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Minningartónleikar á Jaðri
Fjölskylda Aðalsteinu Sumar
liðadóttur og Þórðar Þórðar
sonar stóðu fyrir viðburði á
Dvalarheimilinu Jaðri sunnu
daginn 22. febrúar. Þau hjónin
létust bæði árið 2013 en Aðal
steina hefði orðið 92 ára á sunnu
dag hefði hún lifað.
Á dagskrá var frumflutningur
þriggja laga sem Garðar E. Cortes
söng við undirleik Krystynu
Cortes og Evgeny Makeev. Egill,
sonur Aðalsteinu og Þórðar,
samdi ljóðin en Valentina Kay
samdi lögin.
Í byrjun dagskrár ávarpaði
Egill samkomuna, hann bar lof
á dvalarheimilið og þakkaði
starfsfólki sérstaklega fyrir góða
þjónustu á meðan foreldrar
hans dvöldu á Jaðri. Egill sagði
skemmtilega frá uppvaxtarárum
sínum í Ólafsvík og einnig fór
hann yfir tilurð ljóðanna áður
en lögin voru sungin.
Heimilisfólki á Jaðri og gestum
var þarna boðið upp á frábær
tónlistaratriði og geta íbúar
Snæfellsbæjar verið stoltir af því
að eiga svo frambærilega texta
og lagahöfunda, Valentina sagði
frá því að hún hafi samið lögin
með Garðar Cortes í huga og það
er óhætt að segja að enginn hafi

verið svikinn af þeim flutningi.
Viðstöddum var boðið upp á
kaffiveitingar eftir að söng lauk
en Valentína og Evgeny léku að
lokum Nocturne eftir Frederic
Chopin saman.
jó

Fjör á öskudaginn

Á öskudaginn var mikið
um að vera hjá nemendum
og starfsfólki Grunnskóla
Snæfellsbæjar á Hellissandi.
Nemendur og starfsfólk mættu
í búningum í tilefni dagsins og
eftir hádegi stóð foreldrafélag

skólans fyrir öskudagsballi.
Þar var kötturinn að sjálfsögðu
sleginn úr tunnunni og voru þær
tvær, ein fyrir yngri börnin og
önnur fyrir þau eldri og svo var
dansað af lífi og sál.
þa

Aðalskipulag
Bæjarstjórn Grundarfjarðarbæjar hefur
ákveðið að fram fari heildarendurskoðun
á aðalskipulagi Grundarfjarðarbæjar.
Núverandi aðalskipulag rennur út 2015.
Óskað er eftir hugmyndum bæjarbúa,
hvernig þeir vilja sjá bæinn vaxa og dafna.
Senda skal hugmyndir á byggingarfulltrúa
bygg@grundarfjordur.is fyrir 11. mars 2015.
Bæjarstjórinn í Grundarfjarðarbæ
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Grundarfirði. Blaðið kemur út vikulega.
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Aflafréttir
Núna eru nokkrir dagar í
að febrúarmánuður endi og já
smábátasjómenn hafa nú margir
átt meiri tíma heima hjá sér en
úti á sjó. Það hefur þó fiskast
nokkuð vel þá örfáu daga sem
á sjóinn hefur gefið. Bæði Særif
SH og Tryggvi Eðvarðs SH hafa
einungis komist í 10 róðra, er
Tryggvi Eðvarðs SH með 59
tonn og Særif SH með 60 tonn.
Guðbjartur SH 48 tonn í 8, Brynja
SH 46 tonn í 9. Stakkhamar SH
34 tonn í 9.
Aflinn hjá dragnótabátunum
var ansi góður þá daga sem
bátarnir gátu róið núna um
helgina, en þeir eru eins og
smábátarnir ekki búnir að fara í
marga róðra. Steinunn SH hefur
þó náð að brjótast út í 13 skipti
og landað 136 tonnum. Rifsari
SH 85 tonn í 9 og mest 20 tonn.
Matthías SH 74 tonn í 8 og mest
23 tonn. Egill SH 59 tonn í 8.
Netaveiðin hefur aftur á móti
verið ansi góð og Saxhamar
SH rótfiskaði í brælutíðinni.
Fékk 177 tonn í 6 róðrum og
er kominn með 323 tonn í 12
rórðum núna í febrúar og er
hæstur netabátanna á landinu.
Þórsnes SH er með 257 tonn

