
Lið Snæfellsbæjar keppti 
á móti Rangárþingi eystra í 
Út svari Ríkissjónvarpsins síðasta 
föstu dagskvöld. Vann Snæ fells
bær stórsigur og setti stigamet 
í keppninni í vetur með því að 
vinna 10332. Það eru þeir Sigfús 
Almarsson, Örvar Marteinsson og 
Guðmundur Reynir Gunnarsson 
sem skipa liðið. Þetta stigamet 
er þó ekki fyrsta stigametið sem 
Guðmundur Reynir slær á þessu 
ári en hann var fyrirliði Víkings 
Ólafsvíkur í sumar þegar þeir 
settu stigamet í 1. deild karla í 
knattspyrnu í sumar. Strákarnir 
tóku forystuna strax í byrjun 
og létu hana aldrei af hendi, 
rúlluðu leiknum upp á góðum 
tíma. Stóðu þeir sig einnig mjög 
vel í stóru spurningunum í lok 
þáttarins en fyrir það höfðu 
þeir hvað eftir annað „stolið“ 
svarréttinum af andstæðingunum 
í flokka spurningunum. Athygli 
vakti einnig að lið Snæfellsbæjar 
sá ekki ástæðu til að nota þau 
hjálpartæki sem boðið er upp á, 
þ.e.a.s. að skipta um spurningu 
eða hringja í vin.

Hafa nú bæði liðin af vestan
verðu landinu tryggt sér þátt

töku rétt í annari umferð keppn
innar en Reykhólahreppur er 
stiga hæsta taplið vetrarins og 
heldur því einnig áfram. Myndina 
tók Þórey Úlfarsdóttir en hún var 
í sjónvarpssal ásamt fleiri íbúum 
Snæfellsbæjar sem mættu til að 
styðja sína menn.

þa

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Unnu með stigameti vetrarins
720. tbl - 15. árg. 26. nóvember 2015 

Dr. Organic 
Sniglagel 
NÁTTÚRULEGT 
FEGRUNARLEYNDARMÁL 
FYRIR HÚÐINA
Sniglagel inniheldur kollagen og elastín, en þau efni 
vinna gegn öldrun húðarinnar og endurnýja húðfrumur á 
skömmum tíma. Það er mjög áhrifaríkt, bakteríudrepandi og 
lagfærir ör, slit, unglingabólur og brúna bletti á húðinni. Sniglagelið 
er fullkomlega náttúrulegt, með Aloa Vera og Lemongrass, frískandi, 
kælandi og rakagefandi. Á árinu 2014 hefur salan á Sniglagelinu 
aukist um 700% í Bretlandi og hefur það algerlega 
slegið í gegn hjá Bretum.  

Kynning verður í Lyfju Grundarfirði miðvikudaginn 2. desember  
kl. 13-17.  20% afsláttur er veittur af öllum Dr. Organic vörum 
og jólagjafaöskjum á meðan kynningu stendur.

Dr. Organic 
snail gel lagfærir 

hrukkur, ör, bólur og sár 
á skömmum tíma. 

sniglaslím með aloa vera 
og lemongrass.

Fæst í

Lyfju

NÝTT Á
ÍSLANDI



Fjölmenningarhátíð var haldin 
í Frystiklefanum í Rifi laugar
daginn 21. nóvember. Það var 
Átthagastofa Snæfellsbæjar, 
Svæðis garðurinn Snæfellsnes 
og Frysti klefinn sem stóðu að 
hátíðinni með styrk frá Upp
byggingar sjóði Vesturlands. 
Fjölmargir lögðu hönd á plóg 
þannig að hægt var að bjóða 
glæsilega dagskrá með tónlist 
og fræðsluerindum. Að minnsta 
kosti 350 Snæfellingar mættu 
á hátíðina og þar skapaðist 
góð stemning. Borð hlaðin 
kræsingum tóku á móti gestum, 
þar voru meðal annars réttir 
frá Póllandi, Bosníu. Mongólíu, 
Íslandi, Þýskalandi og Suður 
Afríku. Hægt var að skoða bækur, 
handverk og margt fleira. Sem 
dæmi um þá sem stigu á stokk 
má nefna hljómsveitina Astron, 
Moniku C. Kapanke sem sagði 
frá Póllandi, Margréti Gísladóttur 

