mest töff jólagjöf 
sem hún gat fengið og var 
friðlaus að fá að spila plötuna. 
En pabbi var á öðru máli og 
sagði að það kæmi ekki til greina 
að spila svona lagað á 
aðfangadagskvöld. Og þar við 
sat.

Gamlárskvöld leið í hátíðleik 
og gleði, farið var á brennu.  
Pabba og bræðrum okkar þótti 
mjög gaman að skjóta upp 
rakettum. Eftir  miðnætti var 
mamma alltaf með tertu hlað-
borð og heitt súkkulaði með 
rjóma.

Þrettándinn hefur spilað stórt 
hlutverk hjá börnum í Ólafsvík í 
mörg ár og eins var það hjá 
okkur. Mikið var lagt upp úr að 
vera eins óþekkjan legur og 
maður gat. Þóttumst við vera 
álfar og tröll sem þyrftum að fá 
gott í gogginn því við værum að 
fara til fjalla og kæmum ekki 
aftur til byggða fyrr en um næstu 
jól. Þórður bróðir hafði mjög 
gaman af að mála okkur í framan 
og kom þar vel fram listfengi 

hans. Bættust oft frænkur, 
frændur og vinir okkar í hópinn 
sem Þórður málaði.

Þegar við lítum til baka til 
okkar æsku jóla sjáum við að 
það eru ekki hinir veraldlegu 
hlutir sem skipta mestu máli 
heldur ástríki og samvera fjöl-
skyld unnar.

Óskum við ykkur öllum gleði og 
friðar um jólin.

Guðríður og Svanfríður 
Þórðardætur

Ólafsvík

Jólagjafirnar skoðaðar á aðfangadagskvöld.  Þórður, Svanfríður, Karitas Anna, Guðríður og Egill.

Oft var mikið fjör þegar hittst var til að spila Púkk. Margrét, Þórður eldri, Svanfríður, Björn og Valgerður. 

Þórður að mála Guðríði og Svan á þrettándanum.



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.

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

Jóla og nýárskveðja! 
 

St�fsmannafélag Dala og Snæfellsnessýslu (SDS), 
send� félagsmönnum, �ölskyldu og samst�fsfólki öllu, 

hugheil� ósk� um gleðilega hátíð 
og f�sæld á kandi ári. 

Um leið viljum við senda þakk� f�� go� samst�f 
á árinu sem � að líða og hlökkum til nýs árs 

í nýju og stæ�a félagi, Kili sté��félagi st�fsmanna í 
almannaþjónustu. (kj��.is )  

 
Með vinsemd og v�ðingu fv. stjórn SDS 

Helga, Kiddý, Steini, Kristín, Bidda, Fríða og Lilja 



Einu sinni voru strákar sem 
hétu Jón og Pál, þeir voru 
bræður. Það voru að koma jól og 
allir voru mjög spenntir líka Jón 
og Páll.  Þeir voru að hjálpa 
pabba sínum að gera jólatréð 

klárt, skreyta það og setja 
jólaljósin á  og Þeir settu líka 
upp  jólaseríurnar í gluggana í 
húsinu þeira. Þetta þótti Jóni  og 
Páli gaman.  Allt í einu tóku þeir 
eftri því að það var komið 
myrkur og sáu að klukkan var 
orðin mjög margt.  Þeir voru 
orðnir svo þreyttir og vissu að 
það væri komin tími til að fara að 
sofa. Næsta dag  vöknuðu þeir 
snemma, kíktu í skóinn sinn og 
sáu að hann var tómur, 
jólasveinninn hafði ekki komið 
um nóttina. Þeir urðu fúlir og 
voru með stæla við foreldra sína. 
Þau urðu reið og báðu þá að fara 
út, síðan ákváðu þeir að fara í  
fótbolta á skólalóðinni. Þeir voru 

í fótbolta allan daginn, gleymdu 
alveg að þeir fengu ekki neitt í 
skóinn því það var svo gaman í 
fótbolta. Sama tíma var Grýla í 
hellinum sínum hún var í alveg 
brjáluðu skapi afþví hún var 
orðin glor hungruð. Hún ákvað 
að leggja af stað niður í bæ til að 
athuga með eitthvað að borða.   
Þegar Jón og Páll  voru svo að 
labba heim til sín seinni partinn 
sá Grýla þá og tók þá í pokan 
sinn og fór  með þá í hellinn 
sinn á vélsleða . Grýla hitaði upp 
pottinn sinn og þegar hann var 

tilbúinn náði hún í besta kryddið 
sitt. Þegar hún  var að fara að 
fara setja þá bræður í pottinn  til 
að sjóða þá, kom pabbi þeirra 
askvaðandi inn í hellinn til að 
bjarga þeim frá Grýlu.  Mikið 
sem Jón og Páll voru glaðir að 
sjá pabba sinn, núna gátu þeir 
farið heim og átt gleðileg jól. En 
Grýla greyið átti ekki svo gleðileg 
jól því hún var að deyja úr hung
ri.                                          

Gleðileg Jól !!! 

Hafsteinn Þorri Þráinsson 
6. GJS 

Jólasögusamkeppnin

Svanga Grýla

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

Tanlæknastofa Ara Bjarnasonar 

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

kirkjanokkar.is

Helgihald um jólin

24. desember, aðfangadag, 
    kl. 16:30 aftansöngur í Ólafsvíkurkirkju. 
    kl. 18 aftansöngur í Ingjaldshólskirkju. 

25. desember, jóladag, 
    kl. 14 helgistund á Jaðri. 
    kl. 21 ljósaguðsþjónusta í Brimilsvallakirkju. 

26. desember, annan í jólum, 
 kl. 14 jólaguðsþjónusta í Ingjaldshólskirkju. 

31. desember, gamlársdag, 
 kl. 14 hátíðarguðsþjónusta í Ólafsvíkurkirkju. 

Kirkjurnar verða hólfaðar og ekki kra�st hraðprófs. 
Allar frekari upplýsingar verða á www.kirkjanokkar.is.

Guð ge� ykkur gleðileg jól.



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.



Það er 13. desember. Stúfur á 
að fara til byggða í kvöld. Hann 
er búin að setja dót og nammi í 
pokann sinn og bíður bara. 
STÚFUR! kallar Grýla. KOMDU 
HINGAÐ INN Í ELDHÚS! heyrist 
yfir allan hellinn. STÚFUR! ER 
AÐ KOMA! kallar Stúfur á móti. 
Svo kemur Stúfur inn í eldhús. 
Ertu búin að setja í pokann 

þinn? spyr Grýla.
Hún er að búa til brauð og 

súpu.”Já“ svarar Stúfur. En eftir 
svona mínútu líður yfir Stúf. 
Grýla hringir á lækni. Jahá segir 
læknirinn hann Stúfur er 
fárveikur hann kemst ekki til 
byggða. Úff segir Grýla þá verður 
einhver að fara í staðinn fyrir 
hann. En þá getur allt í einu 
enginn farið í staðinn fyrir hann.

10 jólasveinar voru að fara út 
að borða og hinir 2 voru 
uppteknir við einhvað annað. En 
þá kom bara eitt til greina. Grýla 
þurfti að fara til byggða! Hún 
tekur pokann hans Stúfs og 
leggur af stað. Hún er varla 
kominn niður fjallið þegar hún 
missir pokann ofan í gjótu. Grýla 
veit ekkert hvað hún á að gera. 
Gjótan er djúp og hún sér varla 
handa sinna skil. En hún reddar 
sér og finnur einhvað í 
ruslatunnum hér og þar og hún 
á líka eitthvað barnadót í 
vasanum eftir nokkur óþekk 
börn sem hún hefur tekið og 

lætur það í skóna hjá krökkunum.
Næsta dag heyrir hún nokkra 

foreldra og börn að tala saman 
um hvað þetta voru ógeðslegar 
gjafir. Einn fékk notaðan 
kaffipoka og annar fékk notaðan 
tannbursta. Það fékk meira að 
segja einhver dauða rottu. Næsta 
dag fór Þvörusleikir til byggða og 
gaf öllum frábært dót og nammi 
í skóinn.

Enn nokkrir eru enn smeykir 
að þegar Stúfur kemur til byggða 
muni hann aftur gefa öllum rusl 
aftur. En enginn veit að þetta var 
bara Grýla sem missti pokann 
ofan í gjótu.

Ragna Egilsdóttir

Jólasögusamkeppnin

Þegar Grýla fór til byggða

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

Tökum árið 2022 með trompi!!

Óskum Snæfellingum gleðilegra jóla 
og farsældar á nýju ári.

Þökkum viðskiptin.





Mikið hefur verið um að vera 
í Grunnskóla Grundarfjarðar í 
aðdraganda jólanna. Í vetur 
hefur verið boðið upp á skóla-
kór fyrir nemendur í 1.-7. bekk 
og tóku þeir nemendur upp 
jólakveðju frá skólanum þar 
sem búið var að semja texta við 
þekkt jólalag, jólakveðjan var 
svo send út föstudaginn 17. 
desember. Kórinn fór einnig í 
heimsókn fyrir utan Dvalar-
heimilið Fellaskjól og söng 
nokkur jólalög fyrir heimilisfólk. 

Í síðustu viku var einnig jóla-
hringekja í gangi og unnu nem-
endur að fjölbreyttum verk-
efnum tengd jólunum. Má þar 
nefna jólaþorp sem nemendur 
sköpuðu og var gaman að sjá 
heildarútkomuna hjá þeim. 

Á fimmtudag var haldinn 
árlegur íþróttadagur þar sem 
nemendur 7. bekkjar sáu um að 
skipuleggja daginn fyrir yngri 
nemendur og nemendur 10. 
bekkjar sáu um að skipuleggja 
fyrir þá eldri. 

