
Ólafsvíkurvaka var haldin um 
síðustu helgi og er óhætt að segja 
að allt hafi gengið upp, veðrið var 
eins og best verður á kosið og 
íbúar og gestir voru staðráðnir í 
að skemmta sér vel. 

Gula og bleika hverfið sáu 
um að skipuleggja hátíðahöldin 
þetta árið og var boðið upp á 
fjölbreytta dagskrá frá fimmtu
degi til sunnudags, hápunktur 
helgar innar má þó segja að hafi 
verið brekkusöngur í sjó manna
garðinum á laugardagskvöldi, 
Ingó veðurguð stýrði söngnum 
áður en hann hélt í Klif þar sem 
hann og hljómsveit hans léku 
fyrir dansi fram eftir nóttu. Í 
Sjómannagarðinum flutti hvert 
hverfi skemmtiatriði og fór svo að 
appelsínugula hverfið sigraði þá 
keppni enda um metnaðarfullt 
söngatriði að ræða, sönghópurinn 
Sætabrauðsdrengirnir fóru um 
bæinn, skoðaði skreytingar 
og tilnefndi að því loknu best 
skreytta hverfið, það var gula 
hverfið sem fékk þann titil.

Dregið var um hvaða hverfi 
skuli sjá um skipulagningu 
Ólafsvíkurvöku að tveimur árum 
liðnum og kemur það í hlut bláa 
og rauða hverfisins, nú er bara 
að panta gott veður og fara að 
skipuleggja.........

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Vel heppnuð fjölskylduhátíð
703. tbl - 15. árg. 9. júlí 2015 

Sagna-
námskeið 
& sagnakvöld
í Grundarfirði
í tengslum við Norrænt sagnaþing.

Sagnanámskeið, með frábærum 
erlendum kennurum, 19. – 24. júlí.  
Örfá pláss laus.

Opið sagnakvöld, þriðjudaginn 21. júlí 
kl. 20 í Grundarfjarðarkirkju.  
Enginn aðgangseyrir.

Nánari upplýsingar > www.felagsagnathula.is 
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Það jafnast fátt á við góða sögu!



Snæfellsjökulshlaupið var 
haldið í 5. sinn laugardaginn 4. 
júlí og heppnaðist það mjög vel 
og var mikil gleði sem einkenndi 
þennan dag í alla staði.  Met þáttaka 
var í hlaupinu í ár. Alls skráðu sig 
184 til keppni, 93 konur og 91 karl 
og komu allir heilir í mark. Hlaupið 
var frá Arnarstapa yfir Jökulháls til 
Ólafsvíkur alls 22 km. Ræst var kl 
12. Frábært veður, sól, logn og 
fallegt útsýni var á leiðinni og voru 
hlauparar rosalega ánægðir. Færið 
hefur aldrei verið eins erfitt og nú í 

ár vegna þess hversu mikill snjór er 
á leiðinni. Allir voru mjög ánægðir 
með hlaupið í alla staði og höfðu 
keppendur orð á því hvað vel var 
tekið á móti þeim við endamarkið. 
Aldrei hafa eins margir heimamenn 
og „gamlir Ólsarar“ tekið þátt í 
hlaupinu eins og í ár og er það 
okkar trú að þeim eigi bara eftir 
að fara fjölgandi. Gaman var að 
sjá hvað margir bæjarbúar voru við 
enda markið til að taka fagnandi á 
móti keppendum með hvatningar 
hrópum og klappi. Núna eftir 

hlaupið höfum við fengið mjög 
margar góðar og fallegar kveðjur 
frá keppendum um hlaupið og 
var þar á meðal var talað um 
hvað bærinn væri fallega skreyttur 
og snyrtilegur, erum við alveg 
í skýjunum. Einnig höfum við 
fengið fullt af fallegum kveðjum 
frá fólki úr Snæfellsbæ og viljum 
við þakka ykkur fyrir stuðninginn.  
Svona þakklæti og jákvæðni færir 
okkur kraft til þess að halda áfram 
í að skipuleggja næsta hlaup. 
Langar okkur sérsakalega að þakka 
björgunarsveitinni Lífsbjörg og 
Drekanum fyrir hjálpina. En þau 
stóðu vaktina fimmta árið í röð á 
drykkjarstöðunum og veittu alla 
þá aðstoð sem þurfi. Kærar þakkir 
til ykkar.Það er ómetanlegt að 
hafa ykkur með. Þegar hlauparar 
komu í mark beið þeirra heit 
sjávarréttasúpa með ferskum fiski 
úr Breiðafirðinum og ýmislegt 
annað góðgæti.