sem spilaði á hljómborð, 
Hjördísi Pálsdóttur sem sagði 
frá starfsemi Byggðasafns Snæ
fellinga, 6 stúlkur úr Grunnskóla 
Snæfellsbæjar sem kynntu staf
ræn hjálpartæki til að yfirstíga 
tungumálaerfiðleika, Félagsog 
skólaþjónustu Snæfellinga sem 
kynnti sína starfsemi og Rauða 
Krossinn sem tók niður skráningar 
í verkefnið Brjótum ísinn
bjóðum heim. Fjöl menningar
hátíðin verður örugglega árviss 
viðburður héðan í frá. Er ætlunin 
að fagna fjölbreytileikanum og 
leggja aukna áherslu á sam skipti 
næstu 12 mánuðina. Mánaðar
leg stefnumót verða haldin á 
Snæfellsnesi, það fyrsta á Brimils
völlum 20. desember næst 
komandi þar sem teymt verður 
undir börnum og Snæfellingum 
gefst tækifæri til að gleðjast 
saman í skemmtilegu umhverfi.

þa

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og 
dreift á hvert heimili í Snæfellsbæ og 
Grundarfirði. Blaðið kemur út vikulega.

Upplag: 1.100

Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Prentun: Steinprent ehf. 

               Sandholt 22a, Ólafsvík

               355 Snæfellsbæ

Netfang: steinprent@simnet.is

Sími:      436 1617

Fjölmenning í 
Frystiklefanum Línubátarnir halda áfram að 

fiska vel. Tjaldur SH er kominn 
í 278 tonn í 4 löndunum, Rifsnes 
SH er nú ekki langt á eftir með 
259 tonn í 5. Örvar SH 183 
tonn í 2, Þórsnes SH 172 tonn 
í 3, Saxhamar SH 168 tonn í 3. 
Hamar SH 93 tonn í 3.

Kristinn SH er komin til 
heimahafnar sinnar Ólafsvíkur 
og hefur hafið róðra þaðan. 
Hefur hann landað í heildina 
106 tonnum í 14 róðrum og 
af því eru 5 landanir í Ólafsvík. 
Stakkhamar SH er komin með 
100 tonn í 13 róðrum. 

Annars eru smá bátafréttir 
af nesinu, búið er að selja 
einn í burtu og kaupa annan. 
Haukaberg SH sem búið er að 
liggja kvótalaust í Grundarfirði 
eftir að Loðnuvinnslan á 
Fáskrúðsfirði keypti bátinn 
og hirti af honum kvótann var 
seldur yfir Breiðarfjörðin til 
Patreksfjarðar og mun hann 
koma í staðinn fyrir Brimnes 
BA. Fyrirtækið Oddi ehf þar í 
bæ keypti Haukaberg SH.

Útgerðarfélagið Melnes ehf á 

Rifi sem gerir út Særif SH hefur 
keypt Hálfdán Einarsson ÍS 
sem er 30 tonna plastbátur af 
Cleopötru gerð. Mun báturinn 
koma í staðinn fyrir Særif SH og 
mun Arnar Laxdal sem núna er 
með Særif SH taka við skipstjórn 
á nýja bátnum. Áætlað er að 
báturinn muni koma um miðjan 
desember og mun því verða klár 
til veiða á komandi vetrarvertíð. 
Verður fróðlegt að sjá hvernig 
þeim muni ganga í hópi með 
öðrum 30 tonna bátum, eins 
og Stakkhamri SH, Kristni SH, 
Gísla Súrssyni GK, Óla á Stað 
GK og Gullhólma SH svo dæmi 
séu tekinn.

Eftir að hafa veitt ansi vel 
núna í byrjun nóvember þá eru 
áhafnir á bæði Steinunni SH og 
Matthíasi SH komnar í smá frí 
en þeir hafa engum afla landað 
síðan um 10. nóvember. Voru 
þá Steinunn SH komin með 
94 tonn og Matthías SH um 80 
tonn sem þeir báðir lönduðu á 
Bolungarvík.

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Aflafréttir

Kæru bæjarbúar!