Vikan endaði síðan á kósídegi 

og litlum jólum þar sem nem-
endur hittu umsjónarkennarana 
sína og samnemendur í heima-
stofunni sinni og áttu saman 
nota lega jólastund. 

Í desember stóð leshópurinn 
Köttur út í mýri fyrir jóla sögu-
samkeppni og fengu Bergrúnu 

Írisi Sævarsdóttur með sér í lið 
til að fara yfir sögurnar sem 
nem endur skrifuðu. Lilja 
Magnús dóttir tilkynnti um 
úr slit samkeppninnar í skóla-
num fimmtudaginn 16. des-
ember og voru þrjár sögur 
valdar. Andri Jósefsson í 3. bekk 

skrif aði söguna sem hlaut 1. 
verð laun, Jódís Kristín Jóns-
dóttir í 3. bekk hlaut 2. verðlaun 
og Guðrún Ósk Aðalsteinsdóttir 
í 5. bekk hlaut 3. verðlaun. 

Herdís Björnsdóttir
Skólaritari

Grunnskóla Grundarfjarðar

Fjölbreytt jóladagskrá í Grunnskóla Grundarfjarðar

Opnunartími y�r hátíðirnar:
23. des 13-22
24. des 10-12
Virka daga 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





Smiðjan
Í byrjun desember fór verk-

efna- og líknarnefnd lions-
klúbbsins Ránar með jólalegan 
glaðning í Smiðjuna. Þessi 
ár lega aðventusending klúbbs-
ins er til þess að gleðja starfs-
menn og leiðbeinendur Smiðj-
unnar í aðdraganda jól anna. Að 
vonum var gjöfunum tekið 
fagnandi enda fáir sem slá 
hendinni á móti jólalegu góð-
gæti til að gæða sér á á að vent-
unni.

Jaðar
Verkefna og líknarnefnd 

lionsklúbbsins Ránar fór með 
sína árlegu aðventusendingu á 
dvalar- og hjúkrunarheimilið 
Jaðar í upphafi aðventunnar. Er 
þessi gjöf til þess að gleðja 
heimilsfólkið á Jaðri og inni-
heldur hún allskyns veigar, 
bæði í föstu og fljótandi formi 
sem hægt er að gæða sér á á 
meðan beðið er eftir jólunum.

Brunavarna 
litabækur

Í haust afhentu lions klúbb-
arnir Rán og Þernan nemendum 
í 3. bekk í Grunnskóla Snæ fells-
bæjar brunavarna litabækur. 
Undir eðlilegum kringum-
stæðum hefur Slökkvilið Snæ-
fells bæjar afhent nemendunum 
litabækurnar þegar þeir fara inn 
í 3. bekk með fræðslu um eld-
varnir og rétt viðbrögð við elds-
voða á ári hverju. Í fyrra og í ár 
hefur þó verið breyting á vegna 
takmarkana á heimsóknum í 
skólann og því hefur Sólveig 
Blá feld, starfsmaður í grunn-
skólanum og meðlimur í lions-
klúbbnum Þernunni afhent 
nem endunum litabækurnar 
fyrir hönd Lionskvenna í Snæ-
fellsbæ. Á meðfylgjandi mynd 
má sjá sátta nemendur með 
nýjar brunavarna litabækur.

sj

Lions gefur og gleður

Óskum viðskiptavinum og Snæfellingum öllum 
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári. 

Þökkum ánægjuleg viðskipti á árinu 
sem er að líða.



Gleðilega hátíð!
Við óskum Snæfellingum öllum gleðilegra jóla og 
farsældar á komandi ári. Þökkum árið sem er að líða.

Agnes Sif Eyþórsdóttir, 
33 ára, Grundarfjörður

Hvað kemur þér alltaf í 
jólaskap?

Það sem kemur mér í jólaskap 
er að hlusta á jólalög, horfa á 
jólamyndir sem mér þykir mjög 
gaman að gera, The Holiday mín 
uppáhalds. Baka jólakökur og 

drekka heitt kakó og auðvitað að 
fara og saga jólatré. 

Hver er þín fyrsta jóla
minning?

Mín fyrsta jólaminning er lík-
lega þegar ég var um 2 - 3 ára þá 
fékk ég skíði í jólagjöf og auð-
vitað þurfti að fara strax daginn 
eftir og kenna mér að skíða. Man 

lítið eftir jólunum sjálfum en 
man eftir að hafa verið að læra á 
skíðin í bakgarðinum hjá ömmu 
og afa. 

Hver er þín uppáhalds jóla
minnig?

Mín uppáhalds jólaminning er 
þegar ég var lítil þá fórum við 
alltaf annan í jólum heim til 
ömmu og afa, öll systkini pabba 
og fjölskyldur og áttum frábært 
jóla boð, borðuðum saman 
góðan mat og við krakkarnir 
komum með eitthvað af okkar 
uppá halds gjöfum til að sína 
öðrum.  Svo auðvitað fórum við 
maðu rinn minn einu sinnum til 
Liver pool ein jólin og fórum á 2 
frá bæra fótboltaleiki, það er 
minning sem ég væri alveg til í að 
upplifa aftur.

Besta eða eftirminnilegasta 
jólagjöf sem þú hefur fengið? 

Mín uppáhalds jólagjöf er lík-
lega skautar sem ég fékk þegar 
ég var unglingur. Man bara hvað 
ég var rosalega hamingjusöm. 

Hver er uppáhalds jólamatur
inn þinn?

Minn uppáhalds jólamatur er í 
raun sósan hans pabba sem hann 
gerir með hamborgarhryggnum. 

Hvað finnst þér vera besta 
jólalagið?

Ég get nú ekki valið uppáhalds 
jólalag en hlusta oftast á jólalög 
sungin af Michael Bublé, mig 
dreymir um að fara á tónleika 
með honum, Mariah Carey og 
Justin Bieber.

Jólaspurningar

Sendi öllum ættingjum og vinum 
mínar bestu jóla- og nýársóskir 

með þökk fyrir það liðna.

Kær kveðja
Bjarni Ólafsson, Geirakoti



Þær létu rigninguna ekki 
aftra sér stelpurnar í 3. flokki 
kvenna hjá Snæfellsnes sunnu-
daginn 12. desember þegar þær 
mættu HK á Ólafsvíkurvelli. 
Leikur inn var liður í Faxa flóa-
mót inu B liða. Spiluðu stelpur-

nar vel miðað við erfiðar 
að stæð ur. Leikurinn endaði 0 - 
0 og þetta því fyrsta stig stelpn-
anna eftir naumt tap gegn 
Haukum helgina áður þegar 
þær töpuðu 2 - 1. 

Voru báðir leikir nir spilaðir 

við erfiðar að stæður og Snæ-
fells nes stelpur óheppnar að 
vinna ekki báða leikina, þær 
taka fram förum í hverjum leik 
svo gaman verður að fylgjast 
með þeim. 

Spila átti annan leik á sunnu-

daginn í 4. flokki en honum 
þurfti að fresta þar sem 
mótherjarnir, Afturelding náðu 
ekki í lið. 

þa

Spiluðu fótbolta í rigningunni



Einu sinni var strákur sem 
heitir Gunnar. Hann var alltaf 
stilltur og prúður og þess vegna 
fékk hann alltaf gjafir frá jóla-
svein unum. Eitt kvöldið þegar 
stekkja staur kom til byggða 
ruglast hann á Gunnari og 
öðrum strák sem hafði verið 
óþekkur og Grýla tók Gunnar en 
ekki hinn strákinn og setti hann 
í pokann sinn. Þegar Grýla kom 
heim í hellinn um kvöldið þá 
kom stúfur og sagði „ég er farinn 

og hættur að vera jólasveinn“ og 
labbar út úr hellinum mjög 
reiður. Grýlu bregður og ákveður 
að kalla á alla jólasveinana á 
fund. Allir koma. Grýla segir 
þeim hvað hafi gerst og að Stúfur 
sé farinn og sé hættur að vera 
jóla sveinn vegna þessarra mis-
taka sem Grýla gerði að taka 
rangan strák til sín. Kertasníkir 
segir við þau að hann hafi séð 
Stúf og Þvörsleiki rífast mikið. 
Jólasveinarnir velta fyrir sér 
hvernig þeir geta fengið hann til 
að koma aftur því það er ekki 
hægt fyrir öll börnin í heiminum 
að það vanti Stúf þegar jólin 
nálgast. Askasleikir kemur með 
þá hugmynd að fá Gunnar með 
þeim í lið að finna út úr þessu. 
Gunnar gengur til liðs við þá og 
Grýla sleppir honum. Gunnar 
kemur með þá hugmynd að 
halda veislu til að fá Stúf til baka. 
Öllum lýst vel á þá hugmynd og 
þeir hafa veisluna í Rauðum og 
grænum litum. Gunnar bíður sig 
fram til að fara og leita af Stúf og 

á meðan skreyta jólasveina-
bræðurnir hellinn. Gunnar 
gengur af stað í átt til byggða, 
hann kallar og kallar á Stúf en 
fær engin svör. Mamma Gunnars 
heyrir í honum, hleypur út og 
segir honum að koma inn. 
Gunnar segist ekki geta það 
strax og sé bara kominn til að 
sækja sleðann sinn. Eftir mikla 
leit af Stúf finnur Gunnar hann 

og fær hann til að koma upp í 
hellinn þar sem býður hans 
mikil jólasveina veisla og hann 
verður ánægður og verður aftur 
jólasveinn. 

Hvað er hægt að læra af þessari 
sögu ?

Jólakveðja 
Víkingur Elís Oddsson 

Jólasögusamkeppnin

Stúfur verður reiður

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.



