
Þorra var blótað í Ólafsvík á 
síðasta laugardag en þá stóðu 
Fróðhreppingafélagið, Kvenfélag 
Ólafsvíkur, Leikfélag Ólafsvíkur, 
Lionsklúbbur Ólafsvíkur og 
Lionsklúbburinn Rán fyrir 
Þorrablóti í Félagsheimilinu Klifi. 
Skemmtunin var hefðbundin, 
snæddur Þorramatur og Jóhannes 
Kristjánsson eftirherma sá um að 
stjórna veislunni. Tveir brottfluttir 
Ólsarar fluttu ræður, Rúnar 
Ívarsson flutti minni kvenna og 
Úlfhildur Leifsdóttir minni karla. 
Skemmtiatriði kvöldsins vöktu 
kátínu en nefndarmenn sömdu 
og léku þau. Var þar kíkt við á 
nokkrum stöðum í bæjarfélaginu 
og athugað hvað um var að vera á 
síðasta ári. Kvöldinu lauk svo með 
dansleik þar sem Bandmenn léku 
fyrir dansi og héldu uppi stuði 
fram á nótt. Vel var mætt á blótið 
en seldir miðar voru um 300 
sem er ánægjulegt sérstaklega 
þar sem nefndin hverju sinni 
leggur á sig ómælda vinnu til að 
gera blótið sem veglegast. Gekk 

það einnig eftir að þessu sinni, 
heppnaðist blótið mjög vel og 
gestir fóru glaðir heim.

þa

730. tbl - 16. árg. 4. febrúar 2016

Farið yfir árið á þorrablóti í Klifi 



Félags- og skólaþjónusta 
Snæ fell inga opnaði með form-
legum hætti „Smiðjuna“ síðast-
liðinn þriðjudag. Smiðjan er 
dag þjónusta og vinnustofa fyrir 
einstaklinga með skerta starfs-
getu. Þar er veitt aðstoð við að 
fá og halda vinnu á almennum 
vinnumarkaði hluta úr degi eða 
hluta úr viku með eða án aðstoðar. 
Í Smiðjunni er ætlunin að hafa 
endurnýtingu í hávegum og eru 
hlutir endurnýttir og seldir gegn 
vægu verði. Innkoman verður svo 
lögð í sameiginlegan sjóð sem 
nýta á í að auka lífsgæði þeirra sem 
þar starfa til dæmis til að sækja 
námskeið á vegum Símenntunar 
Vesturlands. Tekur Smiðjan við 
ýmsum efniviði til endurnýtingar 
og um að gera að hafa samband 
þangað ef einhverjir telja sig 
eiga eitthvað sem gæti nýst þar. 
Þó formleg opnun hafi verið á 
þriðjudaginn tók smiðjan til starfa 
fyrir nokkru. Þar starfa nú þegar 
þeir Gunnsteinn Sigurðsson, 
Ólafur Fannar Guðbjörnsson, 
Hilmar Atli Þorvarðarson og Bjarg-
mundur Hermann Sigurðarson. 
Fleiri starfsmenn bætast svo 
við á hinum ýmsu tímum til 
dæmis í skólafríum. Mikill 
fjöldi fólks mætti á opnunina 
og er Gunnsteinn Sigurðsson 
mjög ánæður með móttökurnar 
sem Smiðjan hefur fengið og 

segir framtíðina bjarta og næg 
verkefni framundan. Þess má 
geta að allir starfsmenn Ásbyrgis 
í Stykkishólmi mættu og færðu 
Smiðjunni kerti að gjöf sem þau 
höfðu framleitt sjálf en Smiðjan 
í Ólafsvík vinnur eftir sömu 
hugmynd og Ásbyrgi. Kvenfélag 
Ólafsvíkur færði þeim gjafabréf 
að upphæð 100 þúsund krónur til 
kaupa á málaratrönum og fleiru 
til myndsköpunnar, Snæfellsbær 
færði Smiðjunni 50 þúsund 
króna gjafabréf og Gunnhildur 
Kristný Hafsteinsdóttir færði 
þeim brauðrist. Smiðjunni bárust 
einnig fleiri góðar gjafir og blóm 
ásamt árnaðaróskum.

