
Ljósin voru tendruð á jóla trjánum 
í Snæfellsbæ á fyrsta sunnu degi í 
aðventu. Hilmar Atli Þorvarðarson 

kveikti ljósin á Hellissandi og í 
Ólafsvík í sann kölluðu jólaveðri. 
Sungin voru jólalög við undirleik 

þeirra Trausta Gunnarssonar og  
Lenu Huldu Örvarsdóttur. Jóla
sveinar nir sem höfðu náð að stelast 

til byggða svona snemma komu til 
að heilsa upp á börnin og gleðja þau 
með mandarinum og sælgæti.     þa

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

721. tbl - 15. árg. 3. desember 2015 



Rímnaflæði Samfés eða rapp
keppni félagsmiðstöðva fór fram 
síðasta föstudagskvöld í Mið
bergi í Reykjavík. Metþátttaka var 
að þessu sinni og voru skráði 
40 keppendur með 23 atriði. 
Félagsmiðstöðin Afdrep í Snæ
fells bæ átti þátttakanda að þessu 
sinni. Það var Gylfi Noah Gabriel 
Fleckinger Örvarsson sem kom 
sá og sigraði þessa keppni með 
glæsibrag. Gylfi rappaði eigið lag, 

Frjáls, fyrir fullu húsi. 
Í öðru sæti voru þeir Alex Birgir 

Bjarkason og Oliver Sveins son 
úr Félagsmiðstöðinni Hólma
seli og í þriðja sæti lenti Sara 
Mjöll Stefánsdóttir úr Félags
miðstöðinni Laugó, myndin af 
Gylfa er fengin af heimasíðu 
Samfés.

Við óskum Gylfa til hamingju 
með árangurinn.

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

Gylfi sigraði 
Rímnaflæði Samfés Jólakveðjur

Við erum að taka á móti  
jólakveðjum í jólablað Jökuls.

Vinsamlegast hafið samband

fyrir mánudag 
14. desember 

steinprent@simnet.is og 436 1617

Tilboð helgarinnar
4. - 6. desember

 

Pizzahlaðborð alla helgina
hjá okkur

Verð er 1900 kr. á mann og 
50% afsl. fyrir 12 ára og yngri.

Ekki er opið fyrir annan mat á 
meðan pizzahlaðborð er í gangi.

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



Menningarnefnd óskar eftir tilnefningum um 
Jólahús Snæfellsbæjar árið 2015, 
í Kassanum og Virkinu eru kassar 
þar sem hægt er að skila tilnefningum.

Jólamenningarnefnd
Snæfellsbæjar

Munið Piparkökuhúsakeppnina, skila þarf kökunum 
fyrir 18. desember í Pakkhúsið, þar verða húsin til sýnis 
til 21. desember þegar tilkynnt verður um sigurvegara 
og verðlaun afhent.

Jólin heimaJólatónleikar í K lifi
Jólatónleikar 6. desember kl. 20:00 í Kli�.
Á tónleikunum koma einungis listamenn úr Snæfellsbæ fram. 
1.000 kr inn og frítt fyrir 6 ára og yngri.



Íþróttamaður Grundarfjarðar 
árið 2015 var heiðraður á aðventu
degi kvenfélagsins Gleym mér 
ei, fyrsta sunnudag í aðventu. 
Fjórir glæsilegir íþróttamenn 
voru tilnefndir en blakkonan 
Svana Björk Steinarsdóttir bar 
sigur úr býtum og nafnbótina 
íþróttamaður Grundarfjarðar 
2015. 

Blakráð UMFG tilnefndi Svönu 
Björk sem er 16 ára gömul og 
lykilleikmaður í liði UMFG 
sem keppir nú í fyrsta sinn í 
MIZUNO úrvalsdeildinni í blaki 
og var nú annað árið í röð í U17 
unglingalandsliðinu. Landsliðið 
fór nýlega til Kettering í Englandi 
og náði þar besta árangri sem 
íslenskt U17 landslið hefur 
náð á alþjóðlegu móti en liðið 
hafnaði í öðru sæti. Svana Björk 
er prúður og agaður leikmaður 
sem er öðrum fyrirmynd jafnt 
innan vallar sem utan. 