Grunnskóli Snæfellsbæjar tók 
þátt í Forvarnardeginum þann 6. 
október síðastliðinn. Hann er 
haldinn í flestum grunn- og 
fram halds skólum landsins og var 
nú haldinn í 16. sinn. Dagskrá 
dags ins er hugsuð fyrir nem-
endur í 9. bekk grunnskóla og 
nema á fyrsta ári í framhaldsskóla. 
Að Forvarnardeginum standa 
em bætti forseta Íslands, Reykja-
víkur borg, Íþrótta- og ólympíu-
sam band Íslands, Skátarnir, Ung-
menna félag Íslands, Rannsóknir 
og greining, Samband íslenskra 
sveitar félaga, Samstarf félaga-
samtaka í forvörnum, Samfés og 
Heimili og skóli, auk embættis 
land læknis sem fer með verk-
efnastjórn Forvarnardagsins. 

Þema dagsins að þessu sinni 
var andleg líðan ungmenna og 
var áhersla lögð á mikilvægi þess 
að auka seiglu til að takast á við 
áskoranir í lífinu svo sem of 
lítinn svefn, orkudrykki og nikó-

tín vörur. Nemendur ræddu um 
verndandi þætti gegn áhættu-
hegðun og var lögð rík áhersla á 
samveru með fjölskyldu, þátt-
töku í skipulögðu íþrótta- og 
tóm stunda starfi og að leyfa 
heilanum að þroskast. Unnu 
nem endur í hópum og skráðu 
hug myndir sínar niður. Svör-
unum var síðan safnað saman til 
að finna hvað væri sameiginlegt í 
þeirra svörum. Nemendur tóku 
einnig þátt í leik á vefsíðu For-
varnar dagsins. 

Þrír nemendur voru svo 
dregnir úr pottinum og fengu 
afhend vegleg verðlaun við 
hátíð lega athöfn á Bessastöðum. 
Bryndís Brá, nemendi í 9. bekk 
Grunn skóla Snæfellsbæjar, var 
ein af þeim og hér má sjá mynd 
af henni þar sem hún tekur við 
viðurkenningunni. 

þa

Forvarnadagurinn haldinn í 16. sinn

Anna F. Gunnarsdóttir  
Löggiltur fasteignasali    
Lista og innanhús Stílisti  

892 8778
anna@valholl.is

Sturla Pétursson
Löggiltur fasteignasali 

899 9083
sturla@valholl.is

Hrafnhildur B. Baldursdóttir
Löggiltur fasteignasali 
BA í stjórnmálafræði 

862 1110
hrafnhildur@valholl.is

Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteignasala 
sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Snorri Snorrason  
Löggiltur fasteignasali 
  

895 2115
snorri@valholl.is

Pétur Steinar Jóhannsson
Aðstoðarm. fasteingasala 
Snæfellsnesi

893 4718
petur@valholl.is

Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri, löggiltur  
fasteignasali B.Sc  

693 3356
heidar@valholl.is

Ingólfur Geir Gissurarson 
Framkvæmdastjóri, lögg. 
fasteignasali, leigumiðlari 

896 5222
ingolfur@valholl.is

Hildur Harðardóttir
Lögfræðingur, löggiltur 
fasteignasali, skjalagerð  

897 1339
hildur@valholl.is

Hólmfríður Björgvinsdóttir
Ritari  

588 4477
ritari@valholl.is

Elín Viðarsdóttir
Löggiltur fasteignasali  

695 8905
elin@valholl.is
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Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð

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

Sigmar Arndal Eyþórsson, 
35 ára, Grundarfjörður

Hvað kemur þér alltaf í 
jólaskap?

Að fá að sníkja smákökur af 
móður minni og náttúrulega að 
borða þær. 

Hver er þín fyrsta jóla
minning?

Held að það hafi verið á 
Hellissandi man bara eftir jóla-
trénu og hvað það var stórt, 
væntan lega bara ég lítill þá. 

Hver er þín uppáhalds jóla
minning?

Það var þegar fjölskyldan var 
öll saman síðast, en önnur systir 
mín býr í Noregi núna þannig að 
það hefur ekki gerst í svolítinn 
tíma. 

Besta eða eftirminnilegasta 
jólagjöf sem þú hefur fengið?

Algerlega Airfry vélin frá 
mömmu og pabba hún er enn 
mikið notuð. 

Hver er uppáhalds jóla
maturinn þinn?

Ég verð að segja bara klassíski 
hamborgarhryggurinn en hangi-
kjötið deilir samt í rauninni sæti 
með honum. 

Hvað finnst þér vera besta 
jólalagið?

Ég elska glam rokk lagið 
Christ mas song (don’t let the 
bells end) það kemur mér í jóla-
gírinn.  

Jólaspurningar



Útgerðarfélagið 
Ingibjörg ehf.

Brynja SH
Bjartsýnn ehf.

ssu.is

Mareind
Siglingatæki   -   Sala og þjónusta

Særif SH 25
Melnes ehf.



Það hefur verið jólalegt á 
Jaðri nú í aðdraganda jólanna. 
Þann 13. desember mættu Olga 
og Siggi Hösk á dvalar- og 
hjúkrunarheimilið og fluttu 
ljúfa jólatóna fyrir heimilsfólkið 
sem gladdi mjög. 

Miðvikudaginn 15. desember 
hélt jólafjörið svo áfram og 
haldið var upp á litlu jólin. 
Gerður, Steiney og Marek eða 
húsbandið GSM sungu vel valin 

lög, Valentina, Jenni og Nanna 
komu og fluttu falleg lög á 
meðan heimilisfólkið gæddi sér 
á ljúffengum jólamat frá Sker 
og Gerður flutti svo jólasögu. 
Að lokum mætti galvaskur jóla-
sveinn með poka fullan af 
gjöfum fyrir íbúa og það er 
alveg á hreinu að það hættir 
aldrei að vera gaman að fá 
glaðning frá sveinka. 

sj

Litlu jólin á Jaðri

Óskum Snæfellingum gleðilegra jóla 
og farsældar á nýju ári.

Þökkum viðskiptin.

Útgerðarfélagið 
Ingibjörg ehf.

Brynja SH
Bjartsýnn ehf.

ssu.is

Mareind
Siglingatæki   -   Sala og þjónusta

Særif SH 25
Melnes ehf.

Óskum öllum Snæfellingum 

gleðilegra jóla og 

farsældar á komandi ári.



Guðrún Jóna Jósepsdóttir, 
40 ára, Grundarfjörður

Hvað kemur þér alltaf í 
jólaskap?

Það er svo margt sem kemur 
mér í jólaskap, lykt af manda-
rínum, heitt súkkulaði með 
rjóma ( já súkkulaði, ekki kakó), 
tón list, bökunar ilmur, að jóla-
skreyta og já meira að segja jóla-
þrif og gluggapúss. Laufa brauðs-
gerð, sörugerð og höggva jólatré 
með stór fjölskyldunni er samt 

toppurinn á jólastemmningunni.

Hver er þín fyrsta jóla
minning?

Ég á margar góðar bernsku 
jólaminningar en man þá helst 
eftir bið, endalausri bið eftir því 
að fá að opna pakkana. Þegar við 
systkinin vorum orðin alveg við-
þolslaus fengum við að opna 
einn pakka fyrir mat. Ég man sér-
staklega eftir pakka frá Guggu og 
Þórði sem innihélt spil sem við 
krakkarnir spiluðum fyrir mat. 

Svo er líka almennt jólastúss sér-
staklega minnisstætt, þrif, allir að 
fara í bað eða sturtu og svo í jóla-
fötin. Þegar maður er svo komin 
með maka og börn erum minn-
ingar tengdar þeim sérstaklega 
dýrmætar. Fyrstu jólin með maka 
og hverju barni eru sérstaklega 
minnistæð.

Hver er þín uppáhalds jóla
minning?

Það eru svo margar uppáhalds 
jólaminningar en dýrmætastar 
eru jólaminningar um litlu jólin 
okkar systra. Einnig á ég mjög 
dásamlegar minningar með fjöl-
skyldunni á skíðum, skautum og 
í sleðaferðum á jóladag. Það er 
sér staklega eftirminnileg jóla-
stund þegar við systur vorum 
allar í eins kjólum og fengu svo 
allar eins prjónavesti frá Ömmu 
Dídí og afa Magga.

Besta eða eftirminnilegasta 
jólagjöf sem þú hefur fengið?

Það er mjög erfitt að gera upp 
á milli jólagjafa en mjög eftir-
minni leg jólagjöf eru Blizzard 
skíðin sem ég fékk þegar ég var 
barn. Þau standa alveg upp úr.

Hver er uppáhalds jóla
maturinn?

Þegar ég var barn elskaði ég 
ham borgar hrygg og rauð víns-
sósuna hennar mömmu. Með 
hækk andi aldri finnst mér skötu-
selur og humarinn hennar 
mömmu slá öllu við. Waldorf 
salat ið hennar Dittu tengda-
mömmu er líka algjört æði og 
örkin hans Nóa hjá Röggu 
tengda mömmu algjört lostgæti. 
Ætli mér finnist ekki bara flestur 
matur góður.

Hvað finnst þér vera besta 
jólalagið?

Besta jólalagið er örugglega 
erfiðasta spurningin, jólalag 
æsku minnar var Jólahjól með 
Snigla bandinu. Í seinni tíð eru; 
Þegar þú blikkar með BÓ og 
Herra Hnetusmjöri, Þú og ég og 
jól með Svölu Björgvins, All I 
want for Christmas með Mariah 
Carey og Jólin eru að koma með 
Í svörtum fötum. Baggalútur er 
nauðsynlegur á aðventunni en á 
aðfangadag er Ó, Helga nótt og 
Heims um ból algjörlega ómiss-
andi.