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

Smiðjan formlega opnuð

Sandholt 2, parhús í Ólafsvík. 
Um er að ræða vestari hluta parhúss 
á rúmgóðri hornlóð. Íbúðin er 67,3 
fm og skiptist í gang/forstofu, eld- 
hús, þvottahús, stofu, baðherbergi 
og tvö herbergi. Gólfefnin í húsinu 
eru parket og �ísar. Nýlega er búið 
að laga það að innan og það lítur 

mjög vel út. Nýir gluggar verða í húsinu. Við vesturendahússins er bílskúrsréttur  
Ásett verð kr 10 millj. 

Upplýsingar veitir Erlendur Davíðsson löggiltur fasteignasali á Valhöll 
sími: 588-4477  og póstur: erlendur@valholl.is. 

Sýningu annast Pétur Steinar Jóhannsson gsm: 893-4718  og póstur: psj@simnet.is

Valhöll fasteignasala kynnir:

Nokkuð góður mánuður 
búinn og helst voru það línu- 
og netabátarnir sem voru að 
fiska.  Dragnótaveiðin var frekar 
döpur og einugis einn bátur 
Steinunn SH fór yfir 100 tonnin 
á Snæfellsnesinu og reyndar yfir 
allt landið.  Var með 126 tonn í 
17 róðrum.  Egill SH 90 tn í 14, 
Gunnar Bjarnason SH 86 tn í 15, 
Rifsari SH 84 tn í 14, Esjar SH 78 
tn í 12, Guðmundur Jensson SH 
76 tn í 11, Sveinbjörn Jakobsson 
SH 68 tn í 14, Matthías SH 49 
tn í 3.  

Hjá netabátnum þá var 
Þórsnes SH hæstur með 242 
tn í 8, Ólafur Bjarnason SH 
186 tn í 23, Bárður SH 185 tn 
í 28, Magnús SH 179 tn í 16.  
Saxhamar SH 74 tn í 3 og mest 
33 tonn í einni löndun.  Katrín 
SH 43 tn í 20, Arnar SH 40 tn í 

14, Hafnartindur SH 38 tn í 17.  
Hjá línubátnum þá var hjá 

minnstu bátnunum Rán SH með 
32 tn í 12, Vinur SH 15,3 tn í 7.  Af 
stærri bátunum þá var Kristinn 
SH með 165 tn í 19, Gullhólmi 
SH 136 tn í 9, Særif SH 130 tn í 
16, Stakkhamar SH 125 tn í 17, 
Bíldsey SH 80 tn í 15, Faxaborg 
SH 58 tn í 7.  

Brynja SH 127 tn í 17, 
Tryggvi Eðvarðs SH 118 tn í 17, 
Guðbjartur SH 115 tn í 17, Álfur 
SH 80 tn í 18, Kvika SH 78 tn í 
15, Sverrir SH 54,5 tn í 12 og 
Glaður SH 55,5 tn í 15. 

Hjá trollbátunum þá var aflinn 
góður.  Hringur SH 297 tn í 4, 
Farsæll SH 232 tn í 6 og Helgi 
SH 150 tn í 3.  

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Aflafréttir

lést á Heilbrigðisstofnun Vesturlands á Akranesi, sunnudaginn 31. janúar s.l. 
Útför fer fram frá Ólafsvíkurkirkju laugardaginn 6. febrúar kl. 11:00. 

Aðstandendur

Elskulegur bróðir okkar, mágur og frændi

Hólmkell Ögmundsson



Páskar 2016
Nú er komið að úthlutun á sumarhúsum í Ölfusborgum 

páskavikuna 24. – 30. mars 2016

Um er að ræða 2 bústaði og er leigan fyrir vikuna kr 19.000 
Umsóknir þurfa að hafa borist fyrir 15. febrúar 2016 

og þarf að skila á skrifstofur félagssins.