Aðrar tilnefningar hlutu Berg
lind Ósk Kristmundsdóttir knatt
spyrnu kona, Birgir Guð munds
son skotíþróttamaður og Heimir 
Þór Ásgeirsson golfari. 

Grundarfjarðarbær óskar 
þessu frábæra íþróttafólki 
hjartan  lega til hamingju með 
glæsi legan árangur í sínum 
íþrótta greinum.

Svana Björk er íþróttamaður Grundarfjarðar

Ágætu viðskiptavinir!

Auk venjulegs opnunartíma verður 
Apótek Ólafsvíkur opið:

Laugardaginn 5. des.  14.00 - 18.00
Laugardaginn 12. des. 14.00 - 18.00
Laugardaginn 19. des 14.00 - 18.00
Þorláksmessu 23. des. opið til 22.00
Aðfangadag 24. des. 10.00 - 12.00

20% afsláttur 
af öllum gjafapakkningum 5. desember!!!

Mikið úrval af gjafavöru í öllum verð�okkum.

Verið velkomin.
Apótek Ólafsvíkur

Afgrei!slutími frá og me! 
 5. desember 
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Sandra Rut Steinarsdóttir (fyrir hönd Svönu Bjarkar Steinarsdóttur), Heimir Þór Ásgeirsson, Guðlaug Guðmundsdóttir 
(fyrir hönd Berglindar Óskar Krist-
mundsdóttur) og Birgir Guðmundsson.



Jólamót HSH í frjálsum íþróttum,  
Stykkishólmi, 6.  desember 2015 

  
 Hó – hó – hó !!    

 
HSH	  heldur	  jólamót	  í	  frjálsum	  íþróttum	  innanhúss	  í	  íþróttahúsinu	  í	  Stykkishólmi,	  	  

sunnudaginn	  6.	  desember	  2015.	  Mótið	  hefst	  kl.	  10.30	  stundvíslega.	  
	  

Foreldrar	  eru	  hvattir	  til	  að	  fylgja	  og	  hvetja	  –	  og	  aðstoða	  við	  framkvæmd	  mótsins.	  

	  

Keppt	  er	  í	  eftirfarandi	  flokkum	  og	  greinum:	  

8	  ára	  og	  yngri:	   Langstökki	  með	  og	  án	  atrennu	  og	  35m	  hlaupi	  

9	  -‐	  10	  ára:	  	   	   Langstökki	  með	  og	  án	  atrennu,	  hástökki	  og	  35m	  hlaupi	  

11	  -‐	  12	  ára:	   	   Langstökki	  með	  og	  án	  atrennu,	  hástökki,	  kúluvarpi	  og	  35m	  hlaupi	  

Í	  flokkum	  13	  -‐	  14	  ára,	  15-‐16	  ára	  og	  svo	  17	  ára	  og	  eldri:	  í	  sömu	  greinum	  og	  11-‐12	  ára.	  
	  

Skráningar	  eru	  hjá:	  

Fyrir	  Grundfirðinga	  –	  hjá	  Evu	  Kristínu	  þjálfara	  í	  síma	  693-‐0820	  eða	  netfangið	  evakristin09@gmail.com	  	  	  	  

Fyrir	  Hólmara	  –	  hjá	  Gísla,	  þjálfara,	  Stykkishólmi,	  í	  síma	  861-‐8389	  eða	  netfangið	  gislipalsson82@gmail.com	  

Fyrir	  aðra	  –	  þá	  má	  hafa	  samband	  við	  annað	  hvort	  Evu	  eða	  Gísla.	  	  

Þegar	  skráð	  er,	  þarf	  að	  gefa	  upp	  kennitölu	  keppanda	  og	  greinar	  sem	  hann/hún	  vill	  keppa	  í.	  

Skráningu	  lýkur	  föstudagskvöldið	  4.	  desember	  kl.	  21.00.	  

Síðast	  en	  ekki	  síst	  hvetjum	  við	  ALLA	  til	  að	  mæta	  í	  skrautlegum	  (jóla)sokkum.	  	  
Verðlaun	  verða	  veitt	  fyrir:	  	  

a)	  skrautlegustu	  sokkana	  (keppendur)	  	  
b)	  jólalegustu	  sokkana	  (keppendur)	  

c)	  frumlegustu	  sokkana	  (allir)	  

	  
Mætum	  öll	  í	  jólaskapi!	  -‐	  Frjálsíþróttaráð	  HSH	  

Kirkjan okkar

Aðventuhátíð í 
Ingjaldshólskirkju 

sunnudaginn 6. desember kl. 17.
Notaleg aðventustemning 

undir stjórn kórsins og ka� á eftir.