í 8. Magnús SH 185 tonn í 13,
Ólafur Bjarnason SH 127 tonn í
12. Haukaberg SH 111 tonn í 14.
Geir ÞH 94 tonn í 9 en báturinn er
að landa í Grundarfirði. Bárður
SH 90 tonn í 16. Katrín SH 70
tn í 13 og Arnar SH 39 tonn í 6.
Af stærri línubátunum þá hefur
Tjaldur SH landað 292 tonnum í
4 og mest 96 tonn í einni löndun.
Örvar SH 184 tonn í 4, Rifsnes SH
174 tonn í 4. Grundfirðingur SH
95 tonn í 2, Hamar SH 91 tonn í 3.
Kristinn SH 81 tonn í 10 róðrum.
Trollbátarnir hafa líka landað
og hefur veiði þeirra verið ágæt
þá daga sem þeir hafa getið verið
að veiðum. Hringur SH er með
176 tonn í 3 og mest 69 tonn.
Helgi SH 170 tn í 4 og mest 48
tonn, Farsæll SH 140 tn í 4 og
mest 49 tonn. Sóley SH liggur við
bryggju á Grundarfirði og hefur
ekkert farið á sjóinn á þessu
ári. Eftirstöðvarnar af kvótanum
hefur verið færður á nokkra báta
en þó mest á Grundfirðing SH
sem er eigu sömu útgerðar.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Kosningar 2013
lökust var þátttakan í Snæfellsbæ
eða 83,6%. Munur á þátttöku
kynja í kosningunum er ekki
nema 1-2% í flestum tilfellum og
það er þá betri þátttaka kvenna,
þó er meiri munur í Grundarfirði
þar sem að 87,7% kvenna tók þátt
en aðeins 80,5% karla, í Eyja- og
Miklaholtshreppi snerust þessar
tölur við en þar kusu 89,4% karla
en aðeins 80,4% kvenna.
Undanfarin ár hefur oft verið
talað um að áhugi almennings á
kosningum hafi dalað nokkuð
eftir hrun, á meðfylgjandi töflu
sem sýnir kosningaþátttöku frá
2003 sést að sú þróun hefur verið
í gangi nokkuð lengur.

Hagstofa Íslands hefur gefið
út Hagtíðindi þar sem greint
er frá niðurstöðum kosninga
til Alþingis sem fram fóru 27.
apríl 2013. Við kosningarnar
voru alls 237.807 á kjörskrá
eða 73,6% landsmanna. Af
þeim greiddu 193.828 atkvæði
eða 81,5% kjósenda sem var
minnsta kosningaþátttaka í
alþingiskosningum síðan 1942.
Kosningaþátttaka kvenna var
81,9% en karla 81,1%.
Á
Snæfellsnesi
var
kosningaþátttaka þannig að mest
var þátttakan í Helgafellssveit eða
87,5%, í Eyja- og Miklaholtshreppi
og Stykkishólmi var þátttakan
84,9%, í Grundarfirði 83,9% og
Kosningaþátttaka, %
2003
Alls Karlar
Grundarfjarðarbær
92,8
91,1
Helgafellssveit
93,6
95,8
Stykkishólmur
91,5
90,2
Eyja- og Miklaholtshreppur 91,6
84,4
Snæfellsbær
89,1
87