Okkur langar að óska öllum 
hlaupurum innilega til hamingju 
með frábæran árangur. Það var 

frábært að finna hvað fyrirtæki 
og einstaklingar voru jákvæð og 
áhugasöm að taka þátt í þessu 
skemmtilega verkefni með okkur, 
kærar þakkir til ykkar allra. 
Snæfellsjökulshlaupið verður 
haldið aftur að ári og vonumst við 
til að fá sama og jafnvel aukinn 
meðbyr á næsta árið til að gera gott 
Snæfellsjökulshlaup enn betra. 
Hlaupið fer bara stækkandi og má 
búast við fleiri keppendum á næsta 
ári. Það var fullt af fólki sem kom 
að þessu með okkur og gætum 
við þetta ekki án ykkar hjálpar. 
Langar okkur að segja TAKK við 
allt þetta fólk sem er að gefa tímann 
sinn í þetta með okkur. Þúsund 
þakkir til ykkar allra. Hægt er að 
sjá alla tíma hlaupsins inn á hlaup. 
is og myndir frá hlaupinu eru á 
facebooksíðu hlaupsins undir 
Snæfellsjökulshlaupið. 

Myndina tók Stefán Ingvar Guð 
mundsson.

Með kærri kveðju, 
Rán og Fannar

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

Hlaupið í frábæru veðri

Snæfellsjökulshlaupið þakkar 
ykkur öllum fyrir stuðninginn

Þríbrot

Blómsturvellir

Compressport – IronViking

Birgir Gilbertsson

Olís – Rekstrarland

Omnis

Orkan

Góa

Stefán Ingvar Guðmundsson

Langaholt

Hótel Hellnar

Hótel Stykkishólmur

Landsbankinn

Scanco

Við Ha�ð

Apótek Ólafsvíkur

Fiskmarkaður Íslands

Snæfellsbær

Sundlaug Snæfellsbæjar

Söluskáli ÓK

Grunnskóli Snæfellsbæjar

Átthagastofa

Ægir Sjávarfang

Brauðgerð Ólafsvíkur

Arnarbær – Snjófell

Vegagerðin

Björgunarsveitin Lífsbjörg 

Björgunarsveitin Drekinn

Snæfellsjökull Glacier Tour 

Ví�lfell

Verslunin Kassinn

Fiskiðjan Bylgja

Hraðbúð Esso



Soroptimistaklúbbur Snæfellsness 
hefur ákveðið að varpa ljósi á sögur 
nokkurra kvenna af Snæfellsnesi í 
tilefni 100 ára afmælis kosningaréttar 
kvenna á Íslandi

Þorbjörg  fæddist að Skógarnesi 
í Miklaholtshreppi  þann 20. 
mars 1892.  Hún var ein sjö 
barna hjónanna  Oddnýjar 
Kristjánsdóttur frá Skógarnesi 
og Guðmundar Jóhannessonar  
sem ólst upp á Elliða og Borg í 
Staðarsveit.  Foreldrar Þorbjargar 
vorur fátækir bændur  sem bjuggu 
lengst af á Straumfjarðartungu þar 
sem hún ólst upp.  Mikil fátækt 
var á heimilinu á uppvaxtarárum 
Þorbjargar og þurfti hún ung að 
byrja að vinna almenn sveitastörf  
bæði innan húss og utan.  Snemma 
kom í ljós einstök næmni hennar 
þegar upp komu vandamál þegar 
kindur eða kýr voru að bera og 
hvernig annast skildi særðar eða 
sjúkar skepnur. Hún var látin sjá 
um allar skepnur sem eitthvað 
var að bæði heima og einnig utan 
heimilisins vegna lagni sinnar. 
Þessi frásögn lýsir því hversu mikill 
dýravinur hún var. Eitt sinn týndist 
lamb og varð það næstum úti en 
hún og bróðir hennar fundu það 
og var mjög af því dregið þegar það 
fannst.  Þorbjörg var þá enn með 
son sinn á brjósti og bjargaði hún 
lambinu með því að mjólka upp í 
það brjóstamjólk.