Ólafsvíkurkirkja.

Jólatónleikar Kirkjukórs Ólafsvíkur 
verða �mmtudaginn 10. desember kl. 20.



Í tilefni af 65 ára afmæli 
Kvenfélags Ólafsvíkur á þessu ári, 
réðist félagið í útgáfu gjafakorta. 

Gjafakortin eru 10 með mjög 
fallegum myndum frá Ólafsvík í 
öskju ásamt umslögum.

Askjan er létt, tilvalin jólagjöf 
til að senda fjarstöddum Ólafs
víkingum og vinum og auðvitað 
til að nota með gjöfum. Kortin 
eru ódýr, miðað við önnur sam
bæri leg kort.

Ágóðinn af kortasölunni mun 
fara til mannúðar og menningar
mála fyrir samfélagið okkar.

Kæru lesendur, von okkar er 
sú að kortaöskjurnar séu einmitt 
það sem þið mynduð vilja eiga 
sjálfir eða gefa öðrum og hjálpa 
þannig Kvenfélagi Ólafsvíkur til 
að styrkja góð málefni.

Við færum þeim sem styrktu 
málefnið innilegar þakkir en 
samkvæmt þeirra ósk er nafna 
þeirra ekki getið hér.

Bestu óskir um gleðileg jól og 
farsælt komandi ár!

Nefndin

verða haldnir sem hér segir:

Mánudaginn 7. des. í Kli� kl. 18 
Fimmtudaginn 17. des. á Lýsuhóli kl.14

Foreldra- og styrktafélag Tónlistarskóla Snæfellsbæjar 
sér um sölu á ka�veitingum eftir tónleikana 7. desember.

Allir velkomnir.
 

Kennarar og skólastjóri óska 
öllum íbúum Snæfellsbæjar gleðilegra jóla 

og farsældar á komandi ári.

TSC Snæfellsnesi
býður góðar og hraðvirkar 

internet-tengingar gegnum ljósnet.

Sjónvarp og VOD í boði 
frá Símanum eða Vodafone.

Mælum aðeins erlent niðurhal.
Einfalt að skipta um þjónustuaðila.  

TSC hjálpar þér alla leið.
Persónuleg þjónusta.

 
Viðgerðaþjónusta á tölvum.

 

Ljósnet- miklu hraðara internet
Nýtt - Nýtt 

 íbúum Rifs gefst nú einnig kostur á ljósneti.

TSC ehf.      
Grundargata 50, 350 Grundar�örður 
simi 430 8040  - tsc.is - ljósnet.is

Það stefnir í að nóvember 
verði ansi góður mánuður 
sérstaklega hjá línubátnum, en 
þeir ásamt togbátunum eru svo 
til þeir einu sem hafa fiskað vel 
núna í nóvember.  Ansi mikið af 
línubátum hafa verið að veiðum 
núna í kringum Snæfellsnesið og 
hefur verið þétt lagt á svæðinu 
frá Arnarstapa og yfir til Rifs.  

Glaður SH hefur fiskað ansi 
vel  og er komin með 68 tonn 
í 15 róðrum og mest 7,6 tonn 
í róðri sem er fullfermi hjá 
honum.  Særif SH 105 tonn í 
17, Brynja SH 102 tonn í 17, 
Guðbjartur SH 101 tonn í 16.  
Tryggvi Eðvarðs SH 95 tonn í 15.  
Álfur SH 76 tonn í 17 og mest 7,7 
tonn í róðri.  Kvika SH 61 tonn í 
14.  Sverrir SH 42 tonn í 10.  Rán 
SH 27 tonn í 14, Birta SH 20 tonn 
í 9 og Vinur SH 18 tonn í 7 en 
bæði Birta SH og Vinur SH róa 
frá Grundarfirði og eru minni 
bátar en 8 BT.  

