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Hugvekja

Nú eru jólin senn að hefjast. Á
sunnudag er fjórði sunnudagur
jólaföstu og á miðvikudag jóla
dagur. Kristnir menn erfðu þann
sið gyðinga að dagurinn byrjaði að
kvöldi aðfangadagsins. Því hefjast
jólin á aðfangadagskvöld jóla kl. 18
og stendur hátíðin jólanótt og
næstu daga. Í raun lýkur jólum
ekki fyrr en kl. 18 á þrettándanum,
en þá eru jólin að hefjast hjá
Austurkirkjunni.
Hátíðin er mikil og mikið í hana
lagt. Mikill tími fer í undirbúning,
þrif og skreytingar. Óskalistar eru
skrifaðir, gjafir eru keyptar, jólakort
skrifuð, allt er gert sem best úr
garði svo hátíðin verði lýtalaus og
falleg. Margir minnast þeirra sem
minna mega sín, gefa í safnanir og
reyna að bjóða til sín þá sem einir
eru um jólin. Því jólin er hátíð
fjölskyldunnar, en fjölskyldan eru
öll börn Guðs, stór og smá.
Það er ekki laust við að þegar að
hátíðin kemur að þá verði spennu
fall. Vissulega er nóg að gera
aðfangadagskvöld, kirkjuferð,
veislumatur, opnaðir pakkar, lesin
kort og heyrt í ástvinum. En svo er
slappað af og allt látið undan vilja
sínum og allflestir vel saddir yfir
rúmlega fyrstu tvo jóladagana. Svo
kemur helgin og síðan áramótin
með sinn undirbúning og gleði.
Við kveðjum svo jólin á þrettánd
anum.
Eftir það er slökkt á ljósunum,
skreytingar fjarlægðar og hvers
dagurinn tekur við. Þetta eru

umbúðirnar á jólum og skrautið.
En þar fyrir innan er gjöf. Sumir
gleyma að kíkja í pakkann eða vilja
ekki opna hann. Aðrir gefa sér ekki
tíma eða eru of uppteknir af um
búðunum.
Þannig er einnig með lífið sjálft.
Það er misjafnt hversu mikið við
erum upptekin af umgjörðinni og
skrautinu. Það er misjafnt hvað við
látum glepjast af gerviljósum þessa
heims. Það er misjafnt hversu
mikið við lifum lífinu lifandi. Það
eru ekki allir sem njóta lífsins. Svo
margir sem telja sig þurfa að vera
komnir á betri stað til að njóta
hverjar stundar. Svo margir sem
komast síðan aldrei á þann stað og
ef þangað er komið þá þarf að
komast á enn betri stað.
Hugsum okkur söguna um hin
fyrstu jól. Hversu margir misstu af
undrinu? Frelsari manna kom í
heiminn og við hlið þeirra var
gleð
skapur og mikið að fólki.
Engin tók eftir ljósinu sem kom í
heiminn, barnið litla sem manna
heimur hafði ekki tíma eða stað
fyrir þannig að það var lagt í jötu.
Jú, reyndar voru nokkrir hirðar
sem fengu fréttirnar og fóru og
lutu niður við jötuna og áttu helga
stund. Síðar komu vitringar úr
fjarlægjum löndum, í leit að
ný
fæddum konungi Gyðinga og
fundu hann ekki í höll heldur í
gripahúsi. Þeir fóru svo og ekki er
vitað hvort þeir hafi í raun skilið
hver barnið var og hví það kom í
heiminn.
Nú eru að koma jól. Hvernig
væri að opna gjöfina í ár? Að dást
ekki aðeins af skreytingum og
umbúðum, heldur skoða inn í það
sem skreytingarnar, umbúðirnar
og ljósin eru þó aðeins dauft
endurskin af? Hvernig væri eftir að
hafa kannað óskir annara fyrir jólin
og skoðað þinn vilja, jafnvel skrifað
óskalista, að skipta aðeins um
sjónarhorn? Ekki einblína á viljann?
Hverjar eru þær manneskjur sem
þér eru eftirminnilegastar sem þú
hefur mætt á ævinni og snert þig
dýpst? Getur það verið að það séu
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þær sem ekki sífellt eru að skoða
viljann og síst sinn? Getur það
verið að það séu þær sem minnstar
kröfur gera? Þær sem einblína ekki
á vilja sinn heldur á allt sem þær
hafa þegið og þiggja? Þakklæti eru
þeirra aðalsmerki og hamingja.
Hvað kallar meira á þakklætið
en nýfætt barn? Hvað kallar meira
á auðmýktina og kærleikann? Eru
það ekki einnig þess vegna sem
jólin ná svo vel til okkar?
„Því að barn er oss fætt,
sonur er oss gefinn.“

Er það ekki einmitt börnin sem
geta hjálpað okkur að skipta um
sjónarhorn, sérstaklega nýfædd?
Hvernig væri að láta jólin ekki
snúast um vilja okkar heldur um
þakklæti? Hvernig væri að stað
þess að skrifa óskalista að skrifa
þakkalista? Hvernig væri að í
bænum okkar um jólin sé ekki
aðaláherslan á óskir okkar heldur
þakkir?
Án þakklætis erum við án
hamingju. Því enginn er hamingju
samur sem telur sig ekki hafa neitt
til að þakka fyrir. Ef við skyggjumst
í hjarta okkar er margt að þakka.
Við getum hugsað til allra í lífinu
okkar og einnig þeirra sem ekki
eru lengur meðal okkar en gáfu
okkur svo mikið og gefa enn. Svo
margt annað, líka lífið sjálft. Að sjá
ekki glasið hálftómt. Það mun
hjálpa. Okkur skortir meira þakk
læti. Þjóð okkur sér svartnætti víða,
en ekki það sem hún hefur. Ein
staklingarnir einnig. Það er í slíkt
dvartnætti hugans sem jólin lýsa
til.
„ Sú þjóð, sem í myrkri gengur,
sér mikið ljós.
Yfir þá sem búa í landi nátt
myrkranna
skín ljós. “

Boðskapur jólanna er tvíþættur.
Hann bendir á að við eigum Guð
sem er ekki sama. Hann sér allt
myrkrið í heiminum. Líka áhyggjur
þínar, erfiðleika og myrkur. Það er

ekki það eitt að honum er ekki
sama, heldur gaf hann einkason
sinn til þess að lýsa þér úr myrkri
hjartans og lífsins í kærleikann,
lífið í sinni sönnustu mynd,
hamingjuna og þakklætið. Hann
var tilbúinn að fórna því sem
honum var dýrmætast okkar vegna.
Því við þurfum á hjálp að halda.
Við þurfum á sönnu ljósi að halda.
Við þurfum á þakklæti og hamingju
að halda. Við þurfum á kær
leikanum að halda.
Boðskapur jólanna er einnig að
hið góða mun hafa sigur. Ljósið
mun hrekja burt myrkrið. Vanda
málunum verða eytt. Þakklætið
mun verða fullkomið. Því á jólum
horfum við til endurkomu Krists í
mætti. Það er ekkert að óttast. Hið
góða mun sigra. Það er þakkavert
og gleðiefni, því höldum við jól.
„Þú eykur stórum fögnuðinn,
gerir gleðina mikla.
Menn gleðjast fyrir augliti þínu
eins og þegar uppskeru er fagnað,
eins og menn fagna þegar herfangi
er skipt.
Því að ok þeirra,
klafann á herðum þeirra,
barefli þess sem kúgar þá
hefur þú brotið í sundur eins og á
degi Midíans.
Öll harkmikil hermannastígvél
og allar blóðstokknar skikkjur
skulu brenndar
og verða eldsmatur.
Því að barn er oss fætt,
sonur er oss gefinn.
Á hans herðum skal höfðing
jadómurinn hvíla,
hann skal nefndur:
Undraráðgjafi, Guðhetja,
Eilífðarfaðir, Friðarhöfðingi.
Mikill skal höfðingjadómurinn
verða
og friðurinn engan enda taka
á hásæti Davíðs
og í ríki hans.
Hann mun reisa það og efla með
réttvísi og réttlæti,
héðan í frá og að eilífu.
Vandlæting Drottins allsherjar
mun þessu til vegar koma.“

Guð gefi ykkur gleðilega hátíð
og þakklæti í hjarta!
Óskar Ingi Ingason

Gunnar Jóhannesson ehf, Grundarfirði,
óskar viðskiptavinum sínum árs og friðar
og þakkar viðskiptin á liðnu ári.

Skötuhlaðborð
á Þorláksmessu klukkan 11:30-14:00.
Síld og Lax.
Brennivíns og chilli síld.
Lauksíld.
Kryddsíld með rauðlauk og pipar.
Kofareyktur lax.

Kæst Skata.
Saltfiskur.
Reyktur fiskur.
Plokkfiskur.
Soðnar kartöflur,rófur og gulrætur.
Hnoðmör, hamsar og hangiflot.
Rúgbrauð, flatbrauð og nýbakað brauð.

Kaffi og konfekt á eftir. - Verð kr. 3.490,-

Skartgripir eru ævilöng eign
Íslensk hönnun, silfur og gull
frá Aurum og Fríðu-gull
Nýjustu línurnar - m.a. Svanurinn
Armbönd, hálsmen,
eyrnalokkar og hringar.

Verið velkomin

Síðast skiladagur fyrir bækur er 10. janúar 2014.

Enginn meiri Sandari en ég
segir Jóhanna Davíðsdóttir á Hellissandi

Nú skömmu fyrir jól bankaði ég
uppá hjá heiðurskonunni, henni
Jóhönnu Davíðsdóttur en hún býr
á Munaðarhóli 9 á Hellissandi. Það
var gaman að heimsækja hana og
spjalla um heima og geima, og
hafði hún frá mörgu að segja. Við
sátum í stofunni innan um fullt af
myndum af fjölskyldunni sem
gaman var að skoða. Jóhanna er
ein af þessum hvunndagshetjum
sem búa í Snæfellsbæ og er góður
samnefnari fyrir þær. Hún er búin
að vinna frá unga aldri, fæða og ala
upp fjögur börn og á líka 13
barnabörn. Jóhanna kemur fyrir
sjónir sem rólynd en ákveðin kona
og veit hvað hún vill. Ég hitti fyrir
jólin einn ömmustrákinn hennar
og hann sagði mér að hún væri
besta amma í heimi og það segir
nú mikið. Jóhanna er frá bænum
Neðri-Harrastöðum á Skaga sem er
í um 10 km fjarlægð fyrir norðan
Skagaströnd, en hún flutti á
Hellissand 1959. Mig langaði að
spjalla við hana um jólin í hennar
ungdæmi og fjölskyldu hennar en
ég sjálfur man svo vel eftir föður
hennar Davíð og fleira af hennar
fólki. Ég man að okkur strákunum
fannst gaman þegar hann kom til
Skagastrandar á Deutz dráttar
vélinni sinni og fengum að sitja á
vélinni hjá honum og mér fannst
hann alltaf svo flottur karl. Þá man
ég líka eftir hundinum hans sem
hét Kátur og hve gaman var að
leika sér við hann. Það voru margir
eftirminnilegir menn á þessum
tíma m.a. þeir bræður Hilmar sem
bjó á kirkjustaðnum Hofi, Hjalti á
Skeggjastöðum og Lárus Árnason í
Ási. Þá var líka gaman að kynnast
fólk
inu á Keldu
landi, Branda
skarði, Steinýjar
stöðum og fleiri
bæjum í sveitinni. Ógleymanlegt
og gott fólk allt saman.
Jóhanna er fædd í Kálfshamars
vík á bænum Sviðningi. Foreldrar
hennar voru þau Anna Gísladóttir
og Davíð Sigtryggson. Faðir hennar
var úr Eyjafirði og kom sem

Gamli bærinn á Harrastöðum á Skaga.

á millilandaskipi. Jóhanna segir að
hún og systkinin hafi ávalt lesið
mikið og bókin um Pollýönu var
alltaf vinsæl. Þá var mikið spilað
púkk á heimilinu. Mamma hennar
notaði þurrkaðar kvarnir úr
þorskhausum sem teninga í spilið.
,,Svo vorum við mikið á hestum
eins og títt var um krakka í sveit
inni“ segir Jóhanna. Þess má geta
að margir annálaðir hesta
menn
voru þar á bæjunum í sveitinni og
áttu flotta hesta.