Jólaspurningar

Bókasafn Snæfellsbæjar óskar 

öllum íbúum Snæfellsbæjar gleðilegra jóla 

og gæfu og hamingju á árinu sem fer í hönd.

Jól og áramót 
Bókasafn Snæfellsbæjar verður lokað 
frá og með 23. desember til 26. desember. 

Opið mánudaginn 27. des til �mmtudags 30. des.

Venjulegur opnunartími frá og með 
3. janúar 2022.

BÓKASAFN SNÆFELLSBÆJAR 



Börnin á Rauðu deildinni á 
leikskólanum Krílakoti í Ólafsvík 
skelltu sér í gönguferð í síðustu 
viku, starfsfólk leikskólans ákvað 
að nota tækifærið fyrst að 
veðurfar var líkara vorveðri en 
dæmigerðu desemberveðri.

Börnin heimsóttu nokkur 
fyrir tæki og stofnanir við Ólafs-
braut, heilsuðu upp á starfsfólk 
og skoðuðu jólaskreytingar. Allir 
voru í miklu jólaskapi og tóku 
því mjög vel að fá börnin í 
heimsókn og ekki spillti fyrir að 
börnin sungu jólalög fyrir 
starfsfólk og viðskiptavini.

Fyrir framan verslunina Hrund 
var jólasveinn sem dillaði sér og 
söng jólalög og vakti það mikla 
kátínu hjá börnunum, ákveðið 
var að stilla sér upp fyrir mynda-
töku með jólasveininum.

Rauða deildin í jólagönguferð

Grjótverk óskar Snæfellingum gleðilegra jóla 
og farsældar á komandi ári, 

þökkum samveruna á árinu sem er að líða.

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

Ómar og Kay

Kæru ættingjar og vinir. 
Innilegar jóla- og nýárskveðjur, 

með þökk fyrir það liðna. 

Elísabet Jóna Ingólfsdóttir



Einu sinni voru  öll börn í 
fjallaskóla sem öll börnin voru í 
var alltaf svo mikill snjór og þau 
hjálpuðust öll alltaf saman að 
gera snjóhús og mikið úr snjó 
enn einn daginn fór einn krakki 
að eiðileggja smá af snjóhúsinu  
vitiði afhverju, útaf hann ætlaði 
að gera breiðara og miklu stærra 
svo þegar krakkarnir fóru næst í 
skólann þá var snjóhúsið mikklu 
stærra og þau vissi ekkert sem 
gerði það utaf að strákurinn 
sem gerði það var veikur og svo 
hætti hann að vera veikur og 

gerði glugga og fullt og svo 
næsta dag var hann aftur með 
svo mikið kvef og svo fór hann í 
skólann og þá spurðu krakkarnir 
veistu hver gerði þetta og þá 
sagði krakkinn já ég gerði þetta 
og þau spurðu varstu ekki 
veikur þá sagði krakkinn ég 
hætti þegar skólinn var ný búinn 
og  þá gerði ég þetta og svo varð 
ég aftur smá veikur og svo varð 
ég smá kvefaður og núna er ég 
kominn aftur í skólann og við 
getum núna farið og gert meira. 
Krakkarnir fóru núna alltaf í 
fjallaskóla útaf það var aldrei 
snjór sem þau bjuggu út af þau 
bjuggu í Kjarnarholti sem var 
aldrei snjór enn samt fannst 
þeim gaman útaf þau geta haft 
sumar og vetur útaf það var 
alltaf mjög mikill snjór sem 
skólinn þeirra var og alltaf svo 
heitt sem þau bjuggu.

Hinrik Freyr Baldursson 1. bekkur

Jólasögusamkeppnin

Bestu jólin í heimi

Gleðileg jól og 
farsælt komandi ár 

Svæðisgarðurinn Snæfellsnes þakkar 
samstarfið á árinu sem er að líða. 

Mörg mikilvæg verkefni bíða okkar 
Snæfellinga á nýju ári.



Þegar farið er yfir knatt spyrnu-
árið 2020 hjá Víkingi Ólafsvík er 
fyrst um sinn eðlilegt að horfa til 
baka með vonbrigðahnút í maga-
num. Auðvitað féll liðið niður í 
aðra deild og mun sumarið 2022 
spila þar í fyrsta sinn síðan árið 
2010. Þá þurfti liðið að gera 
breytingar á þjálfarateymi sínu á 
miðju tímabili annað árið í röð. 

Gunnar Einarsson hóf tíma-
bilið sem þjálfari Víkings en 
hann sagði starfi sínu lausu á 
miðju tíma bili þar sem gengi 
félagsins hafði ekki verið gott. Þó 
svo að hlutirnir hafi ekki gengið 
sem skyldi er Gunnar flottur og 
fær þjálfari sem lagði sig allan 
fram fyrir félagið af heilindum. 
Þökkum við Gunnari kærlega 
fyrir sam starfið og óskum 
honum vel farnaðar í framtíðinni. 

Í hans stað kom reynsluboltinn 
Guðjón Þórðarson og var hann 
þar með að taka við liðinu á 
miðju tímabili annað árið í röð. Í 
þetta sinn gerði hann lengri 
samning og mun hann því einnig 
þjálfa liðið næsta sumar.

Eins og fram hefur komið hér 
að ofan var árið vissulega gríðar-
lega erfitt og krefjandi en sá sem 
hér stingur niður penna kýs hins-
vegar frekar að líta á það já kvæða 
sem var í gangi í kringum félagið 
á þessum skrítnu tímum. Stað-
reyndin er sú að það er ansi langt 
síðan svona margir ungir heima-
menn hafa verið í jafn stóru hlut-
verki hjá liðinu og síðast liðið 
sumar. Strákar eins og Anel 
Crnac, Bjartur Bjarmi, Brynjar 
Vil hjálms son og Konráð Ragnars-
son léku flesta leiki með liðinu 

og öðluðust í leiðinni gríðarlega 
dýr mæta reynslu sem mun nýtast 
liðinu vel í framtíðinni. Að sama 
skapi mun það að spila í 2.deild 
á næsta tímabili vonandi gefa 
enn meira svigrúm til að gefa 
ungum heimamönnum sénsinn. 

Nýverið skrifuðu sex ungir 
leik menn undir sína fyrstu samn-
inga hjá Víkingi og vonandi fá 
þeir tækifæri til að spreyta sig á 
næsta ári. Þá skal einnig tekið 
fram að það er skýrt markmið 
félagsins að vera með sam-
keppnis hæft lið á næsta ári sem 
getur barist um að fara upp.

Að lokum vill knattspyrnudeild 
Víkings Ó. nýta tækifærið og 
þakka stuðningsmönnum , sjálf-
boða liðum og öðrum vel unn-
urum fyrir samstarfið á árinu 
sem er að líða. Vonumst við eftir 
áframhaldandi stuðningi ykkar á 
næsta ári. Gleðileg jól og farsælt 
komandi ár.

Áfram Víkingur Ó.!

Stjórn og framkv. stjóri 
knattspyrnudeildar Víkings Ó.

Bestu óskir um gleðileg jól og farsælt komandi ár.

Þakka viðskiptin á árinu sem er að líða.

Eiríkur Gautsson, 
múrarameistari

Erfitt ár að baki hjá Víkingum
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Einu sinni voru þrettan jóla-
sveinar sem bjuggu í Grýluhelli, 
þeir eignuðust lítinn bróður 
sem fékk nafnið Símasveinn því 
hann var alltaf í síma og gera 
símaat. Og þá urðu þeir fjórtán 
Grýla var alltaf svo góð við 
Símasvein að því að henni 
fannst sími vera svo mikilvægur 
og henni fannst Símasveinn vera 
líka svo krúttlegur. Einn daginn 
átti Símasveinn að gefa í skóinn 
og hann gaf öllum kartöflu og 
svo setti hann símann í hleðslu 
hjá einhverjum krakka útaf hann 

var ekki með neina innstungu 
heima hjá sér. Næsta dag ætlaði 
símasveinn í símann og Grýla og 
þau fundu ekki símann, og 
Símasveinn mundi að hann setti 
símann í hleðslu hjá einhverjum 
krakka  og krakkinn hélt að 
hann hefði fengið síma í skóinn 
enn það var kartafla í skónum, á 
meðan þessi krakki var í 
skólanum hljóp Símasveinn 
niður af fjallinu og tók símann 
sinn og svo var krakkinn að  
spyrja alla krakkana hvað þeir 
fengu í skóinn og allir svöruðu 
kartöflu og svo sagði krakkinn 
ég fékk alls ekki kartöflu og 
krakkarnir sögðu ég trúi þér 
ekki og þá sagði krakkinn sem 
hélt að hann fékk síma komið 
þið þá bara og leikiði við mig og 
krakkarnir sögðu þá já og svo 
þegar þau  fóru heim til hans þá 
kíktu þau í skóinn og síminn var 
horfinn.

 
Hekla Mist Baldursdóttir 4. bekkur.

Jólasögusamkeppnin

Nýi jólasveinninn



Kristján Þórðarson, 58 
ára, Ölkeldu 2

Hvað kemur þér alltaf í 
jólaskap?