 Mánudaginn 30. nóvember byrjum við  að taka á móti 
hlutum til endurnýtingar, s.s.  kertaafganga, spritt- 
kertadósir, gleraugu, garnaafganga,  tímarit, áldósir, 
umslög með frímerkjum, sængur og koddaver, gler- 
krukkur o. m.�.  
Við erum staðsett á Ólafsbraut 19 (húsnæði fyrrum 
Sparisjóðs Ólafsvíkur).  Best að heimsækja okkur milli 
13 og 16.

Formleg opnun Smiðjunnar verður auglýst síðar!

Hlökkum til að hitta ykkur og eiga við ykkur farsælt 
samstarf!

Starfsmenn Smiðjunnar

Smiðjan Ólafsvík
Endurnýtanleg efni !





Soroptimistaklúbbur Snæ
fells ness hefur ákveðið að 
varpa ljósi á sögur nokkurra 
kvenna af Snæfellsnesi í til
efni 100 ár afmælis kvenna á 
Ís landi.

Helga Halldórsdóttir var 
fædd að Haga í Staðarsveit 
þann 18. Júní 1903 en hún ólst 
upp á bænum Tröðum í sömu 
sveit.  Foreldrar hennar voru 
hjónin Ingiríður Bjarnadóttir og 
Halldór Jónsson.  Hún átti einn 
yngri bróður Þórð Halldórsson 
refaskyttu og skáld.

Helga ólst upp við mikinn 
kærleik og  trúarlegt siðgæði 
þar sem þjóðleg menning var í 
hávegum höfð. Helga var mjög 
fróðleiksfús strax í æsku.  Hún 
var hrifin af sögum og sögnum, 
þjóðsögur voru þar mest í 
uppáhaldi.  Fyrir fermingu 
var hún búin að læra nær alla 
passíusálmana utan að.  Hún 
lærði öll norðurlandatungumálin 
ásamt þýsku sem hún lærði 
seinna af þýskum vetrarmanni. 
Helga var mjög næm og vissi 
oft um óorðna hluti og var líka 
draumspök.  Á þeim tíma sem 

Helga var að alast upp var ekki 
í umræðunni að ungar stúlkur 
gengu menntaveginn þó svo 
að hæfileikar væru fyrir hendi. 
Foreldrar hennar voru báðir 
mjög fróðir og gáfu sér góðan 
tíma til þess að leiðbeina börnum 
sínum.   Faðir hennar Halldór var 
sjálflærður dýralæknir og starfaði 
við það á Snæfellsnesi í mörg ár, 
oft var hann sóttur um langan 
veg til að sinna skepnum svo vel  
liðinn var hann.

Helga giftist Hallgrími Ólafssyni 
frá Sogni í Ölfusi árið 1929.  
Þau reistu býli að Dagverðará 

á Snæfellsnesi.  Dagverðará var 
ekki í alfararleið á þessum árum 
svo að það þurfti að fara allra 
sinna ferða á hestum.  Foreldrar 
Helgu og bróðir settust einnig að 
á Dagverðará.  

 Helga las mikið  ásamt því 
að sinna börnum og búi.  Hún 
hafði ákaflega mikinn áhuga á 
móðurmálinu  og talaði fallega 
íslensku. Hún var hagmælt og 
víða liggja eftir hana kvæði og 
greinar.

Helga var hlý kona og höfðingi  
heim að sækja. Hún var á undan 
sinni samtíð í uppeldismálum.  
Hún trúði ekki á beitingu valds 
og vildi aldrei slá barn, það átti 
að sýna öllum virðingu. el Helga 
eignaðist 7 börn, 3 stjúpbörn  
sem Hallgrímur átti fyrir og 2 
fósturdætur.  Í gegnum tíðina var  
mörgum börnum  komið fyrir til 
sumardvalar á Dagverðará.  Helga 
lét sér ekkert  muna um að taka á 
móti öllum þessum börnum og 
kenndi þeim bænir og góða siði.

Á seinni árum var heilsunni 
farið að hraka  og þurfti hún þá að 
dvelja á sjúkrahúsum langtímum 
saman.  Í veikindum sínum tókst 
henni þó með elju og vinnusemi  
að skrifa bók.  Bókin kom út fyrir 
jólin 1986 og heitir „ Öll erum við 
menn“ . Þar segir frá fólki,sem 
hún kynntist á Snæfellsnesi 
og öðru fólki sem hún heyrði 
frásagnir af. Í bókinni er mikið af 
vísum sem ekki hafa birst á prenti 
áður.  Þessi bók er einstaklega 
vel skrifuð og geymir mikinn 
fróðleik um fólk og lífshætti þess 
frá fyrri árum. 