Þeim fór aðeins að fjölga 

netabátunum en tveir stórir 
netabátar hófu veiðar núna 
um miðjan mánuð og voru það 
Magnús SH sem hefur landað 
34 tn í 7 og mest 10,2 tonn og 
Ólafur Bjarnason SH sem hefur 
landað 13 tonnum í 7, Bárður 
SH 20 tonn í 14.  Ekki eru nú 
róðrarnir hjá bæði Ólafi og Bárði 
SH stórir.  Mest 2,2 tonn hjá Ólafi 
Bjarnasyni SH og 2,1 tonn hjá 
Bárði SH.  Hafnartindur SH 8,9 
tonn í 11 og Arnar SH 6,6 tonn 
í 6.  

Eins og í október þá hafa 
tilraunaveiðar Hannesar Andrés
sonar SH gengið mjög vel núna 
í nóvember og hefur bátur
inn landað 107 tonnum í 18 
róðrum.  Þegar skelveiðarnar 
voru stundaðar þá þótt ansi gott 
að ná yfir 100 tonnum á einum 
mánuði og var nokkuð mikið um 
að bátarnir næðu því.

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

AflafréttirTilvalin jólagjöf!
Kvenfélag Ólafsvíkur gefur út 

flott og ódýr gjafakort.



Það var sannkölluð tónlistar
veisla í Frystiklefanum á Rifi 
fimmtu daginn 26. nóvember 
síðast liðinn. Þar fóru fram 
út gáfu tónleikar Öldu Dísar fyrir 
troð fullu húsi. Alda Dís  var að 

gefa út sinn fyrsta disk Heim. 
Það var hljómsveitin Astron 
sem hitaði upp fyrir Öldu Dís 
en hljómsveitina Astron skipa 
nokkur ungmenni úr Snæfellsbæ 
sem eiga líka framtíðina fyrir sér. 

Voru tónleikagestir á einu máli 
um að þarna væri á ferðinni 
frábær tónlistarkona sem ætti 
bara eftir að vaxa og dafna enda 
er nýi diskurinn skemmtilegur 
og tónleikarnir frábærir. Í lok 

tónleikanna kom hún gestum 
á óvart og söng eitt lag með 
bróður sínum Gunnari Erni. Alda 
Dís mun svo halda aðra út gáfu
tónleika í Hörpunni fimmtu
daginn 3. desember. þa

Útgáfutónleikar Öldu Dísar

Ertu með lögheimili á réttum stað?

Með vísan til laga nr. 73/1952 um aðsetursskipti, ber íbúum að tilkynna um �utning til íbúaskrár innan 
viku frá �utningi, bæði �utning innanbæjar og milli sveitarfélaga. Tilkynna ber �utninga á bæjarskrifstofu 
Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4, Hellissandi, þar er opið frá kl. 09:00-12:00 og 13:00-15:30 alla virka daga. 

Sérstök athygli er vakin á því að einstaklingar geta tilkynnt �utning á vef Þjóðskrár Íslands, skra.is. 
Ef lögheimilis�utningur er tilkynntur rafrænt þá fer tilkynningin sjálfkrafa í beiðnaker� Þjóðskrár Íslands 
og er skráður eigi síðar en næsta virka dag. - https://innskraning.island.is/?id=afgreidsla.skra.is

Vakin er athygli á því að fyrir �mmtudaginn 10. desember þurfa allir að vera með lögheimili sitt skráð á 
þeim stað sem þeir hafa fasta búsetu.

Skorað er á þá sem eiga eftir að tilkynna um �utning og nýtt lögheimili að ljúka því sem allra fyrst og í 
síðasta lagi fyrir 10. desember

Bæjarritari 



Landnemaskóli II 
Nú í desember gefst einstakt tækifæri til að hefja nám í Landnemaskólanum. 

Skólinn er ætlaður íbúum á Snæfellsnesi af erlendum uppruna sem vilja læra meiri íslensku og 
læra um Ísland. Skemmtilegt og spennandi nám með kennurum sem koma víða að úr 
atvinnulífinu. 

Kennt verður tvisvar sinnum í viku fram á vor, alls 120 kennslustundir. Námið má meta til 10 
framhaldsskólaeininga. Það eru ekki próf í námskeiðum Landnemaskólans heldur er 
frammistaða nemenda metin jafnóðum. 

 

Verð 23.000 kr. og hægt er að sækja um styrk til verkalýðsfélaga. 