Þorbjörg var mjög trúuð og 
berdreymin og sagði:“ draumar 
eru dulmálshjal en drottinn veit 
og skilur“.

Þorbjörg hlaut enga grunn
skólagöngu  þar sem farkennsla 
hófst fyrst í hreppnum árið 1910.  
Hún var þó vel læs og skrifandi.  
Móðir hennar kom af vel stæðu 
heimili þar sem bækur voru í 
hávegum hafðar og hafði lært að 
lesa.  Á átjanda ári réði hún sig í eitt 
ár í vist hjá Finnboga Lárussyni og 
Björgu Bjarnadóttur að Búðum og 
kenndi hún ungum manni sem þar 
var vinnumaður að draga til stafs. 

Hún eignaðist ung harmónikku 
sem hún spilaði á við ýmis tækifæri.  

Félagslíf var takmarkað en hún 
notaði hvert tækifæri til að spila á 
harmónikkuna.

Árið 1912 fer hún í vist að Hól
koti til Þorsteins Þorleifssonar og 
Herdísar Bjarnadóttur.  Sonur 
þeirra Ársæll og Þorbjörg felldu 
hugi saman.  Hún varð ólétt eftir 
hann.  Þegar móðir hans komst að 
því rak hún hana frá Hólkoti. Taldi 
hana ekki nægilega góða fyrir hann.  

 Hún fór því aftur heim til foreldra 
sinna og fæddi fyrsta barn sitt þar 
16.september 1913.  Hún var hjá 
þeim þar til hann varð tveggja ára. 
Hún var ákveðin í að láta þetta ekki 
stoppa sig í að komast áfram í lífinu 
og var staðráðin í að mennta sig til 
að geta séð fyrir sér og syni sínum.

Hugur Þorbjargar hafði lengi 
staðið til ljósmóðurstarfa og  
árið 1914 ákveður hún að fara til 
Reykjavíkur að læra til ljósmóður. 
Hún skildi son sinn eftir hjá 
foreldrum sínum.   Áður en hún 
fór hafði hún gert samning við 
Fróðárhrepp um að taka við því 
umdæmi að námi loknu. Fékk hún 
styrk til námsins sem skyldi duga 
fyrir fæði og húsnæði gegn því að 
þjóna umdæminu í eitt ár að námi 
loknu. Guðmundur Björnsson 
landlæknir stóð fyrir kennslunni 
og kenndi sjálfur allt bóklegt tengt 
náminu en ljósmæður í bænum sáu 
um verklegu kennsluna.  

Bóklega kennslan var 3 tímar á 
dag en eftir það tóku ljós mæður 

nemendurna með sér til sængur
kvennanna.  Þorbjörg var hjá Þór
unni Björnsdóttur frá Gröf en 
námið tók 6 mánuði.

Þorbjörg hóf störf í Fróðárhreppi 
árið 1915 og starfaði þar og í Ólafsvík 
til ársins 1948.  Önnur ljósmóðir 
átti að taka við Fróðárhreppi, en 
sú veiktist af berklum og því var 
Þorbjörg ráðin yfir allt svæðið.