 Hallgrímur lést árið 1981 og 
flutti Helga í kjölfarið til dóttur 
sinnar Ingu Rósu sem annaðist 
hana síðustu árin. 

Helga andaðist 13. desember 
1991.

Þessa samantekt tóku saman: 
Helga Valdís Guðjónsdóttir, 
Guðrún Jenny Sigurðardóttir, 
Sigrún Þórðardóttir og 
Lovísa Olga Sævarsdóttir.

 Helga Halldórsdóttir frá Dagverðará

Þeir sem ætli að nota rafmagn úr kirkjugarðinum 
til að lýsa upp leiði fyrir jólin, greiði 2.000,- inn á 
reikning kirkjunnar fyrir 15. desember.

Banki: 0194 - 26 - 76          Kt.: 500269-4999

Bent er á að nauðsynlegt er að nota vatnsheldar seríur.

Aðalfundur Golfklúbbsins Vestarr
verður haldinn 30 nóvember 2015 kl. 20.00 

í Sögumiðstöðinni Grundar�rði
Allir velkomnir.

Dagskrá
Aðalfundardagskrá samkvæmt 10 gr laga GVG
Ákvörðun félagsgjalda
Framkomnar tillögur. 
Önnur mál. 

Stjórn Vestarr



Íslandsmótið í Futsal hófst 
um síðustu helgi. Spilaðar eru 
tvær umferðir  í 4 riðlum og er 
Víkingur Ólafsvík í Ariðli. Fyrri 
umferðin var spiluð í Íþróttahúsi 
Snæfellsbæjar þar sem Víkingur 
tók á móti Snæfelli, Hvíta 
Riddaranum og Kóngunum. 
Víkingur vann alla sína leiki og er 

því í 1. sæti eftir fyrri umferðina, 
Snæfell er í öðru sæti með 6 stig, 
Hvíti Riddarinn í því þriðja með 
3 stig og Kóngarnir neðstir með 
0 stig. Seinni umferðin verður 
svo spiluð laugardaginn 12. 
desember að Varmá í Mosfellsbæ.

þa

Unnu alla leiki 
í fyrri umferð

Réttur dagsins vikuna 30. nóv - 4. des.
Réttur dagsins er í boði 

milli 12:00 - 14:00 alla virka daga.

Mánudagur
Pönnusteikt  smálúða með hvítvínssósu  og fersku 
grænmeti.

Þriðjudagur
Piri piri grísakótilettur

Miðvikudagur
Nauta hakkabu� með lauk og spæleggi.

 Fimmtudagur
Gellur, kartö�ur, laukur, smjör.

Föstudagur
Nauta mínútusteik og franskar.

Verð fyrir Rétti dagsins er 1.900 kr og ka� fylgir.

Tilboð helgarinnar
27. - 29. nóvember

 

Hamborgaratilboð 
ostborgari og franskar á 990 kr. 

(venjulegt verð er 1990 kr)

Allir �öskubjórar 
á 600 kr.

Opnunartími um helgina 
er frá 18:00-23:00

Aðventudagur Kvenfélagsins 
2015

Aðventudagur Kvenfélagsins Gleym mér ei verður 
haldinn í Samkomuhúsinu í Grundar�rði, 

sunnudaginn 29. nóvember n.k., kl. 14:00 – 17:00.

Dagskrá
- Atriði frá Tónlistarskólanum
- Íþróttamaður ársins
- Söngur: Amelía og Kristbjörg 
- Úrslit úr ljósmyndasamkeppni Grundar�arðarbæjar
- Vinningar í Jólahappdrættinu a�entir
- Sölubásar
- Súkkulaði- og vö�usala

Kvenfélagið þakkar þeim sem styrktu Jólahappdrættið í ár.

Ath. Happdrættismiðar verða til sölu í Samkaupum, 
föstudaginn 27. nóvember, kl. 16 – 18.