Ekkert rafmagn

Jóhanna Davíðsdóttir. Mynd PSJ.

vinnumaður á Tjörn á Skaga.
Móðir Jóhönnu var frá bænum
Saurum í Kálfshamarsvík og hún
ólst þar upp og þau kynntust þar.
Síðan fluttu þau að Sviðningi og
þar fæddist Jóhanna 25. apríl 1934.
Seinna fluttu foreldrarnir hennar
að Finnstöðum og voru þar um
tíma áður en foreldrar hennar
keyptu Neðri-Harrastaði af Andrési
Guðjónssyni sem seinna var
kaupmaður á Skagaströnd. Kona
hans var Sigurborg og hún var ljós
móðir og tók á móti fjölmörgum
börnum í sveitinni. Við skulum fá
Jóhönnu til að rifja upp eitthvað af
því sem á daga hennar hefur drifið
og byrjum fyrir norðan.

Systinin voru fimm

Við vorum fimm og ég er elst.
Það voru tveir bræður, Reynir
fæddur 1940 og Gunnar sem
fæddist 1938 og hann lést árið
1989. Þá voru systurnar Aðalheiður
fædd 1935 og Jónína er yngst fædd
1943.

Jólahaldið

Það er margs að minnast frá
þessum árum. Ég man að Jólatréð
sem við áttum á þessum árum var
smíðað af móðurafa mínum

honum Gísla. Tréð var þannig gert
að þetta var nánast stöng sem
boruð var í göt og í þau var stungið
greinum. Það var lítið skreytt en
smá rjúpnalauf, en allir voru
hræddir við að kviknaði í og því var
farið mjög varlega.

Fyrsta jólagjöfin

Fyrsta jólagjöfin mín er mér
mjög minnisstæð. Pabbi kom með
brúður í hjúkrunarbúningi sem
hann keypti í Sigga
búðinni á
Skaga
strönd og gaf okkur Aðal
heiði. Mamma var mikil hannyrðar
kona. Hún saumaði öll föt á okkur
krakkana og það voru jólagjafirnar
okkar líka. Ég man nú ekki eftir
jólaböllum frá þessum árum.
Mamma var alltaf með hangikjöt á
aðfangadag og svo var lambakjöt á
jóladag. Mikið var bakað á
heimilinu. Mamma bakaði
gyðingakökur, randalínur og
hálfmána. Þá var mjög gaman
þegar föðurafi og amma sendu
okkur ávexti frá Akureyri. Það var
svo gott að finna góðu lyktina af
ávöxtunum. Þá fengum við líka að
norðan ýmisskonar sælgæti frá
Þórhalli frænda okkar en hann var

Það var ekkert rafmagn á
þessum tíma bara aladínlampi sem
var svo víða á þessum tíma segir
Jóhanna. Húsin voru hituð með
kolum frá eldavélinni og frá henni
var tengt með vatnsröri í ofna sem
voru í herbergjunum. Það var
laginn maður sem hét Jón og var
frá Mánaskál í Laxárdal ef ég man
rétt, sem útbjó kyndinguna. Hann
var bróðir Björns Sigurðssonar á
Jaðri á Skagaströnd. Neðri-Harra
staðir var torfbær með timburgafli

Foreldrar Jóhönnu, þau Anna Gísla
dóttir og Davíð Sigtryggsson bóndi.

Jólagjafirnar færðu hjá okkur
Myndavélar - prentarar - blu ray og dvd spilarar
Úrval af gsm símum.
Ýmislegt sniðugt í skóinn fyrir jólasveininn

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

Þorláksmessa
Aðfangadagur
Jóladagur
Annar í jólum
Föstudaginn
Laugardaginn
Sunnudaginn
Mánudaginn
Gamlársdaginn
Nýársdaginn
Fimmtudaginn

kr. 3.890

23/12
24/12
25/12
26/12
27/12
28/12
29/12
30/12
31/12
01/01
02/01

Afgreiðslutími
fram að jólum

Kirkjan okkar

nið

Mu

Helgihald um jólin
24. desember aðfangadagskvöld
kl. 18 aftansöngur í Ingjaldshólskirkju.
kl. 23 miðnæturguðsþjónusta í Ólafsvíkurkirkju.

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

26. desember annan í jólum
kl. 14 hátíðarguðsþjónusta í Ingjaldshólskirkju.

kl. 10 - 23
kl. 10 - 14
lokað
kl. 13 - 18
kl. 10 - 23
kl. 09 - 23
kl. 10 - 23
kl. 09 - 23
kl. 10 - 16
lokað
kl. 10 - 23

Fim 19. des og fös 20. des
11-12, 13:30-18 og 20-22
Laugardagur 21. des 13-22
Sunnudagur 22. des 13-18
Þorláksmessa 13-23
Aðfangadagur 10-12

Nýtt og fallegt á dömurnar
frá Moss
Æðislegar dömubuxur
frá 5 Units
Öll úr frá Adidas 8,990 kr
Dásamlegt skart fyrir
elskuna frá Sign
Síðasta sendingin af flíssettunum
vinsælu komin í hús aðeins 4,990 kr

31. desember gamlársdag
kl. 16 hátíðarguðsþjónusta í Ólafsvíkurkirkju.

Guð gefi ykkur öllum gleðileg jól.

- Á betra verði en þig grunar -

Prestur í fjörtíu ár

Kirkjan á Hofi á Skaga.

að framan og í því var herbergi,
eldhús og stofa og svo var langur
gangur með glugga á. Þegar við
vorum flest í húsinu að þá vorum
við fjórtán alls. Það var klætt að
innan með timbri. Það var alltaf
nóg að gera hjá okkur krökkunum
í sveitinni og við lékum okkur mest
með leggi og skeljar. Hornin af
kindunum voru líka alltaf vinsæl í
okkar leikjum.

Talsvert bú

Við vorum með þrjár kýr og
eitthvað um 70-80 kindur hér á
Neðri-Harrastöðum. Pabbi var líka
á sjó og var þá á árabát með Gunn
laugi Björnsyni á Efri Harrastöðum.
Róið var úr Finnstaðarvík en hún
var fyrir neðan Háagerði. Þar var
báturinn eða skektan svo dregin
upp að loknum róðri. Undir bátinn
voru sett hvalbein og hann dregin
upp á höndum. Seinna setti svo
Gunnlaugur vél í bátinn en þessi
bátur hét Lukka. Gunnlaugur var
með skemmu í Finnstaðarvík þar

sem hann saltaði fisk í en fleiri
menn réru með honum á þessum
árum. Ég fór alltaf með hest og
kerru niður í víkina undir aflann
sem pabbi fékk og við fórum með
hann heim og hann notaður mest
fyrir heimilið.

Lagt var inn í Kaup
félagið og Siggabúð

Pabbi lagði inn lömbin á haustin
í Kaupfélagið og svo var tekið út á
það margskonar vörur sem þurfti
til heimilisins. Gunnar Grímsson
var þá kaupfélagsstjóri. Svo var líka
lagt inn eitthvað af lömbum í
Siggabúð en þau hjón Sigurður
Sölvason og Margrét Konráðsdóttir
ráku hana. Minnisstæð hjón bæði,
Margrét var góð og guð
hrædd
kona. Hún talaði alltaf mikið um
að styrkja kristniboðið í Kongó,
þar ættu börnin erfitt. Eftir að ég
eltist þá var ég send oft inn á
Skagaströnd til að sækja vörur fyrir
heimilið. Þá fór ég á hesti og
stoppaði á bæ sem hét Laufás rétt
fyrir utan Skagaströnd þar sem ég
skildi hestana eftir. Þar var kona
sem hét Fjóla og hún labbaði alltaf
með mér inn á Skagaströnd þar
sem ég verslaði annaðhvort í
Siggabúð eða Kaupfélaginu. Stutt
frá Laufási var bær sem hét
Réttarholt en þar bjó Már Hall
Sveinsson seinna með fjölskyldu
sinni en hann keypti síðar kýrnar
af pabba mínum er hann hætti að
búa. Þar stutt frá var Ægissíða en
þaðan var Rósberg G. Snædal
rithöfundur.

Sr Pétur Þórður Ingjaldsson.

GRUNDARFIRÐI

Á þessum árum var sr. Pétur Þ.
Ingjaldsson prestur á Hofi, Skaga
strönd og einnig á Höskulds
stöðum þar sem hann bjó. Hann
vígðist til Höskuldsstaðaprestakalls
í Húnavatnsprófastsdæmi, eftir að
hafa um skeið gegnt aðstoðar
þjónustu þar, hinn 15. júní árið
1941 og þessu prestakalli þjónaði
hann alla tíð eða í rúm 40 ár uns
hann lét þar af störfum 1981. Sat
hann framan af starfsævi á
Höskuldsstöðum en hin síðari
starfsárin eða frá 1963 var hann
búsettur á Skagaströnd. Sr. Pétur
var prófastur í Húnavatnsprófasts
dæmi frá 1. nóv. 1968 og þar til
hann lét af störfum fyrir aldurs
sakir. Hann var afar vel látinn af
sóknarbörnum sínum, virtur og
vinsæll. Hann var skörulegur
prédikari, og atkvæðamikill í mál
flutningi öllum. Og hvarvetna vakti
hann athygli og eftir honum var
tekið. Því ollu leiftrandi gáfur hans,
rík frásagnargleði og græskulaus,
góðlátleg kímni, er hýrgaði og
gladdi. Í góðra vina hópi og á góðri
stund var hann allra manna
glaðastur og reifastur, skemmti
legur maður í þess orðs bestum
skilningi. Hann var sögu
maður
mikill og hafsjór af fróðleik. Hann

sagði allra manna best frá og
miðlaði mörgum af þekkingu sinni
á landi og þjóð. Kona sr Péturs var
Dómhildur Jónsdóttir húsmæðra
skólakennari og eignuðust þau tvo
syni.

Skrýtin tilviljun

Mamma ræddi oft trúmál við sr.
Pétur og hann var mikill vinur
okkar á Harrastöðum. Við systkinin
fermdumst aldrei, þar sem
foreldrar okkur voru aðventistar
og við vorum ekki skýrð af sömu
ástæðu. Við héldum jól og allt sem
því tilheyrði, okkar kirkja var
Hofskirkja. Eina breytingin sem var
í mínum huga var að við héldum
hvíldardaginn á laugardegi en ekki
á sunnudegi eins og flestir. Allt
annað var eins. Foreldrar mínir
voru mjög trúuð og við fórum í
kirkju eins og aðrir. Það var skrýtin
tilviljun hvernig pabbi og sr. Pétur
kynntust. Það var eitt sinn að pabbi
fann hann undir Harrastaðaberginu
fyrir neðan bæinn heima. Þá var
hann á leið út að Hofi í kirkjuna
þar. Hesturinn hans hafði þá farið
ofan í keldu og hnakkurinn farin af
honum og hann var að reyna að ná
hestinum upp. Sr Pétur var orðinn
kaldur og pabbi fór með hann
heim og hann var háttaður ofan í

Sameiginlegt jólaball
í Snæfellsbæ
Laugardaginn 28. desember kl. 14 - 15.30
verður sameiginlegt jólaball á vegum
félagasamtaka í Snæfellsbæ.
Jólaballið verður í Klifi
Hefðbundin dagskrá:
Veitingar, söngur og dansað í kringum jólatré.
Verð aðgöngumiða kr. 500,Allir velkomnir - Góða skemmtun
Lionsklúbburinn Rán
Lionsklúbburinn Þernan
Kvenfélag Ólafsvíkur
Kvenfélag Hellissands
Lionsklúbbur Ólafsvíkur

Óskum Snæfellingum gleðilegra jóla
og farsældar á nýju ári.

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

Þökkum viðskiptin.

Óskum Snæfellingum
gleðilegra jóla
og farsældar á nýju ári.
Þökkum viðskiptin.

rúm til að hita sér. Sr. Pétur náði
sér svo alveg eftir þessa raun. Það
var alltaf gert vel við gesti sem
komu að Neðri-Harrastöðum. Einu
sinni sagði sr. Pétur við mömmu er
hann sá okkur krakkaskarann eitt
sinn leika sér við ána sem rennur
við bæinn: „Mér datt bara í hug að
skýra alla krakkana í einu Anna
mín. Já þú hefðir átt að gera það úr
óvígðu vatninu“, sagði mamma og
hló.
Mamma
kynntist
aðventistatrúnni í Reykjavík en
hún var að þar vinna um tíma.
Þessi trú var á nokkrum bæjum í
sveitinni.