Konur
94,8
91,3
93
100
91,6

2007
Alls
87
89,6
90,1
84,8
88

jó

Karlar
84,3
88,5
92,6
80,4
87,9

Konur
90,1
90,9
87,4
90,2
88,2

2009
Alls
89,1
90
89,2
73
88,1

Karlar
85,9
96,3
89,2
73,5
85,6

Konur
92,5
82,6
89,2
72,5
90,8

2013
Alls
83,9
87,5
84,9
84,9
83,6

Karlar
80,5
86,7
84
89,4
83

Konur
87,7
88,9
85,8
80,4
84,2

Úthlutað úr Framkvæmdasjóði ferðamannastaða
Ragnheiður Elín Árnadóttir,
iðnaðar- og viðskiptaráðherra,
hefur staðfest tillögu stjórnar
Fr a m k v æ m d a s j ó ð s f e r ð a 
mannastaða um fyrstu úthlutun
úr sjóðnum fyrir árið 2015. Að
þessu sinni fengu 50 verkefni
styrk fyrir 175,7 milljónir króna,
til hönnunar og framkvæmda á
ferðamannastöðum.
Alls bárust alls 103 umsóknir
frá opinberum- og einka
aðilum sem hafa umsjón með
ferðamannastöðum víðsvegar
um landið. Heildaru pph æð
styrksumsókna var rúm 831
milljón króna en heildar
kostnaður við verkefnin er
áætlaður um 2 milljarðar króna.
Snæfellsbær hlaut styrk til
þriggja verkefna samtals að

upphæð 11,3 milljónir kr. og
eru verkefnin þessi:
Bjarnarfoss í Staðarsveit,
aðgengi fyrir alla, allt árið
Kr. 10.000.000,- styrkur til
að gera bílastæði, göngubrú,
áningastað og skilti. Markmið
styrkveitingar er að vernda
viðkvæma náttúru og auka
aðgengi ferðamanna að fossinum.
Rauðfeldargjá, Skipulag,
hönnun, teikningar og leyfi
Kr. 800.000,- styrkur til
skipulags og hönnunar á
bílastæðum og stígum. Markmið
styrkveitingar er að bæta aðgengi
ferðmanna og dreifa álagi.
Svöðufoss, Hönnun á göngu
stíg, bílastæði og áningarstað

Kr. 500.000,- styrkur til
hönnunar áningarstaðar,
göngustíga og bílastæðis.
Markmið styrkveitingar er að
vernda náttúru, auka aðgengi
að fossinum og dreifa álagi á
svæðinu.
Framkvæmdasjóður ferða
mannastaða er nú á sínu fjórða
starfsári og hefur frá upphafi

úthlutað rúmlega 340 styrkjum
að upphæð tæplega 1,5 milljarðar
króna. Fullyrða má að verulegur
árangur hafi þegar náðst af starfi
sjóðsins. Víða um land má benda
á spennandi verkefni sem orðið
hafa að veruleika fyrir tilstuðlan
þess fjármagns sem sjóðurinn
hefur úthlutað, þótt vissulega
sé enn víða þörf á úrbótum.

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.

37.941
25.294
16.690
10.889
7.938
4.885

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

68.175
45.450
31.548
23.102
14.960
10.075

Verðin eru með 24% vsk

Aðalfundur Björgunarsveitarinnar Lífsbjargar
Snæfellsbæ
Verður haldin 15. mars 2015 kl. 20:00
í Björgunarstöðinni Von á Rifi
Dagskrá:
1) Kosning fundarstjóra og fundarritara
2) Fundargerð síðasta aðalfundar lesin upp og borin undir atkvæði
3) Skýrsla stjórnar
4) Fjárhagsskýrsla gjaldkera
5) Umfjöllun um skýrslu stjórnar og ársreikninga
6) Ársreikningar bornir undir atkvæði
7) Kaffihlé
8) Skýrsla umsjónarmanna unglingadeildar
9) Kosning stjórnar
10) Kosning tveggja manna í svæðisstjórn
11) 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
Heitt verður á könnunni