Ljósmóðurstarfið var oft mjög 
erfitt á þessum árum því oft þurfti 
að ferðast fótgangandi langar 
leiðir í alls kyns veðrum.  Eitt sinn 
var Þorbjörg sótt heim af tveim 
mönnum frá Brimilsvöllum til 
að taka á móti hjá konu í Holti.  
Mikill bylur og rok var og leiddu 
mennirnir Þorbjörgu á milli sín.  
Ófærðin var mikil og urðu þau að 
skríða upp Klifið því fönnin var svo 
laus og mjúk.  Villtust þau af leið 
og tók ferðalagið hálfan sólarhring.  
Hálf tíma síðar fæddist barnið og 
allt gekk vel.  Þorbjörg sagðist samt 
ekkert hafa orðið eftir sig, ekki einu 
sinni fengið harðsperrur.  Var hún 
þó ófrísk komin fjóra mánuði á 
leið.

Árið 1918 giftist Þorbjörg 
Steinþóri Bjarnasyni, sjómanni. 
Hann fæddist á Búlandshöfða árið 
1894.  Þau fluttust til Ólafsvíkur,  
þar sem enga jörð var að fá í 
Fróðárhreppi.  Þau hófu búskap 
í Kaldalæk í Ólafsvík og eignuðust 
fimm börn, eitt þeirra lést árið 

1920.  Guðmundur flutti til þeirra 
5 ára gamall og var Steinþór honum 
góður faðir.

Þorbjörg vann ýmis önnur störf 
eftir að hún varð ljósmóðir.  T.d. 
uppskipunarvinnu og taka upp 
mó því oft var þröngt í búi og 
hver einasta króna skipti máli. 
Eiginmaður hennar fór á togara og 
var hún þá mikið ein með börnin.

Árið 1949 fluttu þau til 
Reykjavíkur til að styðja við son 
sinn sem var í námi.  Steinþór vann 
sem verkamaður og lenti í slysi og 
varð öryrki.  Þau bjuggu í bragga 
fyrstu árin en fengu síðan lóð sem 
sonur þeirra byggði á.  Þorbjörg 
var einmana síðustu ár ævi sinnar.  
Hún bjó í Reykjavík síðustu árin og 
fannst hún alltaf vera gestur þar.  
Ólafsvík var henni mjög hjartfólgin 
og orti hún svo um hana:

Ó, mín kæra Ólafsvík, 
oft hef ég í faðmi þínum
fundið öflin unaðsrík,
áður hvergi fann ég slík. 
Dætur og synir dáðarík
dafni vel á brjósti þínu.
Yndislega Ólafsvík,
Óskin berst frá hjarta mínu.

Heimildir:  Sól af lofti líður. Höfun-
dur, Halldór Pjetursson 
Samantekt :
Fanný Berit Sveinbjörnsdóttir
Birna Pétursdóttir
Sigríður Þórarinsdóttir

Víkingi hefur verið falið 
að halda einn riðil í evrópu
keppninni í Futsal. Riðillinn 
verður leikinn núna í ágúst, 
nánar tiltekið 24.29. ágúst. Liðin 
eiga að koma á mánudeginum, 
leikir eru svo á þriðjudag og 
miðvikudag, frí á fimmtudegi, 
leikir á föstudag og liðin fara á 
laugardeginum. Til okkar koma 
lið frá þremur löndum, Þýska
landi, Luxemburg og Albaníu. 
Það verður því mikið um að 
vera þessa daga í Ólafsvík. Að 
mörgu er að hyggja við svona 
heimsóknir og hér á við gamla 
reglan að margar hendur vinna 
létt verk. Okkur vantar fleiri 
sjálfboðalið til að hjálpa til. Til 

dæmis er óskað er eftir að hvert 
lið hafi einn ákveðin tengil. Gott 
væri því að fá aðila sem er þýsku 
eða enskumælandi í svoleiðis 
verkefni. Jafnframt eru önnur 
fjölbreytt verkefni sem vantar 
fólk í þá daga sem keppnin 
stendur yfir. Margir muna eftir 
stemningunni sem skapaðist hér 
á síðasta móti 2013, en þá komu 
tvö erlend lið. Núna koma þrjú 
lið svo að þetta verður stærra 
mót og fleiri leikir. Þeir sem hafa 
áhuga á að hjálpa til við að klára 
þennan viðburð hafi samband 
við Ólaf H. Steingrímsson í 
síma 8625170 eða Jón Hauk 
Hilmarsson í síma 7774364.