Ævintýraferð til
Englands

Ég ólst upp á Harrastöðum og er
í búskapnum hjá pabba og
mömmu en þegar ég verð 16 ára
fer ég í Hlíðardalsskóla, og er þar í
tvo vetur en það var aðventista
skóli. Eftir skólann fer ég í vist til

meðferðis, og spilaði hún á hana
er við vorum í næturlestinni. Þetta
var mjög gaman, og fékk hún
góðar undirtektir í lestinni.
Mamma var alveg miður sín hvað
við værum eiginlega að gera út, en
þetta var bara ævintýraþrá og
gaman að sjá eitthvað nýtt en þetta
ferðalag stóð í fjóra mánuði.

Þú kemur á
Hellissand 1959

Jeppinn hans Rögnvaldar. Mynd í eigu Snæbjörns Kristóferssonar.

Sigurðar Sigurjónssonar lögreglu
stjóra í Reykjavík og konu hans
Sigríðar Magnúsdóttur. Það var
mjög gott að vera hjá þeim og þau
voru mér mjög góð á allan hátt. Ég
átti vinkonu frá skólanum sem hét
Lára og okkur langaði svo að fara
erlendis. Okkur vantaði að
sjálfsögðu aur og við réðum okkur
í margskonar vinnu, svo sem

húshjálp og á veitingstöðum í
borginni. Jæja við náðum að safna
peningum og í júní árið 1952 þá
förum við með Gullfossi til Leith í
Skotlandi og þaðan með næturlest
til London. Vorum við þar nærri í
enskuskóla sem hét Newbold og
dvöldum við þar í þrjá mánuði.
Það voru allt útlendingar í
skólanum og okkur líkaði vel
þarna. Eftir skólann fórum við til
Watford og vorum þar til að skoða
okkur um, en svo fórum við aftur
til Íslands með Gullfossi, en við
höfðum keypt okkur ferð báðar
leiðir en við vorum úti í um sex
mánuði. Gaman er að segja frá því
að Lára vinkona mín spilaði á
harmoniku og hafði hún hana

Það var þannig að Rögnvaldur
Ólafsson sem var þá fram
kvæmdastóri hjá Hraðfrystihúsi
Hellissands hringir í mig og spyr
hvort ég geti tekið að mér
mötuneyti sem hann rak í
frystihúsinu. Þetta var bæði mötu
neyti og verbúð fyrir sjómenn og
verkafólk og hafði nafnið Breið
firðingabúð. Rögnvaldur þekkti
mann á Skagaströnd sem hét Lárus
Valdemarsson en hann var þar
útgerðarmaður og hann átti a.m.k
tvo báta þá Skallarif og Höfðaklett
en þeir lönduðu þá í Rifi. Lárus
segir honum frá mér og það verður
úr að Rögnvaldur hringir. Já ég var
til í það og ég tek þetta að mér. Á
Hellissand kem ég svo 12. janúar
1959. Ég var þarna með lítið
herbergi fyrir mig en svo voru
margir sem sváfu saman í einu

Opið um jólahátíðina sem hér segir:
Mánudag 16. des. – fimmtudags 19. des. kl. 14-18
Mánudaginn 23. des. Þorláksmessa kl. 14-21 - til kl. níu.
Mánudaginn 30. des. kl. 14-18
Fimmtudaginn 2. janúar og eftirleiðis kl. 14-18.

Óvissujólabókapakkar
Það er gamall siður á Íslandi að gefa bók á jólunum.
Oft eru jólin eini tíminn sem fólk gefur sér til að lesa
í ró og næði. Bókasafnið vill koma til móts við
heimilin og bjóða upp á bókapakka handa fjölskyldunni. Þeir sem koma á bókasafnið fyrir jól og milli
jóla og nýárs geta valið sér bækur í poka eða fengið
lokaðan poka með 3-4 bókum um ýmis málefni. Til
að hafa gaman af uppátækinu má skreyta pokann
eða pakka í jólapappír og setja undir jólatréð með
hinum gjöfunum.

Höldum áfram með músastiga og stjörnurnar
fimmtudaginn 19. des. kl. 16-18.
Kynning á unglingabókum. Lesið bækur og gerist eigið
kvikmyndagerðarfólk.
Nýir bókasafnspokar eru komnir og kosta 700 kr.
Gömlu góðu bómullarpokarnir eru enn til.

Við óskum viðskiptavinum bókasafnsins og
Grundfirðingum öllum gleðilegra jóla og
velfarnaðar á nýju ári og þökkum fyrir góð samskipti.
Sunna og Salbjörg
Ósóttir vinningar í happdrætti
Kvenfélagsins Gleym mér ei:
13-18-70-88-122-127-146-200207-214-236-258-321-342-391

Sendi Snæfellingum jóla- og nýárskveðjur
með kæru þakklæti fyrir viðskiptin.

Neðri-Harrastaðir en myndin er tekin 1994. Fjallið Kötlufell er í baksýn.

stóru herbergi.

Gekk fyrir Ennið

Ég var með aðstoðarstúlku en
það var Guðrún í Hallsbæ en hún
var kona Sigurðar verkstjóra. Ég
kem hingað vestur með rútu frá
Helga P úr Reykjavík en mér hafði
boðist vinna þar, en ég vildi standa
við það sem ég hafði lofað
Rögnvaldi. Rútan stoppaði fyrir
utan Lárubúð í Ólafsvík og
Rögnvaldur kom þangað til að
sækja mig. Við urðum svo að ganga
fyrir Ennið því það var svo mikið
fallið að hann komst ekki á Willis
jeppanum sinum til Ólafsvíkur.
Það var mikið myrkur og ekki gott
að ganga þessa leið þótt hún væri
ekki svo löng en það var fleira fólk
með okkur.

Jóhanna og Axel

Á Hellissandi kynntist Jóhanna
manninum sínum sem seinna
varð, en það var Axel Guðjónsson
og hann var fæddur 17. janúar
1928 á Búðum í Fáskrúðsfirði. Axel
kom til Hellissands 1956 og eitt af
fyrstu verkum hans var að sækja
Breiðfirðing til Danmerkur en það

var 28 brl. eikarbátur. Eigendur
voru þeir Rögnvaldur Ólafsson,
Arnar Sigurðsson sem var skipstjóri
og Kristján Guðmundsson frá
Beruvík. Þennan bát áttu þeir til
ársins 1963. Axel var svo seinna
skipstjóri á bátnum meðan
báturinn var í eigu þeirra félaga.
Axel stundaði ýmis störf á
Hellissandi m.a. vann hann við
múrverk og þá tók hann að sér
rekstur beinamjölsverksmiðjuna
fyrir Rögnvald og vann við hana í
tólf ár. Bæði Jóhanna og Axel
störfuðu í langan tíma hjá
Rögnvaldi Ólafssyni en hún vann í
Hraðfrystihúsinu hjá honum í 25
ár og Axel meðan hann lifði, en
hann dó árið 1998. Hún vann bæði
í frystihúsinu á Hellissandi þangað
til það brann og eins var hún í nýja
frystihúsinu á Rifi. Jóhanna vill láta
það koma fram að Rögnvaldur var
heiðursmaður og hafi verið þeim
hjónum góður alla tíð og þá ekki
síður sonur hans Ólafur og
Rögnvaldur yngri, og fyrir það vill
hún þakka.

Fjölskyldan

Jóhanna og Axel eignuðust þrjá
drengi, en fyrir átti Jóhanna
dótturina Önnu Lísu en hún er
fædd 1957 og gekk Axel henni í

Jóhönnu meðan Reynir fæddist.
Svo þegar Arngrímur kom þá var
ekkert annað eftir en að skilja á
milli. „Hann átti nú að koma eftir
áramót en hann var að flýta sér
blessaður drengurinn minn“, segir
Jóhanna. Þá er Heiðar fæddur
1963 á Sjúkrahúsinu á Blönduósi
en ég var þá í heimsókn hjá
mömmu fyrir norðan og svo er
Davíð Óli fæddur hér í Munaðarhóli
9 árið 1967, en húsið byggðu þau
Jóhanna og Axel árið 1965.
Ljósmóðir hér, var
Guðrún
Ólafsdóttir og hún var kona Geirs
Snorrasonar en Snorri var
hótelstjóri á Blönduósi í langan
tíma.

Slysið í Krossavík

Mynd tekin á jólunum 1968. Jóhanna og Axel með börnin sín. Frá vinstri,
Davíð Óli, Anna Lísa, Reynir og Heiðar.

föðurstað. Elstur var Reynir fæddur
30. desember 1961 en hann er
fæddur í húsinu Borg á Hellissandi
en þau bjuggu þar þá. Axel fór að
sækja Jensínu grannkonu Jóhönnu
á meðan beðið var eftir Arngrími
Björnsyni lækni og hún var hjá

Ég spyr Jóhönnu að því hvort ég
megi tala við hana um hið mikla
slys er elsti sonur hennar Reynir
brenndist illa í andliti. Það er svo
sem ekki mikið um það að segja,
en þetta slys var okkur hjónum
mikið áfall. Þetta skeði þannig að

Félag eldri borgara í Snæfellsbæ
óskar Snæfellsbæingum og öðrum velunnurum
gleðilegra jóla, árs og friðar.
Sérstakar þakkir til bæjarstjórnar
fyrir margvíslegan stuðning.
Á góðri stund hjónin Jóhanna og Axel.

Stjórnin.

Óskum íbúum Snæfellsbæjar
og nágrennis gleðilegra jóla
og farsæld á nýju ári,
með þökk fyrir viðskiptin
á árinu sem er að líða.
Þorláksmessa
Aðfangadagur
Jóladagur
Annar í jólum
Föstudagur
Laugardagur
Sunnudagur
Mánudagur
Gamlársdagur
Nýársdagur
Fimmtudagur

23/12
24/12
25/12
26/12
27/12
28/12
29/12
30/12
31/12
01/01
02/01

kl. 11:30-22:00
kl. 10:00-14:00
Lokað
kl. 14:00-20:00
kl. 10:00-22:00
kl. 11:30-22:00
kl. 11:30-22:00
kl. 10:00-22:00
kl. 10:00-16:00
Lokað
kl. 10:00-22:00

Óskum öllum Snæfellingum gleðilegra jóla
og farsældar á komandi ári.

Guðmundur Runólfsson HF. er fjölskyldufyrirtæki staðsett í Grundarfirði,
á norðanverðu Snæfellsnesi. Við sérhæfum okkur í veiðum og vinnslu á
bolfiski úr hafinu umhverfis Ísland. Stefna fyrirtækisins er sú að nota ekki
íblöndurnar efni í afurðir sínar. Til að skerpa á þessu höfum við tekið í notkun
gæðamerkið hér til hliðar. Einnig höfum við tekið í notkun nýtt merki með
skammstöfuninni G.RUN.

Guðmundur Runólfsson HF • Sólvöllum 2 • 350 Grundarﬁrði • +354 430 3500 • Fax +354 430 3501 • grun.is

þegar Reynir sem þá var sex ára
gamall fer með vini sínum út í
Krossavík. Þeir fara niður í bát sem
þar var og Reynir fer ofan í lúgugat
á bátnum. Þar hefur verið bensín í
búsa. Hann hefur náð að kveikja í
því og brúsinn springur framan í
hann. Og ég veit að það hafi farið
miklu verr ef vinur hans hefði ekki
verið með honum því hann náði
honum upp úr bátnum. Reynir
gengur svo heim til mín allur
skaðbrenndur í andliti en minna á
höndum og lærum. Það heyrðist
ekki í honum þegar hann kom. Það
var hringt í Arngrím lækni og hann
og Axel keyrðu með hann á
spítalan á Akranesi. Reynir var
ótrúlega duglegur meðan hann átti
í þessu og við fengum mikinn
stuðning frá ýmsum. Á hverju ári
voru framkvæmdar aðgerðir á
andliti hans og okkur var líka sagt
að þegar hann yrði eldri væri hægt
að gera meira. En þegar að því
kom þá vildi hann ekki fara í stærri
aðgerðir. Sagði að það væri búið að
gera nóg og hann sætti sig við
þetta eins og hægt var.Jóhanna
rifjar það upp líka að þegar Reynir
var 18 ára þá fer hann út til London
og hittir þar einn vin sinn sem var
að vinna með honum í H.H. en

Öll systkinin ásamt mökum fv. Agnar, Anna Lísa, Reynir, Guðbjörg, Heiðar, Sigurborg, Davíð Óli og Guðrún.