Smáauglýsingar kosta 800,og er þá miðað við 150 innslætti pr. auglýsingu.
Hver innsláttur umfram 150 kostar 5,-

Setjið ykkur í
viðbragðsstöðu
Það nálgast hið stórkostlega
KÚTMAGAKVÖLD Lionsklúbbs
Grundarfjarðar. Mikilfengleg
matarveisla og stórkostleg
skemmtun í Fjölbrautarskóla
Snæfellinga laugardaginn 7.
mars n.k.
Sem fyrr verða á hlaðborði
Kútmagakvöldsins hinn lands
frægi kútmagi, sjávar
r étta
súpa, gota og lifur elduð eftir
kúnstarinnar reglum, þjóðlegur
plokkfiskur, ljúffengar gellur, koli
og hin margrómaða hausastappa
sem hefur verið á allra vörum og
auðvitað óteljandi aðrir fiskréttir
að hætti kokkanna.

Sjálf skemmtidagskráin verður
af léttara taginu og rúsínan
í pylsuendanum er HAPP
DRÆTTIÐ sem slegið hefur í gegn
vegna stórkostlegra vinninga.
Allur ágóði kvöldsins rennur
til kaupa á Lúkasi, sjálfvirku
hjartahnoðtæki fyrir sjúkrabílinn
í Grundarfirði og fleiri góðra
líknarmálefna.
Húsið opnar kl. 19.00 og borð
hald hefst kl. 20.00. Miðaverð
aðeins kr. 3000 –
Panta þarf miða miða fyrir
föstudaginn 6. mars hjá: Móses
s: 8933321- Salbjörgu s: 8966650
– Olgu Sædísi s: 8616780
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Föstudagur 27. febrúar

Pizzumót í knattspyrnu í íþróttahúsinu í Ólafsvík
1.-4. bekkur kl.14:00-15:45
5.-8. bekkur kl. 15:45-17:15
9.-10. bekkur kl. 17:15-18:45

Laugardagur 28. febrúar
Kl. 10:00
Kl. 11:00
Kl. 12:00

Foreldrafótbolti með 5. 4. og 3. flokki í íþróttahúsinu í Ólafsvík
Foreldrafótbolti með 8. 7 og 6. flokki í íþróttahúsinu í Ólafsvík
Firmakeppni knattspyrnudeildar Víkings í íþróttahúsinu í Ólafsvík

Sunnudagur 1. mars

Frítt er
í alla
viðburði

Kl. 10:00

Bocciamót á vegum FEB í Snæfellsbæ í íþróttahúsinu í Ólafsvík

Mánudagur 2. mars
Kl. 11:30
Kl. 12:00
Kl. 16:10 – 18:10
Kl. 17:00

Létt ganga í íþróttahúsinu í Ólafsvík
Opinn tími í Boccia í íþróttahúsinu í Ólafsvík
Félagar í GJÓ verða með kynningu á SNAG golfi og golfi
í íþróttahúsinu í Ólafsvík
Skokk, hlaupahópur Snæfellsbæjar, hittast við íþróttahúsið í Ólafsvík

Þriðjudagur 3. mars

Kl. 15:00 - 16:00
Kolbrún Ívarsdóttir býður upp á fría leiðsögn í sal í Sólarsport
Kl. 15:45 og 17:15 Opinn tími í jóga hjá Önnu Þóru í húsnæði FMÍ, Rifi
Kl. 17:00
Fyrirlestur í Gsnb í Ólafsvík í boði FMÍ. Logi Geirsson – Leiðin að
hámarks árangri
Á skólatíma
Ástvaldur Heiðarsson frá Badmintonsambandi Íslands
verður með kennslu í Gsnb fyrir börn í 5. - 10. bekk
Kl: 18:10
Opinn tími í badminton, Ástvaldur fer yfir helstu undirstöðuatriðin.
Í íþróttahúsinu í Ólafsvík