Umsóknareyðublöð eru á heimasíðu félagssins  http://www.verks.is/

ATH. nokkrar vikur lausar á Altomar



Starf umsjónarmanns fasteigna 
hjá Snæfellsbæ 

er laust til umsóknar

Hlutverk og ábyrgðarsvið:

Umsjónarmaður fasteigna er starfsmaður tæknideildar Snæfells-
bæjar og er tæknifræðingur hans næsti y�rmaður.
Umsjónarmaður fasteigna hefur umsjón með fasteignum 
Snæfellsbæjar.  Hann tekur út ástand þeirra og gerir viðhalds- og 
viðgerðaráætlun í samvinnu við tæknifræðing.  Umsjónarmaður 
sinnir sjálfur viðhaldi og lagfæringum en kallar til iðnaðarmenn í 
samráði við tæknifræðing þegar tilefni er til þess.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Æskilegt er að umsjónarmaður fasteigna ha� einhverja iðnmennt, 
en það er þó ekki skilyrði.

Reynsla af sambærilegum verkefnum og reynsla af mati á ástandi 
og viðhaldsþörf fasteigna er kostur.

Umsjónarmaður fasteigna skal búa y�r framúrskarandi þjónustu-
lund og samskiptahæ�leika og færni til að eiga samskipti við þá 
starfsmenn, iðnaðarmenn og íbúa Snæfellsbæjar sem hann þarf 
að hafa samskipti við dagsdaglega.

Frumkvæði og metnaður er kostur.

Um er að ræða fullt starf.  Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 
Sambands íslenskra sveitarfélaga og SAMFLOTs bæjarstarfsman-
nafélaga. 

Viðkomandi þarf helst að geta ha�ð störf 
eigi síðar en 22. febrúar 2016.

Umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar nk.

Umsækjendur eru beðnir um að senda umsókn til Davíðs 
Viðarssonar, tæknifræðings, á netfangið david@snb.is, eða til 
Kristins Jónassonar, bæjarstjóra, á netfangið kristinn@snb.is . 

Umsókninni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem 
umsækjandi gerir sérstaklega grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni til starfsins út frá ofangreindum 
hæfnikröfum. Umsækjendur eru beðnir um að tilgreina a.m.k. 2 
umsagnaraðila í umsókn sinni.

Öllum umsóknum verður svarað.

Ýmislegt er gert í grunn-
skólum landsins til að brjóta 
kennsluna og námið upp. 
Grunn skóli Snæfellsbæjar er 
engin undanteknin þar. Á síðasta 
föstudag var bókadagur hjá 1. 
til 4. bekk. Þá söfnuðust nem-

endur og starfsfólk saman á 
sal og lásu í bókum. Ýmist sem 
þau komu með að heiman eða 
yndislestrarbókum sem þau eru 
að lesa í skólanum. Reyndist 
þetta hin notalegasta stund á sal.

þa

Kennslan 
brotin upp

 

Lindarholt 10, Ólafsvík
Lindarholt 10 er er byggt úr steinsteypu 1970 og er alls 243,7fm á tveimur hæðum. 
Efri hæðin er 184,3fm og skiptist í forstofu, eldhús, þvottahús, rúmgóða stofu, 
baðherbergi svefnherbergisgang og �mm rúmgóð herbergi. Á forstofu, eldhúsi og 
baðherbergi eru �ísar á gólfum en á herbergjum, stofum og gangi er parket á 
gólfum. Út úr stofu er gengið út í velgróin og snyrtilegan garð sem er við austur og 
suður hlið hússins.
Innangegnt er af efri hæðinni á neðri hæðina sem er 25,8fm. Þar er �ísalögð forstofa, 
herbergi, geymsla og wc. Bílskúrinn er 33,6fm með steyptu bílaplani. Gól�ð er 
�ísalagt og hurðin er opnuð með rafmagnsopnara. Skjólgóður sólpallur er við húsið. 
Þetta er gott hús á góðum stað í Ólafsvík með góðu útsýni. 

Óskað er eftir tilboði í eignina -  Til greina koma skipti á minni eign.

Upplýsingar veitir Erlendur Davíðsson löggiltur fasteignasali á Valhöll 
sími: 588-4477  og póstur: erlendur@valholl.is. 