þeir voru búnir að ákveða að
hittast þar. Þeir ferðuðust eitthvað
um Evrópu og það var líka
ævintýraþrá í honum eins og
móður sinni. Reynir lést árið 2011
eftir erfið veikindi og var það
sjálfsögðu mikil sorg að missa
hann eins og Jóhanna segir. ,,Það
er erfitt að lifa börnin sín heldur
hún áfram og ég hugsa líka oft til
Vigfúsar og Herdísar í Ólafsvík en
þau misstu tvo syni sína á þessu
ári. Það hlýtur að vera erfið reynsla
en við verðum að horfa fram á
veginn“ segir Jóhanna æðrulaus.

Systkinin á Neðri-Harrastöðum ásamt móður sinni Önnu Gísladóttur. Myndin
var tekin þegar hún var áttræð árið 1991. Reynir situr hjá móður sinni en
standandi eru Jóhanna, Jónína og Aðalheiður.

Mikill Sandari

Ég hef verið mjög heppin með
öll börnin mín fjögur og veitt mér
mikla ánægju. Svo á ég 13
barnabörn og níu langömmubörn
og fleiri á leiðinni segir Jóhanna.
Eins og áður sagði er Anna Lísa elst
en hún býr í Reykjavík og rekur
snyrtistofuna Rós í Kópavogi.
Maður hennar er Agnar Hannesson.
Þá er Reynir, en hann var sjómaður
og átti sinn eigin bát er hann féll
frá. Hann var giftur Guðbjörgu
Jónsdóttur. Heiðar er giftur
Sigurbjörgu Hilmarsdóttur en þau
búa í Reykjavík. Davíð Óli og kona

hans, Guðrún H. Elíasdóttir búa á
Hellissandi en Davíð Óli er
formaður Björgunarsveitarinnar
Lífsbjargar hér í Snæfellsbæ. ,,Ég er
ágætlega hress og mér hefur liðið
afskaplega vel hér á Hellissandi alla
tíð og „það eru fáir eins miklir
Sandarar og ég“, segir Jóhanna að
lokum og hlær dátt“. Þetta voru
góð lokaorð hjá Jóhönnu og ég vil
þakka henni áhugavert spjall og
óska henni og allri fjölskyldunni
alls hins besta og gleðilegra jóla.
Pétur Steinar Jóhannsson

Þorláksmessa
Aðfangadagur
Jóladagur
Annar í jólum
27/12
28/12 - 29/12
30/12
Gamlársdagur
Nýársdagur

kl. 7:30 - 17:00
lokað
lokað
lokað
kl. 7:30 - 17:00
lokað
kl. 7:30 - 17:00
lokað
lokað

Við óskum íbúum Snæfellsness
starfsfólki og viðskiptavinum gleðilegra
jóla og farsæls komandi árs
Megi nýja árið vera ykkur
hamingjuríkt og gjöfult.
Hátíðarkveðjur,
Kristín og Erlingur

Bókasafn Snæfellsbæjar
um jól og áramót
Kæru íbúar Snæfellsbæjar
Komið á Bókasafn Snæfellsbæjar og fáið
ykkur bækur að lesa um jólin, nýjar og eldri bækur, nóg
að lesa einnig fyrir krakkana.
Opnun/lokun yfir hátíðirnar
Mánudaginn 23 des. Opið

Fimmtudagurinn 26 des. Lokað

Þriðjudaginn 24 des. Lokað

Föstudagurinn 27 des. Opið

Miðvikudaginn 25 des. Lokað

Þriðjud. 31 des og miðvikud. 1 jan Lokað

Óbreyttur opnunartími frá og með 2 janúar 2013

Gleðileg jól og farsælt komandi ár
Bókasafnsvörður

Kampavín og smákökur á aðfangadag
Það líður að jólum og flestir
eru farnir að undirbúa komu
þeirra með ýmsu stússi og þá
er oft forvitnilegt að fá að vita
hvernig fólk í öðrum löndum
hagar undirbúningnum.
Til þess að fá örlitla sýn í
þetta fékk ég vinkonu mína
Patricíu Ann Heggie til að segja
mér frá hvernig jólahald var
hjá henni og hennar fjölskyldu
á hennar heimaslóðum.
Patricia eða Trisha eins og
hún er oftast kölluð er fædd í
Edinborg í Skotlandi 5. nóvem
ber 1951 og ólst þar upp til 12
ára aldurs í Bonnyrigg en tóku
foreldrar hennar þá ákvörðun
að flytja til Ástralíu.

Jólahald í Skotlandi

Þegar ég spyr hana hvernig
jólahaldið hafi verið í hennar
barnæsku þá finnst henni hún
nú ekki eiga neinar sérstakar
minningar um jólin en jú, það
var kalt á þeim árstíma en ekki
snjór eins og hér, hún hefur
engar sérstakar minningar um
snjó. Það fyrsta sem hennir
dettur í hug er að jólatréð var
bara sett upp einhverntímann í

desember, ekki neinn ákveðinn
dag, sennilega bara þegar
mamma hennar var búin að
þrífa og laga til, þar er aðventan
ekki jafn sérstök og hér á landi,
„það voru bara að koma jól,
þau tóku til og þannig og
jólatréð var skreytt“. Svo var
það spenningurinn yfir því að
jólin væru að koma og hvað
þau fengju í jólagjöf.
Aðfangadagur var eins og
Þorláksmessan hjá okkur, ekki
neinn hátíðisdagur og var
ekkert sérstakt gert þann 24.
desember hjá fjölskyldu hennar
nema farið kannski í heim
sóknir, en hjá þeim sem höfðu
aldur til, var þetta mikill partý
dagur.
Foreldrar hennar höfðu þann
háttinn á að þau pökkuðu inn
jólagjöfunum svo var þeim
staflað við endann á rúmunum
barnanna, Trisha á einn bróður
og átti hann mjög erfitt með
svefn þessa nótt, eflaust vegna
spennings, hann svaf aðeins
stutta stund í einu og var alltaf
að gá að pökkunum, en hún
hinsvegar vaknaði rétt aðeins

Patricía og greinarhöfundur í ferð sem þær fóru með kvenfélaginu Gleym mér
ei til Englands á síðasta ári.

og kannski setti fótinn svona út
fyrir rúmið og kannaði hvort
það væri eitthvað þarna en hélt
svo áfram að sofa. Þetta var
eldsnemma á jóladag og
foreldrar hennar kannski ný
farin að sofa. Bróðir hennar átti
líka afmæli 25. desember svo
spennan hjá honum var
margföld en hún segir að hann
hafi samt oft verið í fýlu yfir því
að fá bæði afmælis- og jólagjöf
saman.
Í Skotlandi er bara einn

jólasveinn en ekki 13 eins og
hér og er það trú barna að
jólasveinninn komi með
gjafirnar til þeirra en hjá Trishu
var það skýrt að það voru
foreldrarnir sem gáfu þeim
gjafirnar.
En systkinin hengdu alltaf
sokk á rúmið hjá sér á aðfanga
dagskvöld áður en þau fóru að
sofa, um morguninn var gáð
hvað væri í sokknum, sokkurinn
var fenginn að láni hjá pabba
hennar til að hafa hann nú

Sundlaug

Íþróttahús

Sundlaugin er lokuð
vegna framkvæmda.

23. desember kl. 12:00-20:00
27. desember kl. 12:00-22:00
30. desember kl. 12:00-22:00

Jólakveðja frá Jaðri!
Sendum öllum bæjarbúum okkar bestu jóla- og nýársóskir
með kærri þökk fyrir hlýhug á árinu sem er að líða.
Jólakveðja.
Íbúar, starfsfólk og stjórn Dvalar- og hjúkrunarheimilisins Jaðars.

nógu stórann. Í sokknum
leyndist yfirleitt skóladót, blý
antur, litir og fleira. Svo var
kannski smá nammi og ef til vill
appelsína.
Þau borðuðu jólamatinn
alltaf í hádeginu á jóladag og
var alltaf nýtt svínakjöt í matinn
með puru og miklu grænmeti, í
eftirrétt var „Trifle“ sem er
vinsæll skoskur eftirréttur. Í
kaffitímanum var „Short Bread“
það er brauð sem er bakað úr
hveiti, sykri og smjöri og það
varð að vera smjör ekki neitt
annað, smjörbragðið átti að
skila sér og svo var auðvitað
terta, hvítir svampbotnar með
sultu og rjóma á milli, tertan er
kölluð „Victoria sponges“ einnig
var mikið um að þurrkaðir
ávextir væru notaðir í kökur og
rétti og mikið var maulað af
hnetum „hnetuskeljar útum allt
hús„ segir Trisha og hlær við,
hún bætir því svo við að
mamma hennar hafi ekki bakað
mikið fyrir jólin. Ég spurði
hvort þau hefðu farið til kirkju
á jólunum en það var aldrei
gert því kirkjan var frekar langt
frá heimili þeirra en þau fóru
alltaf til ömmu hennar, afa og
ættingja í heimsóknir yfir jólin.

Fluttu til Ástralíu

Þegar Trisha var tólf ára
gömul flutti fjölskyldan til
Ástralíu eins og áður segir, til
Adelaid og tók það ferðalag
langan tíma, þau sigldu þangað
í kringum hálfan hnöttinn og
þar var nú allt annað umhverfi,
í stað þess að hitastigið í
desember væri um 5 stig þá
voru þau allt í einu komin í 35
stiga hita. Fyrstu jólin þeirra
þar voru haldin á ströndinni og
þar var grillað og borðaðir
ferskir ávextir. Ættingjar Trishu
komu til Ástralíu á undan þeim
og voru þau hjá þeim um þessi
jól en það var bara í þetta eina
skipti sem þau héldu jólin á
ströndinni, Pabbi hennar vann
útivinnu og fannst bara ágætt
að vera inni við þegar hann var
komin heim úr vinnu, var búin
að fá nóg af hita yfir daginn.
Hún segir að þau hafi lagað sig
að aðstæðum og ekki tekið
mikið af jólasiðum frá Skotlandi
með sér til Ástralíu. Það var
mikið borðað af ávöxtum því
þeir voru mun ódýrari þar en í
Skotlandi og svo var haft kalt
borð um jólin.
Trisha bjó í Ástralíu í rúm 10
ár en þá kom upp löngun til að

Mynd tekin fyrir nokkrum árum fyrir utan heimili Patricíu af henni og sonum
hennar. Frá vinstri Adam Kái Helgason, Patricía og Daníel Magnús Helgason.

ferðast og var Evrópa fyrir
valinu eins og hjá mörgu ungu
fólk, sigldi hún því til
Edinborgar og fór til ömmu
sinnar. Trisha ferðaðist svo til
ýmissa landa t.d Rússlands og
var svo unnið á milli fyrir
fargjaldi til næsta lands en hún
ferðarðist líka innanlands á
Englandi. En svo kom að því að
hana langaði aftur heim til
Ástralíu og þá þurfti að vinna
fyrir farinu þangað, hún hafði
heyrt af því að á Íslandi væri
hægt að fá mikla vinnu, frítt
fargjald og frítt húsnæði. Fór
hún á skrifstofuna sem sá um
þetta og sótti um vinnu á

Íslandi, hún fékk vinnu en það
var valið úr þeim sem sóttu um.
Þegar til Íslands var komið voru
þau sótt út á flugvöll og svo var
farið í innanlandsflug og flogið
með þau til Grundarfjarðar. Þar
fór hún að vinna hjá Hrað
frystihúsi Grundarfjarðar í sep
tember 1975 og ráðningar
tíminn var níu mánuðir. Taldi
hún að þá yrði hún búin að
vinna fyrir fargjaldinu heim.

Aðfangadagur
á Íslandi

Ekki vissu þau mikið um
jólahald á Íslandi en þau bjuggu

Allar fatnaður fyrir Snæfellssamstarfið og
Víking Ólafsvík til á lager hjá Namo ehf.