Aðventunefnd



Á alþjóðadegi sýkursjúkra 
þann 14. nóvember síðastliðinn 
stóðu Lionsklúbbur Nesþinga, 
Lions klúbburinn Þernan, Lions
klúbburinn Rán og Lionsklúbbur 
Ólafsvíkur fyrir blóðsykurs og 
blóðþrýstingsmælingu eins og 
undanfarin ár í samstarfi við 
Heilbrigðisstofnun Vesturlands. 
Fóru mælingarnar fram í 
Átthagastofu Snæfellsbæjar og 

voru vel sóttar en um 80 manns 
mættu í mælingarnar sem er 
svipað og undanfarin ár. Sáu 
þær Sigrún Erla Sveinsdóttir 
og Hekla Vilhjálmsdóttir um 
mælingarnar. Að mælingum 
loknum gafst gestum kostur á 
að gæða sér á grænmeti, ávöxtum 
og að sjálfsögðu kaffi og spjalli.

þa

Blóðsykur og -þrýstingur mældur

Kirkjan okkar

Aðventukvöld 
kvenfélagsins 

verður í Ólafsvíkurkirkju sunnudaginn 29. 
nóvember kl. 20

Síðasti sunnudagaskóli 
fyrir áramót verður í Ingjaldshólskirkju 

sama dag kl. 11.

Auglýsingaverð 
í Jökli

Svarthvítar auglýsingar
Opna í svarthv 37.941
Heilsíða í svarthv.  25.294
Hálfsíða í svarthv. 16.690
1/4 í svarthv.    10.889
1/8 í svarthv.   7.938
1/16 í svarthv.     4.885

Verðin eru með 24% vsk

Smáauglýsingar kosta 800,- 
og er þá miðað við 150 innslætti pr. auglýsingu.

Hver innsláttur umfram 150 kostar 5,-

Lit auglýsingar
Opna í lit  68.175
Heilsíða í lit  45.450
Hálfsíða í lit 31.548
1/4 í lit  23.102
1/8 í lit  14.960
1/16 í lit  10.075

Norska húsið – Byggaðsafn 
Snæfellinga og Hnappdæla 
verður opið alla aðventuna. 
Jólaopnun hefst 28. nóvember kl. 
17:00. Þá opnar sýningin Veðrun 
og viðsnúningur, sem er verkefni 
8.  10. bekks í myndmenntavali 
Grunnskólans í Stykkishólmi 
en 1. nóvember 1845 hóf 
Árni Thorlacius reglulegar 
veðurmælingar á Íslandi fyrstur 
manna. Veðurmælingar hafa 
því verið gerðar í Stykkishólmi 
samfleytt í 170 ár.  Það er því 
vel við hæfi að minnasta þessara 
merku tímamóta með sýningu 
um veðrið.

Sú hefð hefur skapast og 

fest sig í sessi að halda markað 
í Norska húsinu og verður 
hann haldinn 3., 10. og 17. 
desember, öllum er velkomið 
að vera með á markaðnum 
hvort sem það er með handverk 
eða eitthvað góðgæti. Skráning 
fer fram hjá safnstjóra Norska 
hússins í síma 8654516/847
5640 eða á netfangið hjordis@
norskahusid.is sem fyrst.

Opnunartími Norska hússins  
um aðventu verður sem hér 
segir: 
28. nóv.  22.des. kl. 1418
Fimmudagskvöld – 
jólamarkaður kl. 2022
Þorláksmessa kl. 1422

Aðventudagskrá 
Norska hússins



Síðasta helgi var viðburðarík í 
Snæfellsbæ og margt um að vera. 
Eitt af því var árlegur jólabasar 
Félags eldriborgara í Snæfellsbæ. 

Basarinn sem er árlegur er í huga 
margra upphaf jólaundirbúnings. 
Að venju var margt fallegra muna 
sem eldri borgarar hafa unnið að 

síðasta árið svo sem jólaskraut. 
barnaföt, sultur, glervörur og 
margt fleira. Þær voru heldur 
ekki amalegar veitingarnar sem 

hægt var að kaupa á vægu verði 
og gæða sér á.