Sýningu annast Pétur Steinar Jóhannsson gsm: 893-4718  og póstur: psj@simnet.is

Til sölu



Auglýsing um 
álagningu fasteignagjalda í Snæfellsbæ 2016 

 
 

Álagning fasteignagjalda 2016 er nú í vinnslu.  Eigendum fasteigna 
er bent á að tilkynna breytingar er lúta að álagningu og innheimtu, 
sem fyrst til sveitarfélagsins. 
 
Álagningarseðlar fasteignagjalda fyrir árið 2016 verða sem fyrr ekki 
sendir út í pappír, heldur munu þeir verða aðgengilegir rafrænt í 
gegnum www.island.is.  Ef óskað er eftir því að fá álagningarseðil 
sendan, vinsamlegast hafið samband við bæjarritara í síma 433-6900 
eða á netfangið lilja@snb.is  
 
Greiðsluseðlar verða heldur ekki sendir út í pappír til þeirra sem 
fæddir eru eftir 1948, nema þess sé sérlega óskað.  Ef óskað er eftir 
því að fá senda greiðsluseðla, vinsamlegast hafið samband í síma 
433-6900 eða á netfangið lilja@snb.is  
 
Gjalddagar fasteignagjalda verða átta, frá 1. febrúar til og með 
1. september 2016.  Ef fasteignagjöld eru gerð upp að fullu fyrir 15. 
mars 2016 fæst 3% staðgreiðsluafsláttur. 
 
Hægt er að greiða fasteignagjöld með boðgreiðslum, og ef þess er 
óskað, vinsamlegast hafið samband við skrifstofur Snæfellsbæjar 
sem fyrst. 
 
Lækkun fasteignaskatts á íbúðum elli- og örorkulífeyrisþega er 
reiknuð við álagningu fasteignagjalda.  Afslátturinn er hlutfallslegur 
að teknu tilliti til allra skattskyldra tekna skv. skattframtali.   

Ekki er þörf á að sækja sérstaklega um þennan afslátt. 
 

Hægt er að senda fyrirspurnir á netfangið lilja@snb.is  
eða hringja í síma 433-6900. 



Soroptimistaklúbbur Snæ
fells ness hefur ákveðið að varpa 
ljósi á sögur nokkurra kvenna 
af Snæfellsnesi í tilefni 100 ára 
afmælis kosningaréttar kvenna 
á Íslandi árið 2015.

Ólöf Jónsdóttir, kennd við 
Ölkeldu, var fædd árið 1846 á 
bænum Bolavöllum, hjáleigu 
frá Staðarstað. Foreldrar hennar 
munu hafa verið síðustu ábúendur 
þar. Móðir hennar Guðrún var 
ljósmóðir. Systkini sem getið er 
um eru Ingibjörg húsfreyja í Syðri-
Tungu og Guðrún sem settist að í 
Stykkishólmi. 

Eiginmaður Ólafar hét Þórður 
Gíslason. Hann var 20 árum eldri 
en hún, fæddur 1826. Þórður var 
bóndi og bjó fyrst á Bergsholti, síðar 
á Háa-Garði sem nú heitir Hoftún 
og síðast bjó hann í Ytri-Tungu. 
Þórður var kvæntur áður. Fyrri 
kona hans hét Sigríður Jónsdóttir 
og dó í Ytri-Tungu. Þau giftust ung 
og eignuðust 14 börn. Ekki fylgir 
sögunni hve mörg komust á legg 
en þegar móðir þeirra dó voru 
þau sem upp komust komin úr 
foreldrahúsum. 

Þegar Þórður missti konu sína 
varð Ólöf ráðskona hjá honum 
og giftist honum síðar. Þau áttu 
þrjú börn: Gísla, Guðrúnu og 
Jónfríði sem alltaf var kölluð 
Fríða. Þórður var verkhagur og 

góður smiður. Gerði við báta og 
smíðaði baðstofur. Hann þótti 
góður söngmaður og var sárt 
saknað syngi hann ekki einstaka 
sunnudaga í kirkjunni. 