Opið alla daga frá kl 9,00 til 18,00
og laugardaga 11,00 til 16,00.
Erum að Smiðjuvegi 74 ( gul gata )
beint fyrir ofan Tengi og
við hliðina á Sólningu í Kópavogi.

Merkjum á meðan beðið er.

sig samt undir jólin á þann hátt
að panta sér 16 kampa
víns
flöskur ásamt fleiru, til stóð að
halda vel uppá aðfangadaginn.
Matráðskonurnar í fyrstihúsinu
sáu um að þau hefðu nóg að
borða yfir jólin, voru búnar að
baka mikið af smákökum og
kaupa inn þann mat sem þau
vildu fá en þau áttu að elda
hann sjálf.
Svo rann upp fyrsti aðfanga
dagur hennar hér á landi, en
hún mundi nú ekki hvort þau
elduðu eitthvað mikið en þau
gerðu a.m.k. smákökunum og
kampavíninu góð skil. Svo var
ákveðið að skreppa í heimsókn,
fyrir valinu var ein góð kona í
Grundarfirði, Áslaug Péturs
dóttir, hún var jú oft búin að
bjóða þeim í heimsókn. Trisha
ásamt vinnufélögum sínum
stormuðu yfir túnið þar sem nú
er heilsugæslan og heim til

Áslaugar, en hún átti heima á
Grundargötunni. Ása eins og
hún var alltaf kölluð tók nú
bara vel á móti þeim þó það
væri aðfangadagskvöld og gaf
þeim kakó og meiri smákökur
og áttu þau góða stund hjá
henni. Þeim var svo bent á það
seinna að þetta gengi kannski
ekki alveg svona á Íslandi.
Seinna átti Ása eftir að verða
tengdamóðir Trishu því hún
kynntist mannsefni sínu í
Grundar
friði og mánuðirnir
sem áttu bara að vera níu á
Íslandi eru nú orðnir að þrjátíu
og átta árum.

aldur fram af slysförum í ágúst
1983. En Trisha býr enn í
Grundarfirði og vinnur hjá G.
Run. hún fer samt reglulega og
vitja æskuslóðanna.
Þegar ég spyr hana svo um
muninn á jólahaldi á Íslandi og
Ástralíu finnst henni það
skemmtilegra hér og nefnir þá
jólaljósin í gluggunum sem
loga alla aðventuna og ýmislegt
sem er í boði á þeim tíma,

henni finnst samt óþarfi að vera
með súkkulaðidagatöl til að
telja niður dagana til jóla, þau
veki óþarfa spennu hjá börnum.
Trishu finnst það fallegur
siður sem hér ríkir að fara með
ljós í kirkjugarðinn og vitja
ástvina sem farnir eru.
Ég þakka Patricíu fyrir gott og
skemmtilegt spjall og óska
henni Gleðilegra og góðra jóla.
Sigríður Diljá

Stofnaði fjölskyldu

Hún kynntist sem sé Helga
Sigurðssyni syni Ásu og giftu
þau sig í Ástralíu 1977. Þau
eignuðust 3 syni og búa tveir
þeirra í Reykjavík en sá elsti býr
á Spáni. Helgi lést langt fyrir

Jólahátíð
Grundarfjarðarkirkju og Setbergskirkju

Aðfangadagur - aftansöngur
klukkan 18.00 í Grundarfjarðarkirkju

Jóladagur - hátíðarguðsþjónusta
klukkan 14.00 í Setbergskirkju

Annar í jólum,
Kvöldstund með ljúfum tónum
klukkan 21.00 í Grundarfjarðarkirkju

Gamlársdagur - hátíðarguðsþjónusta
klukkan 16.00 í Grundarfjarðarkirkju

Auglýsing um breytingu á aðalskipulagi
Grundarfjarðar 2003-2015
Samkvæmt 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér auglýst lýsing fyrir
eftirfarandi aðalskipulagsbreytingu.
Lýsing vegna fyrirhugaðrar breytingar á aðalskipulagi Grundarfjarðarbæjar 2003-2015, Hafnarsvæði.

Um er að ræða breytingu á aðalskipulagi þéttbýlis í Grundarfirði.
Tilgangur með breytingunni er að laga landnotkun að skilgreiningu
athafnarsvæðis í nýjum lögum og skipulagsreglugerð. Einnig er lögð
áhersla á að tryggja möguleika fyrir fjölbreytilega starfssemi með vissri
blöndun byggðar.
Lýsingin verður aðgengileg á veg Grundarfjarðar, www.grundarfjordur.is og á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa, Grundargötu
30 á skrifstofutíma frá 10-14 frá 20. desember til 9. janúar og eru þeir
sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér lýsinguna
og koma ábendingum eða athugasemdum á framfæri, skriflega eða á
netfangið bygg@grundarfjordur.is í síðasta lagi 9. janúar 2014
Sigurbjartur Loftsson
Skipulags- og byggingarfulltrúinn í Grundarfirði.

Gleðileg jól og farsælt komandi ár

EIGN TIL SÖLU
Ólafsbraut 19, hluti.
314,3 fm. eignarhluti á neðri hæð í húseigninni
Ólafsbraut 19, Ólafsvík sem áður hýsti Sparisjóð
Ólafsvíkur. Húsnæðið skiptist í anddyri, stóran
afgreiðslusal, tvær rúmgóðar skrifstofur, gang
bakvið afgreiðslusal þar sem er starfsmannainngangur, tvö salerni, kaffistofu, skjalageymslu
og eldtrausta geymslu. Húsnæðið lítur ágætlega
út að innan en þarfnast viðhalds að utan. Húsið er vel staðsett miðsvæðis í Ólafsvík og
gæti hentað undir ýmiskonar starfsemi.
Verð 29.500.000,-.
Sjá má myndir og nánari upplýsingar um eignina og aðrar eignir
á skrá á heimasíðu fasteignasölunnar: fasteignsnae.is
Á Fasteignasölu Snæfellsness eru öll störf unnin af
löggiltum fasteignasala sem tryggir öryggi í viðskiptum.
Fasteigna- og skipasala Snæfellsness
Pétur Kristinsson, hdl. löggiltur fasteigna- og skipasali.
Sími 438-1199, netfang pk@simnet.is
Heimasíða: fasteignsnae.is

Jólasveinarnir
tínast til byggða
Sendum öllum félagsmönnum og fjölskyldum þeirra
hugheilar óskir um
gleðilega hátíð og farsæld á komandi ári.
Þökkum samstarfið á árinu sem er að líða.
Stjórn SDS
Snæfellsbæingar og
nærsveitungar
Óska ykkur gleðilegra jóla
og farsældar á nýju ári.
Þakka viðskiptin og traustið
sem mér hefur verið sýnt
á liðnum árum.

Guðmunda Wíum

Frá 12. desember hafa
jólasveinarnir verið að tínast til
byggða og hafa þeir allir lagt
leið sína í Pakkhúsið þar sem
þeir syngja með börnunum og
gera ýmis prakkarastrik áður en
þeir hverfa aftur út í snjóinn,
því að marg þarf að gera fyrir
jólin.
Ljósmyndari Jökuls náði þó
mynd af þessum áður en þeir

hurfu á brott.
Lesendur Jökuls eru hvattir
til að kíkja í Pakkhúsið þessa
daga sem eftir eru fram að
jólum, þar er hægt að fá sér
súkkulaði og nýbakaðar vöfflur,
skoða fallega muni sem eru til
sölu og svo koma jólasveinarnir
við kl. 17 á leið sinni til byggða.

jó

Viðurkenning Fegurri byggða veitt
Fimmtudaginn 12. desember
s.l. kom stjórn Menningarsjóðs
ins Fegurri byggðir saman til
fundar á Hótel Hellissandi.
Sjóður þessi varð til þegar
Landsbankinn yfirtók eignir og
starf
semi Sparisjóðs Hellis
sands. Þá var varasjóði Spari
sjóðsins ráðstafað til stofnunar
sjóðsins. Markmið Menningar
sjóðsins er að veita styrki til
framfara- og menningarmála á
því svæði sem áður var Nes
hreppur utan Ennis. Fyrsta
verkefni hans var að kosta og
koma upp listaverkinu Skipinu
eftir Jón Gunnar Árnason við
Klettsbúð á Hellissandi vestan
við bæjarskrifstofuhús Snæfells
bæjar. Til þess verkefnis fór
meginhluti þeirra peninga sem
sjóðurinn réði yfir. Stjórn
sjóðsins hefur valið þá leið að
veita viðurkenningu fyrir fyrir
mikilsverð störf unnin í þágu
samfélagsins. Slíkar viðurkenn
ingar hafa verið veittar tvö
undanfarin ár. Ofannefndur
fundur var svo haldin til að

Frá afhendingu viðurkenninga menningarsjóðsins, á myndinni eru Skúli Alexandersson, Þórhalla Baldursdóttir, Kay
Wiggs, Ómar Lúðvíksson, Reynir Ingibjartsson og Lydia Rafnsdóttir. Skúli, Þórhalla og Lydia eru í stjórn sjóðsins.

veita viðurkenningar í þriðja
skiptið. Auk þeirra sem heiðra
skildi voru boðnir til fundarins
fyrri viðurkenningarhafar. Boð
ið var upp á góðar veitingar og
þeirra notið og jafnframt spjall

Auglýsingaverð
í Jökli
Svarthvítar auglýsingar
Opna í svarthv
Heilsíða í svarthv.
Hálfsíða í svarthv.
1/4 í svarthv.
1/8 í svarthv.
1/16 í svarthv.

38.400
25.600
16.400
10.700
7.800
4.800

Lit auglýsingar
Opna í lit
Heilsíða í lit
Hálfsíða í lit
1/4 í lit
1/8 í lit
1/16 í lit

69.000
46.000
31.000
22.700
14.700
9.900

Verðin eru öll með 25,5% vsk
Smáauglýsingar kosta 750,og er þá miðað við 150 innslætti pr. auglýsingu.
Hver innsláttur umfram 150 kostar 5,-

að um stöðu Menningarsjóðsins
Fegurri byggðir, hvernig mætti
efla sjóðinn og styrkja.
Minningarkort sjóðsins eru til
af
greiðslu í Landsbankanum í
Ólafsvík. Að loknu góðu spjalli
afhenti formaður stjórnar
Menningars jóðsins Fegurri
byggðir, Þórhalla Baldursdóttir,
þeim Kay Wiggs og Ómari
Lúðvíkssyni viðukenningarskjal,
henni fyrir áratuga starf við
tónlistarkennslu og kórstjórn
og honum fyrir stuðning við þá
starfsemi. Með þökk fyrir

óeigingjarnt starf í þágu sam
félagsin Þá afhenti Þórhalla
einnig Reyni Ingibjarts
syni
viðurkenningarskjal fyrir áhuga
hans á góðri kynningu og gerð
og útgáfu landa- og göngukorta
af Snæfellsnesi. Með þökk fyrir
óeigingjarnt starf í þágu sam
félagsins.
Að lokum voru svo flutt gagn
kvæm þakkar og viður
kenn
ingarorð.

Jólakveðja – Julehilsen • Christmas
greeting • życzenia świąteczne Поздравления с Рождеством!

Gleðileg jól og farsælt komandi ár.
Þökkum ánægjuleg samskipti á líðandi ári.
God jul og godt nytt år.
Vi takker for samarbeidet i året som gikk.
Merry christmas and a happy new year.
Thank you for enjoyable moments in
the passing year.
Wesołych Świąt i szczęśliwego nowego.
Dziekujemy za owocna wspolprace w 2013 roku i
mamy nadzieje ze przyszly rok bedzie rownie udany

SKESSUHORN 2013

Счастливого Нового Года и светлого Рождества!!
С благодарностью за сотрудничество
и совместную работу в прошлом году,

Búbot opnar

Kæru vinir og vandamenn.
Gleðileg jól, gott og farsælt nýtt ár.
Hjartanlegar þakkir fyrir samúðarkveðjur
með skeytum og blómum vegna fráfalls
sona okkar, Vig fúsar og Hervins s.l. sumar
Kærar kveðjur
Herdís og Vigfús

Félag eldriborgara í Snæ
fellsbæ tók í notkun nýtt
húsnæði á dögunum og hefur
húsnæðið fengið nafnið Búbót.
Húsnæðið fengu þau afhent í
vor og er búið að vera að stand
setja það. Í húsnæðinu, sem
staðsett er á Snoppuvegi, mun
starfsemi félagsin fara fram og
er ætlunin að vera þar á þriðju
dögum og fimmtudögum frá
klukkan 13:00 til 16:00. Þá ætla

félagsmenn að koma saman og
vinna að áhugamálum sínum. Á
opnunardeginum komu margir
gestir til að skoða og þiggja
veitingar en margt fallegra
muna leynist í hillunum, það er
því aldrei að vita hvað hægt er
að fá ef kíkt er í heimsókn til
þessa hressa og glaða félags
skapar sem greinilega er margt
til lista lagt.
þa

Mánudaginn 23. desember
verður ekki tekið á móti
endurvinnslu í Ólafsvík og Grundarfirði.