Að minnsta kosti 10 manns þurfa að skrá sig til að námskeiðið verði haldið á Snæfellsnesi.  
Vonast er til að þátttaka verði næg til að halda námskeið á tveim stöðum á Snæfellsnesi.  
Þátttakendur þurfa að hafa grunnþekkingu í íslensku. 

Skráning og upplýsingar:  Guðrún Vala Elísdóttir vala@simenntun.is   sími: 437-2390, 
Ragnhildur Sigurðardóttir  ragnhildur@snaefellsnes.is sími: 848-6272, Dagbjört Agnarsdóttir 
dagbjort@snb.is sími: 433-6929 eða Sigríður Hjálmardóttir sigridurh@grundarfjordur.is , sími: 898-
8608. 

Skráningu lýkur þriðjudaginn 8. desember. 

 



Í tilefni af alþjóða sykur sýkis
degi Lions þann 14. nóvember sl. 
fór fram blóðsykursmæling hjá 
Lions klúbbi Grundarfjarðar í 
sam vinnu við Heilsugæslustöðina 
á staðnum, í anddyri verslunar 
Sam kaupa hér í bæ laugar
daginn 21. nóvember  Um töku 
blóðsýna og mælingu önnuðust 
hjúkrunarfræðingur Heilsu
gæslu stöðvar innar Edda Ýr 
Þórsdóttir  og sjúkra flutnings
maðurinn Marinó Eyþórsson. 
Undir ritaður ásamt Jóhanni 
Ragnars syni varaformanni sáum 
um að bjóða fólki sem inn í 
verslunina kom að láta athuga 
ókeypis hjá sér, sykurmagn í 

blóði.  Alls létu 89 manns athuga 
hjá sér blóðsykurinn og af þeim 
var 8 ráðlagt að láta athuga sig 
betur á Heilsugæslustöðinni eftir 
helgi.  Þeir sem létu mæla hjá 
sér blóðsykurinn voru á öllum 
aldri eða frá 15 til rúmlega 80 
ára.  Þessari mælingu var vel 
tekið af fólki og létu margir í ljósi 
þakklæti fyrir þessa starfsemi 
Lionsklúbbsins. 

Í tengslum við þennan atburð 
hjá Lionsklúbbnum afhenti  Róbert 
W Jörgensen Heilsugæslunni hér 
Blóð þrýstingssírita  að gjöf frá 
Holl vinasamtökum Heilbrigðis
stofnunar Vestur lands og tók 

hjúkrunar fræðingurinn Edda  
við þeirri gjöf fyrir hönd Heilsu
gæslu stöðvar innar.  Róbert sem 
er stjórnar maður Hollvina sam
takanna gat þess við af hendinguna 
að svo ríflega hefði safnast í 
sneiðmyndatækið sem afhent 
var á síðasta ári að ákveðið hefði 
verið í samvinnu við fagaðila að 
gefa öllum heilsugæslustöðvum 
á starfssvæði HVE slíkt tæki.  
Hann nefndi einnig að það hefði 

jafnan staðið Lionsklúbbum 
næst að styðja við starf Heilsu
gæslustöðvanna og því hefði 
stjórn Hollvinasamtakanna 
fundist upplagt að tengja tækja
af hend inguna við uppákomu 
sem þessa. Nánar má fræðast um 
Holl vinasamtökin á http://www.
vestur landsvaktin.is/

Gunnar Kristjánsson
Formaður Lionsklúbbs 

Grundarfjarðar

Auglýsir eftir starfsfólki  
í eftirtalin 

þjónustuhlutverk 

Liðveisla í Ólafsvík, Grundar�rði og Stykkishólmi 
Megininntak starfs felst í  persónulegum stuðningi og aðstoð 
sem einkum miðar að því að rjúfa félagslega einangrun 
skjólstæðinga. 
Þjónustuviðmið skjólstæðings er á bilinu 16 – 20 klst á 
mánuði.  

Stuðnings�ölskyldur í Grundar�rði og Stykkishólmi
Megininntak starfs er  að styðja �ölskyldu fatlaðs barns 
með umönnun þess á heimili þjónustuveitanda,  
ýmist 1, 2 eða 3 sólarhringa í mánuði.