Það hefur nú breyst eftir því 
sem líður á ævina.. sem krakki 
var þetta nú allt spennandi og 
mikil tilhlökkun svo þegar 
dæturnar komu koll af kolli kom 
þessi jólafílingur til baka með 
þeim. Heljar vinna að hjálpa 
jólasveininum að brasast með 
skóna! Svo er það nú jólafílingur 

út af fyrir sig, höfuðverkurinn 
við að finna eitthvað fallegt fyrir 
frúnna. En núna kom jóla fíling-
urinn með mjólkurbílnum á 
mánu daginn þegar ostakassinn 
frá MS birtist sem allir mjólkur-
inn leggjendur fá fyrir hver jól. 
Gott að fá smá pepp fyrir ævi-
starfið sem hefur verið að fram-
leiða mjólk fyrir landann í sífellt 
skrýtnara neysluumhverfi.

Hver er þín fyrsta jóla
minning? 

Fyrsta minninguna held ég 
eins og margir á mínum aldri 
tengi við epla lyktina, stóri 
pappa kassinn með bæði eplum 
og appel sínum sem kom úr 
kaup stað num. Annað sem er 
pikk fast i minningunni er 
að fanga dags morgun er ég var 
polli og við Signy systir fengum 
frá jóla sveininum fagur rauða 
appel sínu og kók flösku og ekki 
litlu flösk una heldur STÓRU. 
Man reyndar að þarna fór ég að 
efast um tilvist jóla sveinsins.. því 
svona ger semar hafði ég séð 
frammi í geymslu.

Hver er þín uppáhalds jóla
minning? 

Engin jól hafa verið eins og 
alltaf eitthvað öðruvísi en 
vanalega.. oft tengt veðri, minnir 
að eitthvert aðfangadagskvöldið 
hafi verið rafmagnslaust, það var 
mjög sérstakt.. og kannski er það 
bara skrýtnasta minningin frá 
aðfangadagskvöldinu i fyrra 
þegar við Astrid vorum bara tvö i 
kotinu, hvorugt okkar upplifað 
annað eins fámenni á okkar ævi.. 
en við lifðum það af, samt eru 
engin jól án barna en þau geta 
verið á öllum aldri.

Besta eða eftirminnilegasta 
jólagjöf sem þú hefur fengið? 

Þar svíkur minnið mig sem 
fyrri daginn, man ekkert frá 
æsku árunum en get nefnt 
eitthvað nær nútímanum. Öllara 
einka númerið frá konunni og 
risa stóra vekjara klukku skrímslið 
sem ég fékk frá bróður mínum 
og Dodda frænda fyrir nokkrum 
árum. Þeim fannst ég heldur 
tregur til mjalta á morgnana og 

þar hefur senni lega fæðst hug-
myndin í mínum kolli um 
mjólkur róbótana sem nú eru 
komnir á bæinn.

Hver er uppáhalds jóla
maturinn þinn?

Hamborgarhryggurinn gamli 
góði, enginn afsláttur þar og 
hangikjöt á jóladag, smá 
núningur er innan fjölskyldunnar 
um hvort það skuli vera heitt eða 
kalt svo lendingin er oft að hafa 
hvorutveggja. Svo er ég hrifinn 
af norska jólamatnum svína-
ribbum og julepulsum og höfum 
við það helst á afmælisdag 
Astridar 27. des, ef við erum ekki 
þá þegar búin að salta okkur í 
hel.

Hvað finnst þér vera besta 
jólalagið? 

Bara setja á jólaflashback a 
Spilaranum.. þar eru öll gullin 
geymd.

Óskum Snæfellingum gleðilegra jóla 
og farsæls komandi árs. 

Þökkum viðskiptin á árinu.

Ræktunarstöðin Lágafelli 
Hjá góðu fólki ka�hús

Jólaspurningar

Óskum Snæfellingum 
gleðilegra jóla 

og þökkum samstarfið 
á árinu sem er að líða.



Ingunn Ýr Angantýsdóttir, 
27 ára, Ólafsvík

Hvað kemur þér alltaf í 
jólaskap?

Það er eitthvað svo töfrandi að 
upp lifa fannhvíta jörð með 
ný föllnum snjó í rökkrinu þegar 
jóla ljósin njóta sín best. Þá rennur 
á mig jóla skapið og þörfin á að 
hlusta á jóla lög, fá mér heitt 
súkku laði og baka smákökur.

Hver er þín fyrsta jóla
minning? 

Sú fyrsta er líklega þegar ég var 

fjögurra og hálfs árs árið 1997. Þá 
vekur systir mín mig með látum 
morguninn 20 desember og segir 
mér að við séum búnar að eignast 
bróður. Mamma og pabbi höfðu 
þá brunað um nóttina frá Þingeyri 
yfir til Ísafjarðar þar sem bróðir 
minn fæddist með hraði og við 
systkinin fjögur biðum heima full 
eftirvæntingar. Svo koma þau 
heim á Þorláksmessukvöld með 
Víking bróður okkar í burðarrúmi 
og við stóðum öll yfir með 
stjörnur í augunum yfir nýjustu 
við bótinni í fjölskylduna. Á 
aðfanga dag borðuðum við svo hjá 
ömmu og afa á Þingeyri og ég 
man hvernig ég sat og undraðist 
mjög yfir matnum, það voru 
rjúpur sem ég hafði aldrei 
smakkað eða séð áður. Þessi jól 
voru við burðarrík, lítill bróðir 
fæddur, aðfangadagskvöld hjá 
ömmu og afa í fyrsta sinn og svo 
Víkingur skírður. Ég man nokkuð 
vel eftir þeim þrátt fyrir ungan 
aldur.

Hver er þín uppáhalds jóla
minning? 

Það eru margar hugjúfar minn-
ingar sem koma upp enda mikið 

um hefðir og venjur sem við fjöl-
skyldan eigum í aðdraganda jól-
anna. Þegar ég lít tilbaka sé ég að 
margar þeirra tengjast vali á jóla-
trénu ár hvert. Sú hefð var lengi 
að við fjölskyldan fórum í jóla trés-
leið angur inn í Hvalfjörð og áttum 
góðar samverustundir þar sem 
við kepptumst við að finna fall eg-
asta tréð í skóginum til að taka 
með heim. Að okkar mati var fall-
eg asta tréð oft það sem hafði ein-
hver sérstök útlitseinkenni. Eitt 
árið var jólatréð svakalega breitt 
og leit meira út eins og stór runni 
inní stofu en jólatré. Það er þó ein 
nýleg minning tengd jólatrénu 
sem stendur uppúr, það er þegar 
pabbi ákveður að gefa jólatrénu, 
sem hafði verið vandlega valið af 
fjöl skyld unni það árið, andlits lyft-
ingu á Þorláksmessukvöldi. 
Honum þótti það ekki nógu jafnt 
og vera ansi sköllótt öðrum megin 
og ákvað því að sækja borvélina 
og redda málunum. Með okkur 
fjöl skyldunna undrandi á hliðar-
lín unni boraði pabbi í tréð og 
límdi greinarnar á þá staði sem 
vantaði smá líf. Það lukkaðist vel 
og jóla tréð stóð sína plikt með 
prýði og meira en það. Jólatrén 

heima hafa svo síðustu ár fengið 
fram halds líf á jólaböllum Rúss-
nes ku Rétt rúnaðar kirkjunni, þar 
sem þau halda jólin seinna en við.

Besta eða eftirminnilegasta 
jólagjöf sem þú hefur fengið? 

Það er sennilega þegar við Óli 
ákváðum að gefa hvort öðru upp-
lifun og fara saman til London 
ann ann í jólum. Ég fór þá í fyrsta 
sinn á Emirates völlinn og sá Arse-
nal spila, skemmtileg ferð enda 
sigur leikur sem við fengum 
annars hefði þessi saga verið 
önnur…

Hver er uppáhalds jóla
maturinn þinn? 

Mér finnst alltaf forrétturinn 
hjá foreldrum mínum bestur, 
rækjukokteill. Svo gæti ég drukkið 
sósuna hennar mömmu sem hún 
gerir með hamborgarhryggnum 
svo góð er hún, algjört lykilatriði 
með jólamatnum.

Hvað finnst þér vera besta 
jólalagið?

Það snjóar með Sigurði Guð-
munds. og Memfismafíunni hefur 
verið uppáhalds síðustu ár.
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Við óskum öllum Snæfellingum gleðilegra jóla 
og heillaríks komandi árs. Þökkum starfsfólki 
okkar og viðskiptavinum samstarfið á árinu 
sem er að líða.



Árið hefur verið mjög við-
burðar ríkt hjá Ung mennafélagi 
Grundar fjarðar og hér fyrir 
neðan má sjá smá yfirferð á 
sumum verkefnum félagsins. 

Mikil ásókn og ánægja var 
með stelpu boltann sem leiddi til 
þess að stjórn félagsins tók 
ákvörðun í desember 2020 að 
bæta við fótboltaæfingu fyrir 
stelpurnar inn í tímatöflu 
félagsins á vorönn. Mánudaginn 
4. janúar hófst ný önn hjá 
félaginu, æfingar byrjuðu og 
opnað var fyrir skráningar í 
Sport abler. Stjórn félagsins 
ákvað að veita 30% afslátt af 
æfingar gjöldum á vorönn vegna 
covid stops í íþróttum á haust-
önn. 

Á vorönn bauð félagið upp á 
æfingar í blaki undir stjórn 
Mladen Svitlica, frjálsar íþróttir 
undir  stjórn Kristínar Höllu, 
fótbolta undir stjórn Anels Crnac 
og James Dale, stelpubolta undir 
stjórn Minelu Crnac og íþrótta-
skóla undir stjórn Einars Bjarna-
sonar. Klifurdeild félagsins var 
einnig með æfingar undir stjórn 
Benedikts Jónssonar.