Venja var að fara í kaupstað milli 
kauptíða og fóru þeir sem áttu 
heima í Suðursveit í Staðarsveit inn 
í Stykkishólm. Í þessar ferðir fóru 
tveir menn saman og fengu hest 
af nágrönnum sínum. Oft þurfti 
að lýsa lasleika manna og taka 
meðul því læknir og apótek voru í 
Stykkishólmi. Þórður í Ytri-Tungu 
var vanur að fara í þessar ferðir 
fyrir Tungupláss en hann var mjög 
hraustur maður og þrekmikill. Í 
einni slíkri ferð var samkvæmt 
venju lagað á hestunum áður en 
farið var ofan Djúpagil sem er 
síðasti spölurinn ofan á jafnsléttu á 
heimleið. Á hest Þórðar var bundin 
nautshúð sem hann hafði keypt í 
Stykkishólmi en þegar hann var 
að laga húðina á hestinum rispaði 
einn skækillinn hann fyrir ofan 
augað, svo lítið að varla vætlaði úr 
því blóð. Í þessa rispu fékk hann 
sýkingu sem leiddi hann til dauða 
á nokkrum vikum en hann varð 
aðeins 67 ára gamall.

Þetta var árið 1893 og Ólöf 47 
ára ekkja með þrjú börn, Guðrúnu 
átta ára, Gísla sex ára og Fríðu 
þriggja ára. Ólöf varð að segja 
jörðinni lausri á Ytri-Tungu og fór 

í húsmennsku. Guðrúnu dóttur 
hennar var boðið fóstur á Efra-Hóli 
í Staðarsveit og var þar til sautján 
ára aldurs.   

Þegar bú Ólafar var gert upp 
og allt það sem jörðinni fylgdi 
skilað var Ólöf skuldlaus en átti 
eftir hest og tíu ær. Einnig átti hún 
vefstól sem var henni mikils virði. 
Á vetrum óf hún fyrir fólk því hún 
var góður vefari en á sumrum var 
hún í vor- og kaupavinnu. Alltaf 
hafði hún Fríðu dóttur sína með 
sér hvert sem hún fór. Einu sinni 
fór hún í kaupavinnu norður í 
Húnavatnssýslu og átti þess kost 
að staðfestast þar en hún fór aftur 
um haustið heim í sveitina sína og 
til barnanna sinna. Haft er eftir 
Ingibjörgu systur hennar að góðir 
og duglegir menn hefðu beðið 
Ólafar en allir fengið sama svarið: 
„Ég ætla að lifa fyrir börnin mín“.

Fáum árum seinna falaðist 
Ólöf eftir ábúð á Ölkeldu sem 

var þá ein af kirkjujörðunum. 
Sr. Vilhjálmur Briem sem þá var 
prestur á Staðastað treysti Ólöfu 
og börnum hennar til þess að 
hefja búskap á Ölkeldu og leigði 
henni jörðina. Á þeim tíma urðu 
ekkjur, sem vildu byrja búskap, 
að fá vottorð hreppsnefndar 
sinnar sveitar og traustan fjár-
halds mann. Þessi vottorð varð að 
senda til sýslumanns með beiðni 
um vottorð frá sýslumanni um að 
ekkjan væri fær til bú stjórnar. Ekki 
stóð á samþykki hreppsnefndar. 
Ólöf hafði aldrei skuldað hvorki 
kaupmönnum né hreppstjórn 
og fjárhaldsmaður hennar var 
vel efnaður. Gísli sonur hennar 
var mjög duglegur unglingur og 
dóttirin hraust og vel gefin. Aldrei 
þurfti Ólöf að leita aðstoðar 
hreppstjórnar eða fjárhaldsmanns 
í sínum búskap. 

Þegar Gísli hafði aldur til 
fór hann í Sjómannaskólann í 

Ólöf á Ölkeldu

Í Pakkhúsinu mánudaginn, 
8.febrúar  kl. 16:00-18:00 

 Í Pakkhúsinu verður kennt krökkum á 
öllum aldri þennan skemmtilega og  
séríslenska sið, að sauma saman og 

skreyta öskupoka. 