Laun skv. samningum sveitarfélaganna og viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknir er tilgreini menntun, fyrri störf, 1-2 umsagnaraðila og sakavott-
orð berist til Ingveldar Eyþórsdóttur, félagsráðgjafa (ingveldur@fssf.is) eða 
Gunnsteins Sigurðssonar, umsjónarþroskaþjálfa (gunnsteinn@fssf.is), sem 
veita frekari upplýsingar um stör�n í tölvupósti eða síma 430-7800.  

Nota skal umsóknareyðublöð sem eru á heimasíðu FFS, fssf.is; undir 
„eyðublöð- atvinnuumsókn“  Umsóknir berist í tölvupósti eða á skrifstofu 
FSS, Klettsbúð 4, 360  Snæfellsbæ.

 Forstöðumaður

Blóðsykursmæling í Grundarfirði

Þorsteinn bæjarstjóri var sá fyrsti til að fá stungu.

Róbert W með tækið góða,  afhendir það hér Eddu 

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.



Saga rankar við sér 
etir logakast á 
gangstét við 
Miklubrauina og 
þriggja ára sonur 
hennar er á bak og 
burt. Það síðasta 
se� hún �an er 
tveggja hæða 
stræisvagn se� 
vegfarandi efast 
u� að hún hai í 
raun og veru séð. 

Miðvikudagskvöldið �.dese�ber kl. ����� 
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Auður Jónsd          Hildur Knútsdóir   Krisín Helga Gunnarsdóir   Lilja Sigurðardóir  

Kennslukonan Glóa lýr 
kaldan klakann og sest 
að í lukkulandinu 
�an�örku. En þegar ellin 
færist yir leitar hugurinn 
hei� � il for�æðra og 
áhrifavalda. Litlar 
bylingar eru sögur af íu 
konu� se� spanna í 
senn eit kvöld, eit ár og 
heila öld. Hér ó�a raddir 
�æðgna, systra og 
dætra se� drey�ir u� 
betri daga, slétar götur, 
frjálsar konur og börn 
se� lifa. 

Sagan �allar u� hvernig 
Sonja reynir að bæta líf sit 
á �eðan hún horist í augu 
við ö�urlegar aðstæður 
sínar, en hún er þvinguð il 
að s�ygla eiturly�u�. Hún 
er fórnarla�b á �argan 
hát og pikkföst í vítahring. 
Agla leikur stórt hlutverk 
innan sögunnar og þarf að 
undirbúa sig undir að taka 
aleiðingu� gjörða sinna. 
Inn í þeta létast 
ástarsaga. 

Það er síðasi dagur 
fyrir vetrarfríið. 
Bergljót hlakkar il að 
fara í 
íundabekkjarpartý og 
Bragi bróðir hennar 
ætlar að gista hjá vini 
sínu�. �oreldrarnir 
stefna á ró�aníska 
su�arbústaðarferð. En 
allar áætlanir fara fyrir 
líið þegar furðuleg 
plága brýst út. Etir 
það hugsar enginn u� 
neit annað en að 
bjarga líi sínu. 

�ritaðar bækur frá höfundu� il sölu á staðnu�. 



Á hverju ári setja hundruð 
þúsunda einstaklinga, frá 
rúmlega 150 löndum og land
svæðum, nafn sitt á milljónir 
bréfa til stjórnvalda sem brjóta 
mann réttindi og þrýsta á 
um bætur. Fjöldinn allur skrifar 
einnig stuðningskveðjur til 
þolenda mannréttindabrota og 
veita þeim þannig styrk og vissu 
um að umheimurinn hafi ekki 
gleymt þeim.

Það kann að vera auðvelt fyrir 
stjórnvöld að hunsa eitt bréf en 
þegar milljónir slíkra bréfa berast 
er erfitt að líta undan. Bréfin bera 
árangur. Bréfin bjarga lífi. 