Miðvikudagur 4. mars
Kl. 8:10
Kl. 15:00 - 16:00
Kl. 17:00
Kl. 18:00
Kl. 18:00

Opinn tími hjá Hörpu Finns í vatnsleikfimi í Sundlaug Snæfellsbæjar
Kolbrún Ívarsdóttir býður upp á fría leiðsögn í sal í Sólarsport
Létt ganga undir leiðsögn Árna Guðjóns Aðalsteinssonar
Mæting við upplýsingaskiltið við Ennisbraut 37
Þórarinn Steingrímsson verður með skyndihjálp og kennslu á sjálfvirkum
hjartastuðtækjum í íþróttahúsinu í Ólafsvík
Rebekka B. Örvar hjúkrunarfræðingur verður með blóðsykurs- og
blóðþrýsingsmælingu í íþróttahúsinu í Ólafsvík
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Fimmtudagur 5. mars
Kl. 11:30
Kl. 12:00
Kl. 15:00 - 16:00
Kl. 15:45 og 17:15
Kl. 17:00
Kl. 17:00
Kl. 20:00

Létt ganga í íþróttahúsinu í Ólafsvík
Opinn tími í Boccia í íþróttahúsinu í Ólafsvík
Kolbrún Ívarsdóttir býður upp á fría leiðsögn í sal í Sólarsport
Opinn tími í jóga hjá Önnu Þóru í húsnæði FMÍ, Rifi
Opinn tími í Boccia í íþróttahúsinu á Hellissandi
Skokk, hlaupahópur Snæfellsbæjar. Hittast við íþróttahúsið í Ólafsvík
Fyrirlestur Sonju Sif Jóhannsdóttur forvarnarfulltrúa TM í Átthagastofa
Snæfellsbæjar „Allt að vinna, engu að tapa“ mikilvægi hreyfingar, hollrar
næringar og mikilvægi jákvæðar hugsunar

Föstudagur 6. mars
Kl. 12:00
Kl. 15:00 - 16:00
Kl. 17:00
Kl. 17:00 - 19 :00

Opinn tími hjá Hörpu Finns í vatnsleikfimi í Sundlaug Snæfellsbæjar
Kolbrún Ívarsdóttir býður upp á fría leiðsögn í sal í Sólarsport
Lilja Stefánsdóttir verður með sumba í íþróttahúsinu á Hellissandi
Fomeflex. Kristfríður Rós Stefánsdóttir í íþróttahúsinu í Ólafsvík.
Tímapantanir í síma 844 8102

Laugardagur 7. mars
Kl. 10:00 - 14:00
Kl. 10:00 - 15:00
Kl. 10:00
Kl. 11:00
Kl. 13:00
Kl. 11:00

Fomeflex. Kristfríður Rós Stefánsdóttir í íþróttahúsinu í Ólafsvík.
Tímapantanir í síma 844 8102
Jói í Jakó með 30-50% afslátt af öllum vörum sem hann kemur
með í íþróttahúsinu í Ólafsvík
Foreldrafótbolti með 5. 4. og 3. flokki í íþróttahúsinu í Ólafsvík
Foreldrafótbolti með 8. 7 og 6. flokki í íþróttahúsinu í Ólafsvík
Íþróttafjör fyrir börn 2-5 ára í íþróttahúsinu í Ólafsvík.
Umsjónarmaður Snædís Hjartardóttir
Opinn tími í jóga hjá Önnu Þóru, einungis fyrir karlmenn
í húsnæði FMÍS, Rifi
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Íþrótta- og æskulýðsnefnd Snæfellsbæjar
Atvinnuveganefnd Snæfellsbæjar

Frítt í sund
alla
dagana

Merkar konur af Snæfellsnesi
Jóhanna Jóhannsdóttir

ráð gefur hún konum: “Hið
eina er kvenfólk gæti gjört til
að komast hjá þeirri eymd og
mæðu, sem vanalega stafar frá
ofdrykkjunni er, að binda sig
ekki hjúskaparbandi við menn
þá, er á unga aldri leggja sig í
drykkjuskap...“