Gott er að koma með efni fyrir pokana,  

og saumadótið sitt. 
 

 

Sjáumst hress og kát í Pakkhúsinu 

 

 

 
Björgunarsveitin Klakkur mun halda 

aðalfund sinn 13. febrúar nk. Kl. 15:00 
í húsi Klakks Sólvöllum 17a 

 

Dagskrá 
1) Kosning fundarstjóra og fundarritara 
2) Skýrsla stjórnar 
3) Ársreikningar sveitarinnar 
4) Umfjöllun um skýrslu stjórnar og ársreikninga 
5) Ársreikningar bornir undir atkvæði 
6) Kaffihlé 
7) Skýrsla umsjónarmanna unglingadeildar 
8) Kosning stjórnar 
9) Kosning tveggja manna í svæðisstjórn 
10) Önnur mál 

 
Fundurinn er æðsta vald björgunarsveitarinnar og því eru allir 

fullgildir félagar hvattir til að mæta. 
 

Aðeins fullgildir félagar hafa atkvæðisrétt á fundinum. 
 

 

Þeir sem hafa áhuga á starfi björgunarsveita, langar til að 
fylgjast með og/eða ganga í sveitina eru hvattir til að mæta. 

 
 

Fundurinn er öllum opinn – Kaffi á könnunni ! 
 

Málverk af húsinu sem Ólöf bjó í á Ölkeldu.



Reykjavík og tók þar próf svo hann 
mátti stjórna þilskipi en þau voru 
þá kölluð skútur. Ólöf og Fríða 
sáu um búskapinn heima meðan 
Gísli var í skóla og eins þegar hann 
var á sjónum því hann varð fljótt 
skipstjóri á skútu. 

Á Ölkeldu var gamall torfbær 
orðinn mjög lélegur. Eitt sumarið 
sem Gísli var á sjónum kom 
hann siglandi á skipinu sem 
hann stjórnaði inn í Fúluvík með 
timbur sem átti að fara til þess að 
byggja íbúðarhús á Ölkeldu. Öllum 
viðnum var skipað upp og honum 
staflað þangað til hann yrði fluttur 
að Ölkeldu. Jón Sigurðsson frá 
Haga gekkst fyrir því að bændur í 
Staðarsveit fluttu allan viðinn heim 
að Ölkeldu, Gísla og móður hans 
að kostnaðarlausu. Þá voru aðeins 
hestar hafðir til flutninga og sýnir 
hve vinsæl Ólöf og börn hennar 
voru í sinni sveit.

Ólöf var alltaf talin fyrir búinu 
þangað til Gísli kvæntist Vilborgu 
Kristjánsdóttur frá Hjarðarfelli í 
Miklaholtshreppi sem reyndist 
tengdamóður sinni sem góð dóttir.

Ólöf gisti oft á Bjarnarfosskoti 
hjá foreldrum Helgu Hall dórs-
dóttur á leið sinni til Ólafsvíkur 
eða Búða. Helga segir svo frá í bók 
sinni: „Guðmundur í Landakoti 
hafði smíðað litla tréfötu og 
gefið mér. Mamma hafði kvartel í 
eldhúsinu og það var fullt af vatni 
úr bæjarlæknum sem rann skammt 
frá bæjardyrunum. Þegar ég fékk 
litlu fötuna sótti ég alltaf vatn í 
hana og hellti því í kvartelið. Ég 
mátti ekki sækja nema þrjár fötur 
á dag. Ég fór alltaf snemma á fætur 
og fyrsta verk sem ég gerði þegar 
gott var veður var að sækja vatn í 
lækinn; sama gerði ég einn morgun 
sem Ólöf gisti hjá foreldrum 
mínum. Í læknum var smáfoss 

sem ég setti venjulega fötuna 
undir og fyllti hana og gerði það 
líka þennan morgun. Þá heyrði ég 
sagt með glaðlegri röddu: „Þetta 
mátt þú ekki gera – að taka vatnið 
í fötuna þína beint úr fossinum 
af því að hann getur tekið þig og 
fötuna þína og ekki er víst að þú 
komist upp úr læknum. Þú skalt 
taka vatnið úr lygnunni sem er fyrir 
neðan fossinn.“ Þetta var Ólöf sem 
talaði við mig og alltaf meðan ég 
var í Bjarnarfosskoti fór ég eftir 
heilræði Ólafar þegar ég sótti vatn 
í lækinn.“