Miðvikudaginn 27. janúar fékk 
UMFG afhenta lykla að húsnæði 
Grundarfjarðarbæjar vegna 
ný stofnaðrar rafíþróttadeildar 
félags ins og sama dag var Arnar 
Hólm Einarsson ráðgjafi okkar 
með kynningar fund fyrir foreldra 
á Facebook live um rafíþróttir. 
Ákveðið var að fara í kaup á 
búnaði vegna íþróttaskólans til 
að auka á hreyfigetu iðkenda. 
Þriðjudaginn 9. febrúar hélt 
félagið tvo vinnufundi í Sam-
komu húsinu vegna raf íþróttar-
deildarinnar þar sem nemendur 
á mið- og elsta stigi grunnskólans 
annarsvegar og áhugasömum 
einstaklingum 16 ára og eldri var 
boðið að koma með hugmyndir 
af leikjum, hreyfingu o.fl. tengt 
skipulagningu á starfsemi 
deildar innar. Unnið var hörðum 
höndum  að standsetningu hús-
næðis ins og uppbyggingu raf-
íþrótta deildarinnar að Borgar-
braut.  

Á miðnætti 24. mars var öllum 
íþróttaæfingum hætt í þrjár vikur 
vegna aukinna covid smita í 
samfélaginu. Æfingar hófust 
aftur fimmtu daginn 15. apríl við 
mikinn fögnuð iðkenda, þjálfara, 
for eldra og stjórnar UMFG. Í lok 
apríl var ákveðið að stofna raf-

íþrótta teymi og var Loftur Árni 
Björgvins son ráðinn inn sem 
yfir þjálfari, teyminu sem saman-
stendur af Gunnari stjórnar-
manni, Lofti yfirþjálfara, Miro 
um sjónar manni tölvubúnaðar 
og væntan legum þjálfurum í 
greininni er ætlað að hafa 
um sjón með æfingum og þróun 
íþróttar innar.  Aðalfundur félags-
ins var haldin í byrjun maí, á 
honum bauð sitjandi stjórn sig 
fram til áframhaldandi setu sem 
var samþykkt samhljóða. Félagið 
hélt opið hús hjá raf íþrótta-
deildinni  dagana 19. - 20. maí 
og samhliða því hófst ör nám-
skeiðið í greininni. 

Sumartaflan tók gildi í byrjun 
júní þar sem boðið var upp á 
æfingar í fótbolta, frjálsum og 
sundi. Bryndís Kristjánsdóttir 
var ráðin sem sundþjálfari hjá 
félag inu, Kristín Halla hélt áfram 
með frjálsar og Anel og James 
með allar fótboltaæfingar. Upp-
skeru hátíð félagsins var haldin 
17. júní sem hófst með Grundár- 
og Kvernárhlaupi sem er árlegt 
hlaup hjá félaginu, þaðan var svo 
farið upp á sundlaugarsvæði þar 
sem haldið var sundmót sem 
endaði með grillveislu, þar sem 
stjórnarmeðlimir og velunnarar 
aðstoðuðu við grill. Grillveislan 
var vel sótt af bæjarbúum. Allir 
þátttakendur í hlaupinu og 
sundinu fengu verðlaunapening 
og svo gaf félagið iðkendum 
sínum og þeim sem vildu húfu 
með logo félagsins að gjöf. 
Sumarfrí UMFG var frá 19. júlí til 
10. ágúst, sumartaflan hélt sér út 
ágúst þar til grunnskólinn hófst 
en UMFG fylgir skóladagatali 
grunnskólans yfir vetrartímann. 

Vetrartafla félagsins tók gildi í 

byrjun september, á haustönn 
var boðið upp á æfingar í fótbolta 
sem James Dale og Jón Björgvin 
Jónsson höfðu umsjón með, 
James fór svo heim í lok tímabils 
hjá Víkingi Ólafsvík og þá tók 
Simon Colina við sem fór svo 
heim í lok október. Félagið lenti 
því í smá vandræðum með 
þjálfun í fótbolta sem við náðum 
svo að púsla saman með góðri 
aðstoð Tryggva, Gunnars Andra, 
Atla Ágústs, Sigurðar Gísla, Höllu 
Karenar og Kristjáns Freys. 
Þessum einstaklingum vill stjórn 
félagsins færa kærar þakkir fyrir 
alla aðstoðina, þetta er mjög 
lýsandi fyrir þann anda sem er í 
Grundarfirði.  Frjálsar, blak og 
íþróttaskólinn eru með sömu 
þjálf ara og á vorönn, Arnar Breki 
og Gunnar Jökull bættust við 
sem þjálfarar í rafíþróttum og 
Hall dóra Dögg tók við sem þjálf-
ari í stelpuboltanum.  Vegna 
mikillar ásóknar í rafíþróttir var 
tekin ákvörðun  um að fjölga 
námskeiðum og er gaman að 
segja frá því að við erum með 
iðkendur úr öðru sveitarfélagi 
að æfa hjá okkur sem er mjög 
skemmtilegt. Miðvikudaginn 22. 
september kom Arnar Hólm 
Einarsson til Grundarfjarðar og 
bauð uppá fræðsluerindi fyrir 
foreldra um rafíþróttir, við burð-
urinn var einnig sendur út á 
Face book live. Viðburðurinn var 
vel sóttur, nokkrir foreldrar 
fylgdust með í gegnum streymið 
og mynduðust skemmtilegar 
um ræður. 

UMFG átti fulltrúa á stofn þingi 
Klifursambands Íslands sem 
haldið var 27. september þar 
sem félagið er eitt af sex 
íþróttafélögum á landinu þar 

sem klifur er stundað. N4 kom 
og kíkti í heimsókn til að skoða 
og prófa aðstöðuna okkar í 
rafíþróttum og 6. - 7. nóvember 
fengum við lið að sunnan til að 
koma og æfa rafíþróttir í hús-
næðinu okkar. 

Vegna covid smita í Grundar-
firði í lok nóvember tók stjórn 
félagsins ákvörðun um að stoppa 
allar æfingar vikuna 22. – 26. 
nóvember og dagana 28. -29. 
nóvember. Það var mikil gleði 
þegar æfingar hófust að nýju 
eftir einangrun margra iðkenda 
hjá okkur. 

Hjá félaginu er starfræktur 
M.fl. kvenna í blaki sem er sam-
heldin hópur og samanstendur 
af öflugum konum á öllum aldri. 
M.fl. karla í körfubolta er ekki 
starfræktur í vetur. 

Þegar þessi annáll er skrifaður 
er síðasti dagur æfinga á árinu 
liðinn, árið hefur í heild sinni 
verið mjög viðburðarríkt og 
skemmti legt íþróttalega séð. 
Iðkendur okkar sóttu öll helstu 
fót bolta mót sumarsins, farið var 
með lið á blakmót og unnið er 
að stofnun liða í rafíþróttum. 
Félagið er stolt af þeim þjálfurum 
sem starfa hjá okkur og langar 
að nota tækifærið til að þakka 
þeim fyrir samvinnuna á árinu. 
For eldrum og öðrum vel unn-
urum félagsins viljum við einnig 
þakka fyrir alla aðstoðina. 

Ungmennafélag Grundar fjarð-
ar er stór hluti af samfélaginu 
okkar, gott og öflugt íþróttastarf 
gerir góðan bæ enn betri. Með 
þessum orðum óskum við ykkur 
öllum gleðilegra jóla. 

Fh. UMFG
Sigríður G Arnardóttir 

Formaður

Jólaannáll UMFG

Mynd tekin á síðustu æfingu í stelpuboltanum. Líkt og sjá má var foreldrum boðið á æfingu og þemað voru kjólar.



Í aðdraganda jólanna er alltaf 
mikill kærleikur í loftinu og 
orðatiltækið betra er að gefa en 
að þiggja á oft við. Það má svo 
sannarlega segja um Sólarsport 
en Sigurður Scheving, eigandi 
Sólarsport, hefur núna í desem-
ber skellt sér í hlutverk jóla-
sveinsins. Í jólaþáttum Sólar-
sports sem birtir eru á Face-
book síðu fyrirtækisins spjallar 
Siggi við fylgjendur og fer með 
þeim í ferðalag, segir skemmti-
legar sögur og er hress eins og 
honum einum er lagið. Í þátt-
unum fer hann svo og heim-
sækir fólk sem hefur lent í slysi, 
er að berjast við veikindi eða að 

jafna sig eftir veikindi og gefur 
þeim aðgang að líkams rækt-
inni. Hefur hann bæði verið að 
gefa aðgangskort sem gilda í 
þrjá og sex mánuði með 
leiðsögn um ræktina en auk 
þess fá makar þeirra mánaðar-
kort líka til að taka fyrstu 
skrefin saman. Endurhæfing er 
mikil væg til að ná bata og góð 
heilsa, bæði líkamleg og andleg 
getur komið manni langt. Á 
með fylgjandi mynd er Siggi í 
Liver pool jólapeysunni sem 
hann skellir sér í þegar hann 
færir heppnum einstaklingum 
jóla glaðning. 

sj

Sólarsport gefur

þökkum fyrir 
samskiptin á árinu 

sem er að líða.

Hátiðarkveðjur,
Erlingur og Kristín

Sendum ykkur okkar bestu óskir 
um gleðileg jól og 

farsælt komandi ár,

Sendum viðskiptavinum okkar 
og Snæfellingum öllum 

bestu jóla og nýárskveðjur.



Leiðbeinandi 
í félagsmiðstöðinni Eden

Laus er til umsóknar starf leiðbeinanda í kvöldstar� unglinga í félagsmið-
stöðinni Eden. Félagsmiðstöðin býður upp á �ölbreytt tómstundastarf fyrir 
unglinga á aldrinum 12-16 ára. Um er að ræða tvö til þrjú kvöld í viku á milli 
kl. 20. og 22.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Skipuleggja faglegt tómstundastarf unglinga í samráði 
   við íþrótta- og tómstundafulltrúa.
• Leiðbeina unglingum í leik og starfi.
• Þróa starfið í samvinnu við börn og unglinga.