Í rúm 50 ár hefur Amnesty 
International barist gegn mann
réttindabrotum með pennann 
að vopni og á hverju ári eru 
samviskufangar leystir úr haldi, 
fangar hljóta mannúðlegri 
meðferð, þolendur pyndinga 
sjá réttlætinu fullnægt, fangar 
á dauðadeild eru náðaðir 
eða ómannúðlegri löggjöf er 
breytt. Á hverju ári eiga sér stað 
raunverulegar breytingar á lífi 
þolenda mannréttindabrota 
vegna undirskrifta ykkar 
og aðgerða. Gott dæmi um 
raunverulega breytingu á lífi 
þolanda mannréttindabrots er 
saga Moses Akatugba, ungs manns 
frá Nígeríu sem var pyndaður 
grimmilega og dæmdur til 
dauða með hengingu aðeins 16 
ára gamall fyrir það eitt að stela 
þremur farsímum. Á síðasta ári 
þrýstu rúmlega 300.000 manns, 
í bréfamaraþoni samtakanna, 
á fylkisstjórann á óseyrum 

Nígerfljóts að náða Moses og 
í maí 2015 lét fylkisstjórinn 
undan. Moses er nú frjáls maður.

Íslendingar hafa ekki látið sitt 
eftir liggja á bréfamaraþoninu en 
á síðasta ári voru rúmlega 75.000 
bréf og kort send utan, þar af 
16.000 vegna Moses. 

Fjöldi sveitafélaga tekur þátt í 
bréfamaraþoninu þeirra á meðal 
Akureyri, Akranes, Borgarnes, 
Egilsstaðir, Eyrarbakki, Grinda
vík, Ísafjörður, Kópasker, Reykja
nesbær, Reykjavík, Sauðárkrókur 
og nú í fyrsta sinn Stykkishólmur. 

Við vonum að íbúar á Stykkis
hólmi láti ekki sitt eftir liggja 
á aðventunni heldur fylki liði 
til varnar þolendum mann
réttindabrota víðs vegar um 
heiminn.

Taktu þátt í bréfamaraþoni 
Íslandsdeildar Amnesty Inter
national á Stykkishólmi fimmtu
daginn 10. desember í Íþrótta
húsi Stykkishólms, í herbergi 
Snæfells frá kl. 13 til 18. Þar 
geturðu brugðist við vegna 
12 áríðandi mála sem þurfa á 
athygli þinni að halda. Tilbúin 
aðgerðakort verða á staðnum, 
ásamt jólakortum sem hægt 
verður að nýta til skrifa kveðjur 
til þolenda mannréttinda. 
Stuðningskveðjurnar veita 
þolendunum vissu um að 
umheimurinn hafi ekki gleymt 
þeim og von um að réttlætinu 
verði fullnægt. 

Bréf getur breytt lífi. 
Taktu þátt.

Bréf
bjargar lífi

Knattspyrnuþjálfarafélagið 
veitti á dögunum viðurkenningar 
fyrir vel unnin störf. Meðal þeirra 
sem hlutu viðurkenningar var 
Ejub Purisevic, en hann hlaut 
viðurkenningu fyrir vel unnin 
störf við þjálfun yngri flokka. 
Ejub hefur þjálfað á Snæfellsnesi 

síðan árið 2002 með einu hléi 
og náð mjög góðum árangri 
bæði í yngri flokka starfinu sem 
og meistaraflokk karla. Er Ejub 
vel að þessari viðurkenningu 
kominn.

þa

Viðurkenning 
fyrir þjálfun

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

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.
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PLANTRONICS 
BACKBEAT FIT 
 
Tilboðsverð: 16.990 kr.
Þráðlaus Bluetooth heyrnartól, frábær í ræktina. 
Fást í rauðum, bláum og grænum lit.

SONY ZX110 
 

Verð: 6.990 kr.
Kraftmikið hljóð og 
mikil gæði. Fást í svörtum, 
bleikum og hvítum lit.

LENOVO IDEAPAD 100
 

Verð: 79.900 kr.
Góð 15,6" fartölva 
á frábæru verði.
Intel örgjörvi
4GB minni og 
500GB diskur.

BOSE SOUNDLINK II MINI 
 

Verð: 34.900 kr.

Upplifðu Bose gæði. 
Þráðlaus afspilun með Bluetooth. 
Kemur í svörtum og silfurlit.

CANON POWERSHOT SX610 
 

Verð: 34.900 kr.
Hágæða myndir og 
videó. Nett vél með 
18x aðdráttarlinsu. 
Wi-Fi og NFC fyrir 
snjalltækin. 

SONY 50" HÁSKERPU SJÓNVARP
 

Tilboðsverð: 179.900 kr.

Hágæða 50" Full HD 
sjónvarp með 3D. 
Android stýrikerfi og 
innbyggt Wi-Fi.