óhs

Futsal í Ólafsvík

Þorbjörg Guðmundsdóttir ljósmóðir

Sumarfrí
Stofan verður lokuð 

frá 15. júlí - 17. ágúst. 

Með sumarkveðju.



Matráð vantar í eldhús á 

dvalar og hjúkrunarheimilið Fellaskjól 

í Grundar�rði. 

Einnig vantar starfsmann í umönnun á næturvaktir. 

Allar frekari upplýsingar 

veitir Patricia í síma 4386677

STARFSFÓLK
ÓSKAST

Útgáfudagar í júlí
Bæjarblaðið Jökull kemur næst út 16. júlí
Blaðið verður í sumarleyfi 17. júlí - 7. ágúst 

og kemur út eftir það 13. ágúst.

Afgreiðsla 
prentsmiðjunnar 

verður lokuð vikuna 13. - 17. júli 
en hægt er að hafa samband í tölvupósti 

steinprent@simnet.is eða í síma 893 5443

STARF BYGGINGAR- OG 
SKIPULAGSFULLTRÚA

Grundar�arðarbær auglýsir starf byggingar- og skipulagsfulltrúa laust til umsóknar. Um er að ræða mjög spennandi starf í 
áhugaverðu samfélagi.  Miðað er við að viðkomandi vinni einng náið með byggingar– og skipulagsy�rvöldum í Stykkishólmsbæ skv. 
samkomulagi þar um.   Leitað er eftir ö�ugum og metnaðarfullum einstaklingi sem er reiðubúinn að þróa star�ð á traustum grunni.  Byggin-
garfulltrúi ber m.a. ábyrgð á skráningu mannvirkja, úttektum, staðfestingu eignaskiptay�rlýsinga, gjaldtöku, skráningu, varðveislu og miðlun 
upplýsinga um mannvirki til íbúa. Um er að ræða 100% starf og er umsóknarfrestur til og með 24. júlí nk.

Samkvæmt auglýsingunni er starfssvið byggingarfulltrúa 
eftirfarandi:
·  Framkvæmd skipulags- og byggingarmála.
·  Áætlanagerð og eftirfylgni, mælingar, úttektir og útreikningar.
·  Undirbúningur- og eftirfylgni funda skipulags- og 
   bygginganefndar.
·  Samstarf við aðila utan og innan stjórnsýslunnar, sem sinna  
   verkefnum á sviði byggingarmála.
·  Y�rumsjón framkvæmda og eignasýslu í sveitarfélaginu.
·  Önnur verkefni.

Menntunar- og hæfniskröfur:
·  Menntun og löggilding, samkvæmt ákvæðum 8. og 25. gr. mannvirkjalaga   
   nr. 160/2010 og 7. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er nauðsynleg.
·  Reynsla af stjórnun æskileg.
·  Þekking og reynsla af úttektum og mælingum.
·  Þekking á lögum um mannvirki, skipulagslögum og 
   byggingarreglugerð.
·  Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur.
·  Hæfni í mannlegum samskiptum, góðir samstarfs- og 
   samskiptahæ�leikar.
·  Hæfni til þess að tjá sig í ræðu og riti á íslensku.
·  Góð almenn tölvukunnátta.

Umsókn á að fylgja greinargóð starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í star�ð.
Laun eru samkvæmt kjarasamningum stéttarfélaga við Samband íslenskra sveitarfélaga.
Umsækjendur eru beðnir um að senda umsókn á netfangið thorsteinn@grundar�ordur.is, eigi síðar en 24. júlí nk. 
Einnig er óskað er eftir að umsækjendur tilgreini a.m.k. tvo umsagnaraðila í umsókn sinni. Nánari upplýsingar veitir Þorsteinn Steinsson, 
bæjarstjóri Grundar�rði í síma 4308500 eða tölvupósti: thorsteinn@grundar�ordur.is .

Grundar�arðarbær