þa

Það er skammt stórra högga 
á milli hjá Kirkjukór Ólafsvíkur. 
Eins og flestir vita fór Kirkjukórinn 
til Þýskalands í byrjun september 
og hélt tónleika á heimaslóðum 
kórstjórans Veronicu Oster
hammer í Bernau en það er í 
einnar klukkustundar fjarlægð 
frá Munchen. Tónleikarnir tókust 
mjög vel og mjög margir komu 
á tón leikana. Næsta verkefni 

hjá kórnum verða hinir árlegu 
jólatónleikar í Ólafsvíkurkirkju 
að kvöldi fimmtudagsins 10. 
desember nk. Kórinn hefur 
að þessu tilefni fengið Viðar 
Gunnarsson bassasöngvara til 
liðs við sig og er mjög mikill 
fengur að því. Hafa hann og 
Veronica sett saman skemmtilegt 
jóla lagaprógram sem þegar eru 
hafnar eru æfingar á. Þar munu 

þau syngja saman nokkur lög 
og ekki að efa að tónleikagestir 
eigi eftir að eiga góða kvöldstund 
með kórnum og þeim Veronicu 
og Viðari. Þá er gaman að segja 
frá því að margir nýir félagar hafa 
bæst í kórinn sem munu syngja á 
þessum tónleikum.  Vonandi að 
sem flestir sjái sér fært að mæta 
á tónleikana.

Jólatónleikar framundan 
hjá Kirkjukór Ólafsvíkur

G u ð s þ j ó n u s t a
29. nóvember 

kl. 11.00

Fyrsti í aðventu
G r u n d a r f j a r ð a r k i r k j u

Árlegur jólabasar í Klifi



Í tilefni að því að jólatré Snæfellsbæjar verða tendruð sunnudaginn 29. nóvember ætla eftir taldir aðilar að vera með tilboð um helgina. 

 

 

Lau 28. nóv  10-16 

Sun 29.nóv  13-16 

20% afslátttur af öllum fatnaði  

helgina 28.-29. nóvember 

 

 

Lau 28. nóv  13-17 

 

10% afsláttur af öllum BRÜDER og 
PLAYMOBIL laugardaginn 28.nóvember 

 

Lau 28. nóv  13-17 

Sun 29. nóv 13-16 

 

10%-15% afsláttur af allri gjafavöru 
helgina 28.-29. nóvember 

 

 

Lau 28. nóv  14-18 

Sun 29.nóv  14-18 

Heitt súkkulaði/kaffi og kökusneið 700 kr. 
helgina 28.-29. nóvember 

 

Lau 28. nóv  14-18 

 

10% afsláttur af rúmfötum og garni 
laugardaginn 28. nóvember 

 

Jólahelgartilboð 28.-29 nóvember 

Jólaglögg og piparkökur 750 kr. 

Gisting í tveggja manna herbergi með baðherbergi  

og morgunverði á 10.000 kr. 

 

Verslunin Hrund  

Opið alla laugardaga í desember 

 

Apótek Ólafsvíkur  
Opið alla laugardaga í desember 

Verslum í heimabyggð! 

Verslum í heimabyggð fyrir jólin. Hér eru margar prýðis góðar 
verslanir og þjónustufyrirtæki sem bjóða uppá góða og persónulega 

þjónustu og gott verð. 

Aðventuhátíð verður haldin 
sunnudaginn 29. nóvember kl. 20:00

í Ólafsvíkurkirkju.

Á dagskrá verður m.a. 
jólaleikrit barna úr TTT star�nu, 

jólasaga, hugvekja og �eira.

Stjórn Hollvinasamtaka HVE  
Vesturlandsvaktin  samþykkti á 
fundi sínum í september að kaupa 
8 sólarhringsblóðþrýstingsmæla 
og færa Heilbrigðisstofnun Vestur
lands. Það fer einn slíkur mælir á 
hverja heilsugæslustöð; Akra nes, 
Borgarnes, Ólafsvík, Grundar
fjörð, Stykkishólm, Búðardal, 
Hólma vík og Hvammstanga. Á 
laugar dag var komið að Heilsu
gæslu stöðinni í Ólafsvík að fá 
af hentann mæli og á myndinni 

af henda Róbert Jörgensen og 
Sigríður Þórarinsdóttir frá Holl
vinasamtökum HVE Sigrúnu 
Erlu Sveinsdóttur hjúkrunar
fræðingi mælinn, var tækið 
afhent við stutta athöfn áður 
en blóðsykursmælingar hófust.. 
Heildarverðmæti þessarar gjafar 
er um 2,8 milljónir og er ekki 
vafi á að þessi gjöf mun gagnast 
íbúum á vesturlandi vel og 
öðrum þeim sem sækja þjónustu 
hjá HVE.