Þegar Ólöf fór að Búðum fór 
hún að heiman eftir hádegi að 
morgunverkum loknum og kom 
um kvöldið til foreldra Helgu og 
fór mjög snemma heim að morgni. 
Helgu fannst mjög gaman að hlusta 
á móður sína  og Ólöfu tala saman. 
Eitt sinn heyrði hún Ólöfu segja: 
„Mér er stundum raun að því að 
ég skipti mér oft af mörgu hjá öðru 
fólki sem mér kemur ekkert við. Ef 
ég sé eitthvað sem betur má fara 
tala ég um það án þess að athuga 
hvað ég er að gera en enginn 
hefur reiðst við mig og sumir hafa 
þakkað mér fyrir og farið að mínum 
ráðum.“ Móðir Helgu svaraði: 
„Öll þín afskiptasemi er af viti og 
kærleika og það skilur fólkið.“

Áður en Helga og hennar fólk 
flutti að Dagverðará fór hún upp á 

Furubæi að kveðja fólkið sem hún 
hafði þekkt frá æskuárunum. Síðast 
kom hún að Ölkeldu. Ólöf gekk út 
með henni og kveðjuorð hennar 
voru eftirminnileg: „Nú kveð ég 
þig í síðasta sinn,“ sagði Ólöf. „Mín 
starfsævi er á enda en alvara og 
verkefni framtíðarinnar bíða þín. 
Þið systkinin hafið unnið mikið hjá 
góðum foreldrum ykkar en margir 
óvæntir erfiðleikar geta beðið þín 
og ef manni finnst eitthvað svo 
erfitt að best sé að gefast upp er 
eina ráðið að biðja æðri máttavöld 
um aðstoð; þ.e. skapara himins 
og jarðar um hjálp í Jesú nafni. 
Þá kemur hjálpin á einhvern hátt 
eða svo hefur það reynst mér á 
minni lífsleið.“ Helga minnist þess 
að fyrstu orðin sem Ólöf sagði við 
hana voru heilræði og þau síðustu 
einnig. 

Ólöf lést árið1938 þá 92 ára 
gömul. Nú er þríbýlt á Ölkeldu. 
Allir bændurnir eru afkomendur 
Ólafar. 

Heimildir úr bókinni  „Öll 
erum við menn“ eftir Helgu 
Halldórsdóttur frá Dagverðará.

Samantekið :
Sveinbjörg Eyvindsdóttir
Astrid Gundersen
Klara Bragadóttir
Hildur Sveinbjörnsdóttir

Kirkjan okkar

Messa í Ingjaldshólskirkju 
verður  sunnudaginn 7. febrúar kl. 14

Barnaguðsþjónusta/Sunnudagaskóli 
verður á sunnudögum í Ólafsvíkurkirkju 
klukkan 11 fram í apríl.

Tíu til tólf ára star�ð verður í Ólafsvíkur-
kirkju á �mmtudögum klukkan 14:10.

Foreldramorgnar eru á miðvikudags-
morgnum kl. 10 í Ólafsvíkurkirkju.

Dýralæknirin verður í áhaldahúsinu 

�mmtudaginn 11. febrúar næstkomandi 

kl. 13-17. 

Öllum hundeigendum er skylt 
að mæta með hunda sína. 

 

AÐALFUNDUR 

Félags eldri borgara í Snæfellsbæ verður á Kli�
miðvikudaginn 10. febrúar 2016 kl. 14:30.

Venjuleg aðalfundarstörf.
Kosning í varastjórn og nefndir.

Nýir félagar hjartanlega velkomnir.

Stjórnin.



Fyrirtæki og bátar, 

vinsamlegast pantið tímanlega.

Pantanir óskast sóttar