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

Bernskujól

Kæru lesendur.
Fyrir aðventukvöld kven
félagsins í Ólafsvík var ég undir
rituð beðin um að segja frá
minningum mínum um jólahald í
æsku minni. Fyrst í stað fannst
mér ég kannski ekki hafa frá
miklu að segja en þegar ég fór að
hugsa betur um þennan tíma þá
var ýmislegt sem var öðruvísi þá
en í dag og því ekkert að því að
rifja það upp.

Ég er uppalin á Furubrekku í
Staðarsveit sem nú er hluti af
Snæfellsbæ. Er næstelst 8 syst
kina. Við erum 5 systur og 3
bræður. Þær minningar sem ég
rifja hér upp eru aðallega fram
að 10 ára aldri. Þá voru fæddar
4 stelpur og einn strákur en
eftir það fæddust 1 stelpa og

tveir strákar. Þegar ég er 5 ára
vorum við orðin systkinin 5
talsins á aldrinum 1 til 7 ára og
því oft mikið fjör á bænum.
Jólin voru þá eins og nú
mikil hátíð og mikið hlökkuðum
við til þeirra. Jólasveinarnir
gáfu okkur ekki í skóinn því
kannski var svona vond færð
eða þeir hræddir við að brenna
sig á rassinum á kolaeldavélinni
þegar þeir renndu sér niður
strompinn til að setja glaðning í
skóinn. Við fengum þó að heyra
ýmislegt um jólasveinana,
jólaköttinn, Grýlu og Leppalúða
og það ekki allt mjög fallegt.

Heimatilbúið konfekt

Fyrir jólin var allt húsið gert
hreint, þvo þurfti gardínur,
strauja, baka margar sortir af
kökum, sauma föt á börnin, auk
annars undirbúnings. Við
krakkarnir reyndum að hjálpa
til við þessi verk um leið og við
gátum. Mamma kenndi okkur
að gera konfekt úr heimatilbúnu
marsipani. Það var búið til úr
soðnum kartöflum og flórsykri
sem stappað var saman. Síðan
bjuggum við til litlar kúlur,
lituðum þær og geymdum til
jólanna.

Fyrir jólin voru keyptir stórir
kassar af eplum og appelsínum.
Það var mikill gleði þegar
mamma eða pabbi höfðu farið í
Borgarnes til að gera jóla
innkaupin. Þau komu til baka
með þessa ávaxtakassa sem
ilmuðu svo vel. Við fengum að
smakka ávextina en ekki mátti
borða mikið því þá skyldi
geyma til hátíðarinnar og borða
þá.
Allir fengu eitthað nýtt til að
vera í því annars var hætta á að
fólk færi í jólaköttinn. Mamma
saumaði kjóla á okkur stelp
urnar, stundum alla úr eins efni
en með mismunandi sniði.
Strákarnir fengu buxur, skyrtu
og stundum vesti eða peysu
við. Ég man þó eftir að elsta
bróður mínum þótti það
svolítið svindl þegar hann var
yngri að fá ekki svona marglitan
kjól eins og við stelpurnar.
Hann fékk bara svartar buxur
og hvíta skyrtu en við rósótta
kjóla.

Ljósavél leysir
olíu og gas af

Rafmagn kom fyrst heima
þegar ég var 10 eða 11 ára
gömul. Þá kom ljósavél sem sett

var í gang á morgnana. Fram til
þess tíma að rafmagnið kom
voru notaðir olíulampar,
olíuluktir og gasluktir til að lýsa
upp bæði innan húss og í
útihúsum. Húsið var kynt með
kolaeldavél sem var í eldhúsinu
en seinna var sett svokölluð
olíufýring í eldavélina. Ekki var
haft logandi í eldavélinni á
nóttunni vegna brunahættu og
því var oft mjög kalt í húsinu
þegar komið var á fætur einkum
á veturna. Pabbi fór á fætur
undan öðrum til að kynda upp
í eldavélinni svo mesti kuldinn
væri farinn þegar krakkaskarinn
vaknaði. Í þessari eldavél var
bakarofn sem notaður var við
bakstur og til að steikja kjöt
fram til þess að ljósavélin var
keypt en þá kom rafmagn
seldavél. Ekki var heldur
þvottavél svo allur þvottur var
þveginn í höndunum eða á
bretti og bala eins og sagt var.
Þvotturinn var soðinn í stórum
50 lítra þvottapotti sem kyntur
var með mó, kolum og spýtum.
Þegar búið var að þvo þvottinn
var oftast farið með hann niður
í á til að skola hann því ekki var
sjálfrennandi vatn heldur þurfti
að dæla vatninu úr brunni. Það

hefur verið mikið verk að þvo,
vinda og þurrka þvott af stórri
fjölskyldu, og það allt á
höndum. Stundum var farið
með þvottinn út að Fossi til þvo
og vinda en þangað kom ljósa
vél. Þegar baða þurfti mann
skapinn var vatnið hitað í
þvotta
pottinum góða, sem
notaður var til að sjóða þvottinn
og slátrið á haustin. Vatninu var
dælt í pottinn og þótti okkur
krökkunum það ekki mjög
skemmtilegt starf að standa í
þvottahúsinu og dæla vatni en
við skiptumst á við verkið um
leið og við gátum. Þegar vatnið
var oðið heitt varð að bera það
í fötum inn á baðherbergi og
hella því í baðkarið. Þegar búið
var að baða allt liðið á
Þorláksmessu og kominn var
háttatími fórum við í nýju
náttfötin sem mamma hafði
saumað á okku úr mjúku
flóneli. Það var oft erfitt að
sofna þetta kvöld því við
hlökkuðum
mikið
til
aðfangadags og þess sem hann
hafði að geyma.

Verslað á
Vegamótum

Á Þorláksmessu fór pabbi oft
með okkur krakkana á Vegamót.
Við þurftum auðvitað að kaupa

jólagjafir fyrir hvert annað og
mömmu. Þá var útibú
kaupfélagsins á Vegamótum og
var þar ýmis skemmtilegur
varningur til sölu. Pabbi keypti
oftar en ekki náttkjól eða
undirkjól handa mömmu í
jólagjöf og þótti mér þeir voða
fallegir. Við krakkarnir keyptum
eitthvað smádót eða bækur til
að gefa í jólagjöf og var það
ákveðin kúnst hjá pabba og
mömmu að passa að við
keyptum ekki sömu bækurnar
til að gefa hvert öðru. Peninga
fyrir gjöfunum fengum við frá
afurðum eftir lömbin okkar
sem við lögðum inn í kaup
félagið á haustin. Öll áttum við
kind sem eignaðist lamb sem
sent var í sláturhúsið að hausti
og peningurinn var síðan
lagður inn á reikning í nafni
eigandans. Á þennan hátt eign
uðumst við pening sem segja
má að sé sambærilegur við vasa
peninga barna í dag. Annars
þurftum við ekki mikið á
peningum að halda því við
fórum mjög sjaldan í kaupstað.
Það kom þó fyrir að við fengjum
að fara með mömmu eða pabba
í Borgarnes eða inn í Stykkis
hólm en til Reykjavíkur man ég
ekki eftir að hafa farið fyrr en
um 12 ára aldur.

DVALAR- OG HJÚKRUNARHEIMILIÐ

FELLASKJÓL
Heimilisfólk og starfsmenn Fellaskjóls senda sínar
bestu óskir um gleðileg jól og farsæld á komandi
ári. Sérstakar þakkir til allra sjálfboðaliðanna sem
hafa glatt heimilisfólkið á liðnu ári.
Kærar þakkir, vinir og velunnarar fyrir að gefa
ykkur tíma í dagsins önn til að gleðjast með okkur
á 25 ára afmæli heimilisins. Þær stóru og smáu
afmælisgjafir sem heimilinu bárust sýna hlýhug
Grundfirðinga til Fellaskjóls.

Dúkkan sem Una fékk í jólagjöf

Spennt á aðfangadag

Á aðfangadag vöknuðum við
mjög spennt. Við fengum
kornfleks í hádegismat og þótti
það spennandi en venjulega var
aðalmáltíð dagsins í hádeginu.
Jólaskrautið var sett upp eftir
hádegi á aðfangadag. Pabbi og
elsta systir mín sáu um að
skreyta bæði jólatréð og húsið
ásamt yngri systkinum mínum.
Lengi voru alvöru kerti á
jólatrénu og þurfti að passa sig
vel á að ekki kviknaði í skrautinu
á trénu. Mér fannst ekkert
sérstaklega gaman að skreyta
svo ég lét mér nægja að búa til
músastiga og hengja upp hér
og þar um húsið eins og hinir
krakkarnir. Ég vildi frekar fara
út í fjárhús sópa jöturnar og
gefa kindunum en vera inni og
taka þátt í húsverkunum. Mér
þótti gott að fara í fjósið á
aðfangadag þó mér fyndust kýr
ekki skemmtilegar skepnur.
Mamma var inni að undirbúa
jólamatinn, það var notalegt að
koma inn úr fjósinu og mæta
angan af góðum mat koma á
móti manni. Allir fóru í nýju
fínu sparifötin sín fyrir matinn
og svo var sest við matarboðið
og hátíðin gekk í garð.
Jólamaturinn var lambalæri
með blönduðum baunum,

rauðkáli og brúnuðum kart
öflum. Í eftirrétt fengum við
sveskjugraut með rjóma.
Eftir matinn hjálpuðumst
allir að við að ganga frá og
vaska upp. Þegar það var búið
settumst við inn í stofu, kveikt
var á jólatrénu og jólagjafirnar
opnaðar. Pabbi las á pakkana og
mikið vorum við spennt þegar
við opnuðum pakkana yfir því
hvað kæmi í ljós. Mér er ein
jólagjöf sérstaklega minnistæð
en þá var ég sennilega 5 ára. Á
þeim tíma gaf kvenfélagið
barnmörgum
fjölskyldum
pening til að kaupa eitthvað
handa börnunum fyrir jólin.
Mamma og pabbi höfðu keypt
stórar dúkkur fyrir okkur
stelpurnar og rauðan vörubíl úr
tré fyrir elsta bróður minn.
Dúkkuna á ég ennþá og held
mikið upp á hana. Börnin mín
fengu lítið að leika sér með
hana en barnabörnin hafa
aðeins fengið að vera með
hana.

Skemmtilegast
að fá bækur

Eins og ég sagði áður fannst
okkur krökkunum gaman að fá
bækur í jólagjöf og byrjuðum
við að lesa þær strax á
aðfangadagskvöld. Ekki mátti
spila á spil þetta kvöld svo við
lékum okkur að dótinu sem við
fengum í jólagjöf og lásum
bækur. Síðan lánuðum við
krökkum á nágrannabæjunum
bækurnar og fengum lánaðar
bækur hjá þeim í staðinn.
Dúkkulísur voru einnig mjög
vinsælar jólagjafir og lékum við
okkur mikið með þær. Fórum
stundum með þær milli bæja til
að leika okkur að þeim.
Á aðfangadagskvöld fengum
við kökur og kakó í kvöldkaffinu
en ekkert eða allavega lítið
sælgæti var í boði. Við gæddum
okkur þó líka á marsipan
konfektinu sem við bjuggum til
fyrir jólin.
Á jóladag fórum við í messu
ef veður leyfði. Mér er minnis
stætt ýmislegt sem presturinn
sr. Þorgrímur sagði í jólaræðum
sínum. Hann var mjög virðu

legur maður með fallega rödd
sem mikil virðing var borin
fyrir. Mér þótti til dæmis mjög
merkilegt þegar hann sagði í
einni ræðu sinni frá fyrstu
mönnuðu geimferðinni.