Blóðþrýstingsmælir 
afhentur



Margir vilja setja ljós á leiði ástvina á hátíðum. Sá siður 
verður sífellt algengari. Til að koma til móts við hann 

hefur sóknarnefnd Ingjaldshólskirkju lagt í kostnað til 
að gera aðstöðuna sem besta.  

Kveikt er á ljósum aðventuna og heim að þrettánda. 

Gjald vegna þessa er 1.500 krónur 
sem greiðast á reikning garðsins: 0190-05-0948. 

Kennitala garðsins er 660169-5209.

Hellnakirkja á 70 ára vígsluafmæli á þessu ári. Af því tilefni 
verður boðið til ka�samsætis í Prímuska� á Hellnum að 
lokinni aðventustund sem í kirkjunni verður haldin 
sunnudaginn 29. nóvember.
Aðventustundin hefst kl 14 og við vonumst til að sem �estir 
sjái sér fært að mæta í kirkju og ka�samsæti.
 
Hellnakirkja má muna sinn fí�l fegri og er orðin brýn þörf á 
endurbótum. Það er von okkar að vinir og velunnarar sjái sér 
fært að styrkja kirkjuna með �árframlagi og munið að margt 
smátt gerir eitt stórt.

Fyrirhugað er að he�a lagfæringar á kirkjunni á næsta ári ef 
nægjanlegt �ármagn fæst.
 

Styrktarreikningur fyrir Hellnakirkju er: 
0190-05-0064048 kt 600169-7349 

 
Hlökkum til að sjá ykkur. 

 Sóknarnefndin 

70 ára 
vígsluafmæli 

Hellna
kirkju

Frystiklefinn, menn ingar
mið stöð okkar Snæfellinga, 
hefur hafið kynningu og sölu 
á “MENNINGARPASSANUM 
2016”, áskriftarkorti sem gildir 
á ALLA viðburði hússins í heilt 
ár. Kortið er á mjög sanngjörnu 
verði og er tilgangur þess að 
gera Snæfellingum auðveldara 
fyrir að taka þátt í fleiri 
menningarviðburðum yfir árið. 
hér er um að ræða algjöra nýbreytni 
á landsbyggðinni enda erum við 
Snæfellingar alltaf skrefinu á 
undan. “MENNINGARPASSINN 
2016” er fyrir alla og gefur gleði 
og ánægju, ALLT ÁRIÐ.

Eftirspurn eftir því að fá að 
troða upp í Frystiklefanum 
hefur aukist gríðarlega á þessu 
ári og nú er ljóst að framboðið 
verður mikið á því næsta. Í því 
samhengi má uppljóstra því 
að hljómsveitin Valdimar og 
uppistandarinn Ari Eldjárn, 
hafa meðal annarra vel þekktra 
listamanna og skemmtikrafta, 

boðað komu sína í Rif árið 
2016.  Allir viðburðir hússins 
verða vel auglýstir í vikulegu 
auglýsingaplássi í bæjarblaðinu 
Jökli, á heimasíðu frystiklefans, 
w w w. t h e f r e e z e r h o s t e l . c o m 
og í gegnum facebook síður 
Frystiklefans.

Tvær nýjar leiksýningar verða 
framleiddar og frumsýndar 
í Frystiklefanum árið 2016. 
Þær bera heitin “Einnar nætur 
gaman með Ömmu Dídí” 
og  “Sköpunarsagan” sem er 
trúðasýning. Auk þeirra verða 
þrjár af fyrri sýningum hússins, 
þær HETJA, 21:07 og MAR teknar 
upp að nýju.

Menningarpassinn er seldur 
í Frystiklefanum og einnig má 
panta sér passa í síma 8659432 
(Kári), í gegnum netfangið 
frystiklefinn@frystiklefinn.is eða 
í gegnum skilaboð á facebook.

Góðar og gleðilegar stundir.

Jólagjöfin í ár 
er fundin!