Hæfniskröfur
• Menntun eða reynsla sem nýtist í starfi.
• Hreint sakavottorð.
• Áhugi á að vinna með unglingum.
• Frumkvæði, stundvísi og sjálfstæð vinnubrögð.
• Góð færni í mannlegum samskiptum.
• Gott vald á íslensku máli
•  Reynsla af störfum á vettvangi tómstunda 
   eða æskulýðsmála er kostur.

Umsækjendur þurfa að hafa náð 20. ára aldri. Launakjör eru samkvæmt 
kjarasamningi Sambands Íslenskra sveitafélaga og viðkomandi stéttarfélags. 

Umsóknir skulu sendast á ithrott@grundarfjordur.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 28. desember 2021. 

Sótt er um starf leiðbeinanda á vef Grundar�arðarbæjar (grundar�ordur.is)

Nánari upplýsingar veitir Ólafur Ólafsson íþrótta- og tómstundafulltrúi á 
skrifstofutíma í síma 430-8500 eða ithrott@grundarfjordur.is

Happdrættismiðar í leikfangahappdrætti Lionsklúbbs 
Ólafsvíkur eru komnir í sölu, sölustaðir eru: 
Verslunin Kassinn, Verslunin Hrund, Söluskáli ÓK og Olís.

Úrdráttur í leikfangahappdrætti Lionsklúbbs Ólafsvíkur fer 
fram á netinu eins og á síðasta ári. Hægt er að fylgjast með 
úrdrætti á Youtube - Leitarorð: Lionsklúbbur Ólafsvíkur.  

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. desember.

Happdrættið hefst kl 10 sama dag.

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

Útgefnir miðar 2.500, aðeins dregið úr seldum miðum.

Lionsklúbbur Ólafsvíkur

Leikfangahappdrætti 
Lionsklúbbs Ólafsvíkur

Prentsmiðja Steinprent og 
Smiðjan hafa haft með sér 
samstarf um dreifingu á Jökli í 
hluta Snæfellsbæjar, nú eru að 

verða breytingar á dreifingunni  
eins og fram kom í síðasta 
tölublaði Jökuls og því lýkur 
samstarfinu.

Í þakklætisskyni fyrir góða 
þjónustu mættu fulltrúar Stein-
prents í Smiðjuna með svolítinn 
glaðning og var vel tekið á móti 
þeim.

Á nýju ári verður Jökli ekki 
dreift inn á öll heimili í Snæ fells-
bæ og Grundarfirði eins og verið 
hefur, heldur verður blaðið 
að gengilegt á netsíðu Issuu  
(https://issuu.com) dugir þar að 
slá Jökull í leitarglugga og þá 
koma upp þau tölublöð Jökuls 
sem vistuð eru þar, eldri blöð 
eru vistuð á heimasíðu Snæ fells-

bæjar. Samhliða þessu verður 
standur með prentaðri útgáfu 
Jökuls í verslunum, sjoppum og 
á dvalarheimilunum Fellaskjóli 
og Jaðri, er það gert fyrir þá sem 
af einhverri ástæðu geta ekki eða 
vilja ekki nálgast blaðið á netinu.

Sú gagnrýni sem sett var fram 
í síðasta blaði beindist eingöngu 
að Íslandspósti sem fyrirtæki og 
ákvörðunum sem teknar voru af 
stjórnendum þess, starfsfólk 
Póstsins hefur staðið sig með 
prýði.

jó

Þökkuðu fyrir samstarfið

Jökull á Issuu

Til að nálgast Jökul á netinu er hægt 
að skanna QR merkið hér að ofan 

með myndavélinni í símanum.



Björgunarsveitin Klakkur, Grundarfirði  vill 
minna á flugeldasölu sveitarinnar að 

 Sólvöllum 17a, Grundarfirði milli jóla og nýárs.

 
 Sölutímar eru eftirfarandi:

 
 

 
       
       
 Óskum ykkur öllum gleðilegra jóla og 

 farsældar á komandi ári :)
 

 Kveðja, Björgunarsveitin Klakkur
 

28. des  15:00-22:00
29. des  15:00-22:00
30. des  15:00-22:00
31. des  10:00-16:00
6. jan  14:00-18:00

Við óskum 
ástkærum sveitungum okkar, 
fjölskyldum og vinum 
gleðilegrar jólahátíðar og 
farsældar á komandi nýju ári.

Þökkum hlýlegt viðmót 
á liðnum árum

Inga Fanney Jónasdóttir 
og Ólafur Vignir Sigurðsson

Sandholti 45, Ólafsvík

Þökkum viðskiptin 
á árinu.

Gleðileg jól 
og farsælt komandi ár.



Á fundi bæjarstjórnar Snæ fells-
bæjar þann 9. desember var fjár-
hags áætlun Snæfellsbæjar og 
stofn anna hans tekin til seinni 
um ræðu og samþykkt.

Eftirfarandi bókun var lögð 
fram frá bæjarstjórn Snæfells-
bæjar:

“Bæjarstjórn Snæfellsbæjar 
hefur unnið að gerð fjárhags-
áætlunar Snæfellsbæjar fyrir árið 
2022.  Gjaldskrár hækka að 
meðal tali um 3%, þó álagningar-
prósentur fasteignagjalda taki 
engum breytingum. Útsvars pró-
senta í Snæfellsbæ verður 
óbreytt. 

Bæjarstjórn leggur áherslu á 
að viðhalda þeirri góðu þjónustu 
sem veitt er í sveitarfélaginu og 
að henni hlúð eins og kostur er. 
Styrkir til félagasamtaka á árinu 
2022 verða samtals kr. 
61.810.000.-  Að venju eru hæstu 
styrk irnir til íþrótta- og ung-
menna starfs.

Snæfellsbær mun áfram bjóða 
upp á frístundastyrk til tóm-
stunda starfs ungmenna.

Svigrúm til framkvæmda er 
ágætt, en gert er ráð fyrir því að 
meginhluta framkvæmda ársins 
2022 verði í viðhalds fram-
kvæmdum á húsnæði bæjarins. 
Samtals er gert ráð fyrir tæpum 
100 milljónum í viðhaldsverkefni 
í grunnskóla, leikskóla og fleiri 
stöðum.

Gert er ráð fyrir að fjárfestingar 
ársins verði um 496 milljónir 
króna sem er nokkuð á pari við 
árið 2021, þar af 212 milljónir 
hjá bæjarsjóði Snæfellsbæjar, um 

50 milljónir hjá Veitustofnunum 
og rúmar 234 milljónir hjá 
hafnarsjóði.

Fjárhagsstaða Snæfellsbæjar er 
ágæt, og hafði Covid 19 ekki þau 
áhrif á fjármálin sem gert var ráð 
fyrir í byrjun árs 2021. Lántökur 
á árinu 2021 voru nauðsynlegar 
vegna nýframkvæmda, en jafn-
framt var ákveðið að taka nýtt lán 
á haustmánuðum til að greiða 
niður óhagstæð lán. Snæfellsbær 
er því ekki að auka við lán á 
árinu 2021, heldur munu lán 
eitthvað lækka. Á árinu 2022 er 
gert ráð fyrir lántöku að upphæð 
200 milljónir króna til að mæta 
fjárfestingum. 

Á árinu 2021 var í fyrsta skipti 
gert ráð fyrir halla af rekstri 
A-hluta hjá Snæfellsbæ, en sem 
betur fer gerir fjárhagsáætlun 
ársins 2022 ráð fyrir að skila 
afgangi, sem er gott þar sem ljóst 
er að sveitarfélög geta ekki búið 
við hallarekstur mörg ár í röð. 
Gert er ráð fyrir að skuldahlutfall 
Snæfellsbæjar verði um 65% í 
A-hluta, en skv. sveitar stjórnar-
lögum má skuldahlutfallið ekki 
fara yfir 150% og er þá Snæ-
fellsbær vel innan þeirra marka.

Hafnarsjóður Snæfellsbæjar er 
vel rekinn og verða miklar 
framkvæmdir á hans vegum árið 
2022, eins og áður kemur fram, 
eða um 234 milljónir króna. 
Hafnarsjóður er fjárhagslega vel 
stæður og skuldar engin lang-
tímalán.

Rekstur Snæfellsbæjar hefur 
verið með ágætum. Ljóst er þó 
að stytting vinnuvikunnar og 
betri vinnutími í vaktavinnu, sem 
samið var um í síðustu kjara-
samningum, hafa mikil áhrif á 
laun opinbers starfsfólks, og á 
launa kostnað Snæfellsbæjar. 
Rekstur stofnana hefur þó 
gengið framar vonum og er að 
miklu leyti því að þakka hversu 
gott samstarf hefur verið við for-
stöðu menn og starfsfólk Snæ-
fells bæjar og jákvæð ytri skilyrði. 
Bæjar stjórn Snæfells bæjar 
treystir á að samstarfið verði 
áfram farsælt, því einungis 
þannig verður hægt að ná fram 
góðum rekstri hjá sveitarfélaginu. 

Enn er töluverð óvissa í heimi-
num vegna Covid 19 og því ekki 
hægt að gera ráð fyrir því að 
kominn sé á sá stöðugleiki sem 
ríkti fyrir 2020. Snæfellsbær gerir 
þó ekki ráð fyrir því að þurfa að 
þrengja að rekstri stofnana sinna 
á árinu 2022.

Samstarf í bæjarstjórn Snæ-
fellsbæjar er gott og er það afar 
mikilvægt á tímum sem þessum.  
Bæjarstjórn vann saman að gerð 
fjár hagsáætlunar á sérstökum 
vinnu fundum og er full samstaða 
um alla liði fjárhagsáætlunar.