Mikið spilað í
jólaboðum

Margt skemmtilegt var um að
vera á jólunum. Við fórum í
jólaboð til ömmu og afa á Gaul,
til fjölskyldunnar á Fossi og
einnig að Ölkeldu. Fólkið af
þessum bæjum kom svo líka til
okkar, þannig að við hittum
sama fólk alla vega tvisvar um
hver jól. Í jólaboðunum var
boðið upp á kökur og kakó auk
þess sem alltaf var boðið upp á
epli og appelsínur. Mikið var
spilað í jólaboðunum. Full
orðna fólkið spilaði Vist en við
krakkarnir spiluðum Svarta

Pétur, Manna, Hjónasælu eða
Lönguvitleysu. Þessi kvöld voru
fjörug og skemmtileg. Við
fengum að vaka fram eftir því
jólaboðin byrjuðu ekki fyrr en
eftir fjós. Stundum gengum við
í kringum jólatréð og einu sinni
man ég að það kviknaði í
jólatrénu á Ölkeldu þegar við
vorum að dansa í kringum það,
en sem betur fer meiddist
enginn. Krakkarnir á Fossi og
Ölkeldu voru á sama aldri og
við systkinin. Við áttum því
margt sameiginlegt, höfðum
um margt að tala, lékum okkur
og lánuðum hvort öðru bækur
til að lesa því ekki var sjónvarp
eða tölvur til að horfa á eða
leika sér í. Stundum fórum við
gangandi í jólaboðin út að Fossi
ef veðrið var gott, en stutt er á
milli bæjanna. Það var ævintýra
legt að vera úti í tungljósi og
birtu frá snjónum ef þannig var

veður. Ekki voru nein útiljós til
að spilla fyrir birtunni sem í
boði var.
Jólaskemmtun eða barnaball
eins og það var kallað var fastur
liður um jól. Þar var gengið í
kringum jólatréð, sungið mikið
bæði af börnum og fullorðnum.
Síðan bauð kvenfélagið upp á
mikið og gott kökuhlaðborð.
Ég sakna mest smurða brauðs
ins sem alltaf var í boði á jóla
skemmtuninni. Jólasveinninn
mætti á staðinn, söng, gekk í
kringum jólatréð og gaf okkur
epli.

Núna hef ég rifjað upp ýmsar
minningar frá fyrstu jólunumm
mínum. Jólin voru og eru mikil
hátið þar sem allir voru og eru
vonandi glaðir, fólk gerir vel við
sig í mat, hittist og skemmtir sér
hvað með öðru. Jólahátíðin á
að snúast um samveru og njóta
þess sem í boði er hverju sinni
en hefðirnar eru nokkuð fastar
nú eins og þá daga.
Óska öllum gleðilegra jóla og
megi ykkur líða sem best um
hátíðina.
Una Jóhannesdóttir.

Jólakveðja frá Fornu-Fróðá.
óskum ættingjum og vinum nær og fjær gleðilegra jóla
og farsældar á nýju ári.
Þökkum ánægjustundir á liðnum árum
Sibba og Sigþór

Ungmennafélagið leikur fyrir dansi

Gleðileg jól
og farsælt nýtt ár

Stjórn og starfsfólk Brims hf. óskar
þess að nýtt ár færi Snæfellingum
og landsmönnum öllum bjartsýni
og jákvæðni.
Brim þakkar starfsmönnum sínum
og viðskiptavinum
fyrir gott samstarf og samvinnu
á árinu.

Húsið skreytt með músastigum
Það mætir manni hlýja og
fallegt umhverfi á Dvalar
heimilinu Fellaskjóli þegar ég fer
þangað til að hitta Guðrúnu
Hansdóttur sem býr þar. Jólaljós
og jólaskreytingar í borðstofu,
setustofu og á göngunum og líka
er búið að skreyta íbúðina hennar.
Maður kemst bara í jólaskap við
að koma þarna inn og finnur hvað
það er gott andrúmsloft þarna. Til
gamans má geta þess að Fellaskjól
hélt uppá 25 ára afmælið sitt í
byrjun aðventu.
Ég ætla að spjalla við Guðrúnu
smástund um jólin í hennar
bernsku. Henni finnst hún nú
ekki hafa frá mörgu að segja en
það kemur bara í ljós hvernig
þetta verður hjá okkur.

Bjó á hellnum en
heyjaði í Breiðuvík

Guðrún er fædd á Hellissandi
11. febrúar 1926 og bjó í
Brekku
bæ á Hellnum með
foreldrum sínum, þremur systr
um og tveim bræðrum. Brekku
bær var erfið jörð til búsetu og
var bústofninn ekki stór, 2 kýr
og eitthvað af kindum, erfitt var
um heyskap og þurfti faðir
hennar að heyja í Breiðuvíkinni.
Guðrún segir að þó efnin hafi
ekki verið mikil höfðu þau alltaf
nóg að borða, nóg af kjöti og
nýjum fiski.
Þegar ég spyr hana um
jólahald telur hún að það hafi
nú ekki verið mikið umleikis
„en jólin komu nú samt alltaf
þó efnin væru ekki mikil“ Pabbi
hennar fór í kaupstað fyrir jólin
og keypti það sem þurfti til að
baka úr og eitthvað smá af
sælgæti. Hún segir að mömmu
sinni hafi þótt gaman að baka

Ekki farið í kirkju

Guðrún Hansdóttir.

og alltaf bakað mikið fyrir jólin
og einnig bakað fyrir sumar
húsfreyjurnar á Hellnum.

Vatn hitað í potti

Á Þorláksmessu var farið og
fundið lyng til að setja á jólatréð
sem var gert úr spýtum með
álmum til að hengja á, svo var
það skreytt með músastigum og
fallegum pokum sem pabbi
hennar hafði búið til, kerti voru
sett á endana á álmunum. Svo
var farið í bað í bala á eldhús
gólfinu og var allt vatn hitað í
potti á eldavélinni sem var
kynnt með mó, Það þarf varla
að geta þess að ekkert rafmagn
var á þessum tíma.
Ekki voru neinar gjafir gefnar,
a.m.k ekki fyrstu árin en þó
minnist hún þess að hafa fengið
dúkku þegar hún er um 5 ára,
tuskudúkku með pappaandliti
og troðin út með hálmi.
Jólamaturinn var alltaf kjöt
súpa á aðfangadagskvöld og svo
súkkulaði og smákökur seinna
um kvöldið. Á jóladag var svo

hangikjöt með sósu og kart
öflum í matinn. Eftir hádegið
komu gestir úr næstu húsum á
Hellnum og þá var mikið
sungið og dansað í kringum
jólatréð og fengu þá gestirnir
súkkulaði og kökur og oft
eitthvað sælgæti líka og svo var
líka spilað á spil. Einnig fóru
þau líka i heimsóknir á aðra bæi
yfir jólin og var það mikið
gaman.

Ekki var um neinar kirkju
ferðir að ræða þó það væri
kirkja á Hellnum, presturinn
messaði á Staðarstað en langt
er þarna á milli og oft illt yfir
ferðar. Fólkið á Hellnum hittist
oft yfir jólin til að spila, einnig
var dansað töluvert líka því
Ólaf
ur bróðir hennar átti
„grammafón“ og hljómplötur
og var þetta hin besta skemm
tun.
Þegar Guðrún var um 6 ára
gömul, flutti hún til fólks sem
bjó í Breiðuvíkinni og var hjá
þeim í eitt ár og segist hún þá
hafa eignast sína fyrstu alvöru
skó, hún fór svo aftur til
foreldra sinna og var þar í um
eitt ár en þá fluttu hjónin, sem
hún hafði verið hjá, að
Ingjaldshóli og fór hún þá til
þeirra. Það var erfitt að vera
með fullt hús af börnum þegar
efnin eru lítil, en aðeins
vænkaðist hagurinn þegar Jón
bróðir hennar og pabbi hennar
fóru að vinna í „vikrinum“

STARFSFÓLK ÓSKAST
Valafell ehf. auglýsir eftir starfsfólki
í fiskvinnslu fyrirtækisins
á komandi vertíð frá janúar út mars.
(Sparisjóður Ólafsvíkur)

Valafell ehf.
Snoppuvegi 4
355 Ólafsvík
Sími: 436-1693

Skarðsvík hf.
Magnús SH-205

Raf Dögg ehf.
Löggiltur rafverktaki
Sími: 897 8771

LAUNÞEGAR ATH!
Niðurskurðarhnífurinn fer víða í fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar og bitnar hart á lágt launuðu fólki á vinnumarkaðnum.

Hjónum Guðrún hansdóttir og Pétur Sigurjónsson, myndin var tekin á jólum
2010.

Fluttu í Eyrarsveit

Eins og áður segir var jarð
næðið í Brekkubæ erfitt og
langaði föður hennar til að
eignast betri jörð til að búa á.
Eitt sinn er hann var að koma
úr Reykjavík með skipi var þar
um borð Pétur Sigurjónsson
sem bjó í Norður-Bár í Eyrar
sveit. Faðir Guðrúnar er að
ræða við hann og spyr hvort
það sé ekki laus jörð í hans
sveit, Pétur kveður svo vera og
segir að jörðin Suður-Bár sé til
sölu, þetta var að vori til og fór
faðir hennar að skoða jörðina
og var það úr að hann keypti
jörðina og flytja þau þangað en
Guðrún var sú eina af syst
kinunum sem flutti með for
eldrum sínum því hin hafi verið
búin að ráða sig í vinnu. Þetta
var árið 1943, jörðin var mikið
stærri og betri til heyskapar en
Brekkubær.

Kynnist
eiginmanni sínum

Jólahaldið í Suður-Bár var
samt svipað því sem það var á
Hellnum og minnist ekki neins
séstaks við það. Hún var samt
ekki í mörg ár í Suður-Bár
heldu færði sig aðeins til og

flutti í Norður-Bár til Péturs
Sigurjóns
sonar sem varð svo
eiginmaður hennar, þau bjuggu
þar um tíma en fluttu svo út í
„Nes“ eða Grafarnes eins og
það hét þá en heitir nú
Grundar
fjörður. Þar bjuggu
þau síðan fyrst á Nesveginum
en byggðu sér síðan hús við
Eyrarveg. Þau voru svo komin á
Dvalarheimilið Fellaskjól en
Pétur lést fyrir rúmum 2 árum.
Þau eiga 2 börn á lífi og marga
afkomendur. Guðrún segir að
það fari vel um sig á Fellaskjóli.
Þegar ég spyr hana um jólin
hennar á Fellaskjóli segir hún
að s.l 2 ár hafi hún verið hjá
dóttursyni sínum Runólfi og
konu hans Ingi
björgu á að

fangadagskvöld og hafi sér liðið
mjög vel hjá þeim, Guð
rún
segist ekki viss um hvernig
þetta verður núna „kannski
verð ég bara hér“ segir hún og
brosir sínu fallega brosi.
Ég þakka henni kærlega fyrir
spjallið og held svo útí myrkrið
og snjókomuna í Grundarfirði
og sé hvað öll fallegu jólaljósin
hjá íbúunum í Grundarfirði
gera skammdegið bjartara, og
hlakka til jólanna.
Sigríður Diljá

Skuldaniðurfellingarúrræðin koma tekjuhærri betur en tekjulægri hópunum, skattatillögurnar sömuleiðis svo ekki sé rætt
um hækkanir á gjaldskrám sem bitna hlutfallslega meira á
tekjulægri hópunum á vinnumarkaði.
Þegar kemur að atvinnulausu fólki tekur steininn úr. Skorið er
niður til verkefna og þjónustu við atvinnulausa, starfsendurhæfingin er skert gríðarlega og samningum um félagsleg úrræði
rift.
Aumasta útspilið er þó að neita atvinnulausu fólki um desemberuppbót í aðdraganda jólanna. Það er ein af undirstöðum
velferðarkerfisins að tryggja lágmarksframfærslu fólks sem
dettur út af vinnumarkaði og að fólk í þeirri stöðu njóti réttinda.
Desemberuppbótin er ekki há en getur skipt sköpum fyrir fólk í
jólamánuðinum.
Starfsgreinasamband Íslands vísar ábyrgðinni á fjármálaráherra og krefst þess að úr þessu verði bætt strax.