Björn H Hilmarsson
Júníana Björg Óttarsdóttir
Auður Kjartansdóttir
Rögnvaldur Ólafsson
Svandís Jóna Sigurðardóttir
Michael Gluszuk
Fríða Sveinsdóttir“

Gera ráð fyrir að fjárfesta 
fyrir tæpar 500 milljónir

Sameiginlegu jólaballi 
í Snæfellsbæ 

AFLÝST

Ekki verður haldið sameiginlegt jólaball í Snæfellsbæ 
vegna samkomutakmarkana.

Kvenfélag Ólafsvíkur
Kvenfélag Hellissands
Lionsklúbburinn Rán
Lionsklúbburinn Þernan
Lionsklúbbur Nesþinga

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

Jökull Bæjarblað

steinprent@simnet.is

436 1617



Á Facebooksíðu Grunnskóla Grundarfjarðar er sagt frá því að eins og fyrri ár hafa nem endur og starfsmenn grunn skólans farið í vasaljósagöngu á aðventunni. 
Það er alltaf mjög gaman og fallegt að sjá öll ljósin. Farið var upp á reiðveg og inn í skógræktina.

Vasaljósaganga í skógræktina

Samstarfsnefnd um sameiningu Eyja- og Miklaholtshrepps og Snæfellsbæjar hefur unnið
greinargerð um sameiningu sveitarfélaganna. Með vísan til þeirrar greiningar er það álit 
nefndarinnar að fram skuli fara atkvæðagreiðsla meðal íbúa sveitarfélaganna um sameiningu 
sveitarfélaganna í eitt. 

Álit nefndarinnar og greinargerð hafa fengið tvær umræður í sveitarstjórnum sveitarfélaganna,
án atkvæðagreiðslu, samkvæmt 2. mgr. 119. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. 

Atkvæðagreiðsla um tillögu um sameiningu sveitarfélaganna fer fram laugardaginn 19. febrúar 
2022 í báðum sveitarfélögunum. Við ákvörðun um kjördag hefur þess verið gætt að tillagan verði 
kynnt íbúum með a.m.k. tveggja mánaða fyrirvara eins og áskilið er í 4. mgr. 119. gr. sveitar-
stjórnarlaga nr. 138/2011. 

Tillaga að sameiningu Eyja- og Miklaholtshrepps og Snæfellsbæjar

Heimasíða sameiningarviðræðnanna er uppfærð reglulega og eru áhugasamir 

hvattir til að fylgjast með framvindu verkefnisins á slóðinni www.snaefellingar.is



BALATÁ

Hraðbúðin
Hellissandi

Sóley saumar

Bjarnarbraut 8    310 Borgarnes    Sími: 433 2310   ssv@ssv.is 

SAMTÖK SVEITARFÉLAGA 
Á VESTURLANDI

Á fundi bæjarstjórnar Grundar-
fjarðarbæjar þann 14. desember 
var lögð fram til síðari umræðu 
fjárhagsáætlun ársins 2022, 
saman burður milli fjárhags áætl-
unar 2021 og 2022 og útlistun á 
breytingum sem gerðar hafa 

verið milli umræðna. Jafnframt 
lögð fram þriggja ára áætlun fyrir 
árin 2023-2025. 

Í fundargerð kemur fram að 
skv. rekstraryfirliti fjár hags-
áætlunar 2022 eru heildartekjur 
áætlaðar 1.271,9 millj. kr. 
Áætlaður launakostnaður er 
688,6 millj. kr., önnur rekstrar-
gjöld 417,0 millj. kr. og afskriftir 
72,3 millj. kr. Fyrir fjármagnsliði 
er gert ráð fyrir að rekstrarafkoma 
verði 93,8 millj. kr. Gert er ráð 
fyrir 86,2 millj. kr. fjár magns-
gjöldum. Áætlun 2022 gerir ráð 

fyrir 7,7 millj. kr. jákvæðri 
rekstrar niðurstöðu samstæðu. 

Skv. sjóðsstreymisyfirliti áætl-
unar  innar er veltufé frá rekstri 
139,0 millj. kr. þegar leið rétt 
hefur verið fyrir afskriftum og 
áföllnum en ógreiddum verð-
bótum og gengismun, auk ann-
arra breytinga á skuld bind-
ingum. Þessi fjárhæð nýtist síðan 
til afborgana lána og nauð syn-
legra fjárfestinga sem brýnt er að 
ráðast í á árinu 2022. Ráðgert er 
að fjárfestingar verði 183,1 millj. 

kr., afborganir lána 160,5 millj. 
kr. og að tekin verði ný lán að 
fjárhæð 160 millj. kr. Miðað við 
þær forsendur er gengið á 
handbært fé um 42,6 millj. kr. 
Handbært fé í árslok ársins 2022 
er því áætlað 63,0 millj. kr. gangi 
fjárhagsáætlun ársins 2022 fram 
eins og ráðgert er. 

Fjárhagsáætlun 2022 og 
þriggja ára áætlun 2023-2025 
sam þykkt samhljóða. 

Laugardaginn 18. desember 
braut skráðust níu nemendur frá 
Fjöl brauta skóla Snæfellinga, 
þetta var 33. útskriftarhátíð 
skólans.

Af félags- og hugvísindabraut 
brautskráðust sjö nemendur, af 
Náttúru- og raunvísindabraut og 
opinni braut til stúdentsprófs 
brautskráðist einn nemandi af 
hvorri braut. Með hæstu meðal-
einkunn var Rakel Jóna Bredesen 
Davíðs dóttir.

Í ávarpi skólameistara FSN 
Hrafnhildar Hallvarðsdóttur 
kom m.a. fram að á haustönn 
voru 203 nemendur skráðir í 
nám við FSN af þeim voru 55 
nemandi skráðir á félags- og hug-
vísindabraut, 23 nemendur voru 
skráðir á framhaldsskólabraut, 
13 nemendur voru skráðir á 
íþróttabraut, 24 nemendur voru 
skráðir á náttúru- og raun-
vísinda braut, 75 nemendur voru 
skráðir á opna braut til stúdents-
prófs og á starfsbraut voru 
skráðir 10 nemendur.  Af þessum 
203 nemendum voru 81 nem-
endur í fjarnámi.

Á Patreksfirði hefur verið rekin 
framhaldsdeild fyrir nemendur 
af sunnanverðum Vestfjörðum 
síðan 2007 og þennan veturinn 
stunduðu 19 nemendur nám við 
framhaldsdeildina. 

Fjölbrautaskóli Snæfellinga 
hefur frá upphafi tekið þátt í 
erlendu samstarfi. Núna tekur 
skólinn þátt í Eramsus verkefni 
ásamt Svæðisgarði og aðilum frá 
Noregi og Wales. Þetta verkefni 
heitir Cultural Inovation through 
ecopreneurship og vinnusmiðjan 
hefur hefur vinnuheitið Snæ fells-
nes: Sustainable communities 

and identity regions.  Síðastliðið  
haust fór Áslaug Sigvaldadóttir 
frá FSN til Sheffield í Bretlandi 
og tók þátt í fyrstu vinnusmiðju 
af fjórum. Hinar vinnusmiðjurnar 
verða í Wales, Noregi og Íslandi.  
Árni Ásgeirsson tekur líka þátt í 
þessu verkefni fyrir hönd FSN.

FSN tekur einnig þátt í verk-
efni sem styrkt er af upp-
byggingar sjóði EES og heitir 
Food for thought. Verkefnið er 
sam starfs verk efni FSN og skóla í 
Fernstat í Tékk landi og snýst um 
að nem endur kanni og kortleggi 
matar fram leiðslu í nærumhverfi 
þeirra og hugleiði hvað þau 
borða með tilliti til umhverfis-
verndar og næringar. Nemendur 
frá FSN stefna að því að fara til 
Tékklands í  lok mars eða byrjun 
apríl og nemendur frá Fernstat 
stefna að komu til okkar í lok 
apríl.

Hrafnhildur agði einnig frá  
gjöf sem Fjölbrautaskóla Snæ fell-

inga hefur borist. Hjónin Edda 
Kristjánsdóttir og Runólfur Guð-
munds son gefa skólanum 500 
þúsund til að styðja við starfs-
braut FSN. Vill skólinn þakka 
þeim hjónum innilega fyrir þessa 
höfðinglegu gjöf.

Að loknu ávarpi og útskrift 
skólameistara veitti Sólrún Guð-
jónsdóttir aðstoðarskólameistari 
viðurkenningar fyrir góðan 
náms árangur sem eru gefnar af 
Fjöl brauta skóla Snæ fellinga, 
sveitar félögum á norðanverðu 
Snæ fells nesi og sunnanverðum 
Vest fjörð um, Arion banka og 
Lands bank anum.

Guðrún Jóna Jósepsdóttir var 
kynnir útskriftar, Freydís Bjarna-
dóttir kennari flutti kveðjuræðu 
fyrir hönd starfsfólks og Davíð 
Magnússon 10 ára stúdent flutti 
ræðu sem tekin var upp og sýnd 
í upptöku. 

Ragnheiður Arnarsdóttir og 
Örvar Sigurðsson nýstúdentar 

fluttu ræðu fyrir hönd stúdenta 
og Amelía Rún Gunnlaugsdóttir 
útskrifaður nemandi söng lagið 
Dansaðu Vindur eftir Eivöru 
Páls dóttur og spilaði nemandi 
skólans Halldóra Margrét Páls-
dóttir undir á píanó. 

Myndirnar frá útskriftinni tók 
Sumarliði Ásgeirsson.
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