Karókí
keppni
Nú hefst fjörið, laugardagskvöldið 28. des
verður fyrsta keppni vetrarins
í Röst Hellissandi.

Ferðaskrifstofan

Þemaferðir ehf.
senda Snæfellingum bestu hátíðarkveðjur með þakklæti
fyrir góð kynni á árin sem er að líða.
Bjóðum upp á marga nýja ferðamöguleika á árinu 2014.
Haﬁð samband og kynnið ykkur möguleikana.

Þemaferðir ehf.
themaferdir@themaferdir.is
Nesveg 5 350 Grundarﬁrði
Sími 438 1375 0g 864 2419

Bakka Bjarnarﬁrði Strandsýslu
Símar 451 3384 og 893 1275

Húsið opnar kl 20
og hefst keppnin stundvíslega kl. 21.
Aðgangseyrir 1.000 kr
Aldurstakmark 18 ára.
Minnum fólk á að salurinn hefur sitt að segja á
móti dómurum þannig að það er um að gera að
mæta og styðja við sinn keppanda.

Jólakveðja, nefndin.

Kæru íbúar
Snæfellsbæjar,

Gleðileg jól

og farsælt komandi ár!
Þökkum ánægjuleg
samskipti á árinu sem er
að líða og hlökkum til að
hitta ykkur á nýju ári!

Átthagastofa
Snæfellsbæjar
Kristín Björg Árnadóttir
Theódóra Einarsdóttir

Óskum Snæfellingum gleðilegra jóla
og farsældar á komandi ári.
Þökkum samskiptin
á árinu sem er að líða.

Óskum Snæfellingum gleðilegra jóla
og farsældar á nýju ári.
Þökkum viðskiptin.

Brennan verður hlaðin
27. - 31. desember

Eru allir hvattir til að mæta
og hjálpa til við hleðslu.

Gleðileg jól

og bestu óskir um frið og
farsæld á nýju ári

Aflafréttir
Afli SH bátanna núna í
desember hefur verið alveg
ágætur. Flestir dragnótabátarnir
eru komnir í jólafrí enda er
yfirleitt lítil dragnótaveiði í des
ember.
Togveiði trollbátanna er
nokkuð góð og er Hringur SH
komin með 154 tonn í 2
löndunum og mest 77 tonn í
róðri. Farsæll SH er með 101
tonn í 2 og 53 tonn í stærstu
löndun sinni, Sóley SH 87 tonn
í 2 róðrum og Helgi SH 52 tonn
í einni löndun.
Ólafur Bjarnason SH sem er á
netaveiðum hefur landað 17
tonnum í 8 róðrum, Haukaberg
SH 7 tonn í 5, Bárður SH 11
tonn í 5 og Bára SH 9 tonn í 5
róðrum.
Það er orðið dálítið langt
síðan við litum aftur í tímann
og skoðuðum aflatölur. Þar sem
þetta er nú síðasti pistill fyrir
jólahátíðina þá er ekki úr vegi
að fara aðeins aftur í tímann.
Við förum aftur til ársins 1994
og skoðum desember og sama
tíma. Það er að segja frá 1.
desember og að 16. desember.
Þá voru nú ívið fleiri bátar á
veiðum og dragnótaveiði bát
anna var nokkuð góð. Netaveiði
var mun betri og nokkrir bátar
voru á höpuskelsveiðum.
Byrjun í Grundarfirði. Þar var
t.d togarinn Runólfur SH sem
landaði 183 tonnum í tveim
löndunum og þar af 113 tonn í
einni löndun. Fanney SH var á
hörpuskel og var með 76 tonn í
7 róðrum, mest 12,7 tonn í
einni löndun. Ísfiskstogarinn
Klakkur SH var með 106 tonn í
þrem löndunum. Haukaberg
SH var á línu og var með 30
tonn í 9 róðrum. Gunnar
Bjarnason SH var á hörpuskel
og var með 78 tonn í 7 róðrum.
Í Ólafsvík voru þónokkrir
bátar að landa. Má þar t.d nefna
netabáturinn Bergur Vigfús GK
sem Nesfiskur í Garði gerði út.
Þarna landaði báturinn 63
tonnum í þrem löndunum.
Grétar Mar Jónsson var þá skip
stjóri á bátnum og pistla
höfundur hóf sjómennsku sína
á netum einmitt þetta ár, 1994 á
Bergi Vigfúsi GK. Guðmundur
Jensson SH sem í dag heitir
Birta SH var líka á netum og var
með 32 tonn í 10 róðrum.
Grundfirðingur SH var á netum

og var með 47 tonn í 8 róðrum.
Ólafur Bjarnason SH var með
49 tonn í 11 róðrum og mest 8
tonn í einni löndun. Sveinbjörn
Jakobsson SH var með 58 tonn
í 12 róðrum og mest 8,5 tonn í
einni löndun.
Dragnótabátarnir
voru
nokkrir. Auðbjörg II SH var
með 29 tonn í 7 róðrum og
mest 15,5 tonn í einni löndun.
Skálavík SH var með 26 tonn í 6
róðrum. Auðbjörg SH var með
65 tonn í 8 róðrum og mest 18
tonn í einni löndun. Þessi bátur
heitir í dag Rifsari SH. Steinunn
SH var með 58 tonn í 10
róðrum og mest 20 tonn í einni
löndun. Siglunes SH var með
18 tonn í 8 róðrum.
Sigurvon SH var á línu og
með 67 tonn í 7 róðrum og
þess má geta að þessi bátur
heitir í dag Magnús SH.
Á Rifi voru t.d Hamar SH á
balalínu en báturinn stundar í
dag líka veiðar með balalínu,
þarna árið 1994 þá landaði
báturinn 64 tonnum í 6 róðrum
og mest 14 tonn í einni löndun.
Rifsnes SH sem nýverið var selt
frá Rifi var á balalínu og landaði
83 tonnum í 7 róðrum og mest
17 tonn í einni löndun. Sax
hamar SH var með 73 tonn í 7
róðrum og mest 16 tonn. Esjar
SH var með 30 tonn í 10
róðrum og Linni SH sem var á
netum var með 40 tonn í 11
róðrum. Linni SH heitir í dag
Sæbjörg EA. Magnús SH sem í
dag heitir Sægrímur GK var á
netum og landaði 40 tonnum í
10 róðrum.
Þorsteinn SH var á dragnót
og með 52 tonn í 7 róðrum og
var stærsti róðurinn 32 tonn.
Örvar SH var á balalínu og með
75 tonn í 7 róðrum og mest 15
tonn í róðri og svo að lokum
beitningavélabáturinn Tjaldur
SH sem er ennþá gerður út á
beitningavél var með 127 tonn í
2 róðrum.
Að lokum vil ég óska
lesendum pistlanna gleðilegra
jóla og með þökk fyrir lesturinn.
Eigið þið ánægjulega jólahátið í
vændum.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Laust starf

í Grunnskóla Snæfellsbæjar
Laust er tímabundið 80% starf skólaliða
í Grunnskóla Snæfellsbæjar í Ólafsvík
í veikindaforföllum.
Nánari upplýsingar um tilhögun starfs, þ.á.m. vinnutíma
og launakjör veitir Magnús Þór Jónsson skólastjóri
í síma 894 9903 og 4339900.
Umsóknum skal skilað á skrifstofu skólans á Ennisbraut 11
eða með tölvupósti í póstfangið maggi@gsnb.is .
Umsóknarfrestur er til og með
föstudeginum 27. desember.
Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 segir í 3.mgr. 11.gr: „Óheimilt er að ráða
til starfa við grunnskóla einstakling sem hlotið hefur refsidóm fyrir brot á
ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga. Við ráðningu skal liggja fyrir
sakavottorð eða heimild skólastjóra til að afla upplýsinga úr sakaskrá!“

Eldri umsóknir þarf að endurnýja.
Skólastjóri
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Arion banki óskar viðskiptavinum sínum
og landsmönnum öllum gleðilegra jóla og
farsældar á komandi ári.

Styrktu Drekann
Í sumar var Snæfells
jökuls
hlaupið haldið í þriðja sinn og
fer það vaxandi með hverju
árinu og eiga skipuleggjendur
hlaupsins, þau Rán og Fannar,
hrós skilið fyrir vel skipulagt
hlaup.
Hlauparar láta mjög vel af
Snæfellsjökulshlaupinu og er
það ekki síst vegna þess hve vel
er hugsað um öryggi hlaupara,
drykkjarstöðvar eru fjölmargar í
svona hlaupi og í þessu hlaupi
eru þær mannaðar af björgunar
sveitarfólki sem er til taks ef
eitthvað kemur uppá.
Rán og Fannar kunna vel að
meta hversu mikið það hefur að
segja að hafa aðgang að vel
þjálfuðu björgunarsveitarfólki
og ákváðu því fyrir hönd Snæ
fellsjökulshlaupsins að styrkja
unglingadeildina Drekann um
100.000 kr.
Styrkinn afhentu þau í félags
miðstöðinni Afdrepi í vikunni.
jó

Fjör í leikskólanum
Börnin á Krílakoti hafa ekki
setið auðum höndum í haust,
m.a. hafa þau farið í kaffi
húsaferð á Kaffi Belg, og verið

dugleg að undibúa jólin með
piparkökubakstri o.fl.
Meðfylgjandi eru myndir úr
starfinu.

Félag eldri borgara í Grundafjarðarbæ
Senda Snæfellingum
sínar bestu jóla- og nýárskveðjur.

Sveinbjörn Jakobsson SH-10

Niðursuða hefst í janúar
Framkvæmdir standa nú yfir
á húsnæði sem áður var í eigu
Valafells ehf. Húsnæðið keypti
Ægir sjávarfang í Grindavík fyrr
á þessu ári. Ætlunin er að hefja
þar rekstur lifrarniðursuðu. Er
meðal annars verið að byggja
við húsið ásamt vinnu við þær
breytingar sem þarf til lifrar
niðursuðu. Áætlað er að 10 til
12 ný störf skapist í nýju verk
smiðjunni, nú þegar er búið að
ráða 11 manns.
Vonast er til að niðursuða
hefjist í janúar 2014 og að fram
leidd verði 1000 tonn af lifur á
ári. Þessi nýi vinnustaður ásamt
undirbúningi og vinnu við upp
setningu verk
smiðjunnar er
mikilvæg viðbót við atvinnulífið
þa
í Snæfellsbæ.		

Knattspyrna
innanhúss

Konurnar í Víking riðu ekki
feitum hesti frá undankeppni
Íslandsmótsins í Futsal. Seinni
um
ferð fór fram um síðustu
helgi og urðu úrslit svipuð og í
fyrri umferðinni, konurnar töp
uðu tveimur leikjum, gegn Val

og Álftanesi en unnu leik gegn
HK/Víkingi. Víkingur er í þriðja
sæti riðilsins með 6 stig á eftir
Val og Álftanesi, en bæði liðin
eru með 14 stig eftir 4 unna
leiki og tvö jafntefli.
jó

Sendum viðskiptavinum okkar
og Snæfellingum öllum
bestu jóla og nýárskveðjur.

Tónleikar
kirkjukórs
Jólatónleikar
Kirkjukórs
Ólafs
víkur fóru fram fimmtu
daginn 12. desember í Ólafs
víkurkirkju. Að venju var efnis
skráin fjölbreytt, organisti kórs
ins Elena Makeeva lék einleik á
píanó. Huldubörn fluttu lagið
Barnið af nýútkomnum geisla
disk sínum en þau eru bæði
kór
félagar. Veronica Oster

hammer kórstjóri söng einnig
einsöng með kórnum. Að tón
leikunum loknum var boðið
upp á kaffi og konfekt. Góð
aðsókn var á tónleikanna og
voru bæði tónleikagestir og
kórfélagar ánægðir með kvöld
ið.

Útgáfa á milli
jóla og nýárs
Næsta tölublað Jökuls
kemur út mánudaginn 30. des
em
ber. Litauglýsingum í ára
mótablaðið þarf að skila á
þorláksmessu 23. desember,
en svarthvítum auglýsingum

og öðru efni þarf að skila 26.
desember.
Eftir áramót kemur fyrsta
blað nýs árs út fimmtudaginn
9. janúar.

þa

Útgáfud.
30. des
9. jan.

skil á lit
23. des		
6. jan.		

skil á svarthv.
26. des
7. jan

Gleðilega hátíð

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000