Soroptimistaklúbbur Snæ
fellsness hefur ákveðið að varpa
ljósi á sögur nokkurra kvenna
af Snæfellsnesi í tilefni 100 ára
afmælis kosningaréttar kvenna
á Íslandi.
Jóhanna Jóhannsdóttir fæddist
3. apríl 1839 í Einarsbúð hjá
Brimilsvöllum í Fróðárhreppi.
Móðir hennar var Þuríður
Þórarinsdóttir úr Hrútafirði og
faðir hennar Jóhann Þorsteinsson
af Snæfellsnesi. Jóhanna átti eina
alsystur Þórkötlu Jóhannsdóttir.
Jóhanna giftist þegar hún var
28 ára, Böðvari Guðmundssyni
prestsyni af Ströndum. Þau
eignuðust tvö börn sem bæði
létust í æsku. Jóhanna og Böðvar
skildu. Árið 1885 gerðist hún
ráðskona hjá Jóni Árnasyni
kaupmanni í Ólafsvík sem var
ekkjumaður.
Þau giftu sig,
Jóhanna var þá 46 ára. Þeim
varð ekki barna auðið en tóku
árið 1888 dreng í fóstur, Vigfús
Jónsson sem þá var 5 ára og hafði
misst móður sína. Jóhanna og
Jón ólu Vigfús upp sem sinn eigin
son og lét Jóhanna sér mjög annt
um hann. Eftir sinn dag ánafnaði
Jóhanna honum allar eigur sínar
og stuðlaði þannig að því að hann
gat farið til náms í Reykjavík í
sinni iðn. Vigfús Jónsson bjó
langa ævi að Gimli á Hellissandi
og stundaði smíðar og eignaðist
marga afkomendur.
Jóhanna þráði að mennta sig
og þó að hún ætti ekki kost á
skólagöngu aflaði hún sér meiri
menntunar en almennt gerðist
á þessum árum. Hún var vel
ritfær og átti gott með að tjá sig.
Jóhanna var mjög framfarasinnuð
og tók m.a. þátt í að safna fyrir
stofnun skóla í Ólafsvík, lagði sjálf
til einn ríkisdal og var þar eina
konan sem lagði fé til stofnunar
skólans. Jóhanna var mikil
bindindiskona, hafði brennandi
áhuga á bindindismálum og
hafði miklar áhyggjur af drykkju
ungra manna í sveitarfélaginu og
hegðun þeirra sérstaklega þegar
kom að peningamálum.
Í desember ári ð 1890 var mikil
félagsleg vakning í Ólafsvík sem
varð til þess að stofnað var félag
sem nefnt var Menningarfélag
Neshrepps innri. Hlaut það
síðar nafnið Menningarfélag

Ólafsvíkur og voru félagar úr
öllum hreppnum (Neshreppi
innri). Stofnendur voru 16 talsins,
þeirra á meðal og ein kvenna var
Jóhanna Jóhannsdóttir. Markmið
félagsins að æfa sig í að ræða og
rita á sem formlegastan hátt, efla
og glæða andlegar og verklegar
framkvæmdir sem horfði til
almenningsheilla.
Það er svo á fundi Menningar
félagsins 26. febrúar 1891 að
Jóhanna Jóhannsdóttir flytur
erindi um stofnun sparisjóðs.
Þar segir hún: “Eins og allir
vita hef jeg lagt annað fyrir
mig en að semja ritgjörðir, og
má enda búast við algjörðum
menntunarskorti, en jeg reiði
mig á að kunnugum sje best
að bjóða, og að hinir heiðruðu
fjelagsmenn láti galla þá, er verða
á riti þessu, falla niður. Sparaðu
aurana, svo kemur krónan. Vit
mannsins kemur máske ljósast
fram í því hvernig hann fer með
efni sín, því það virðist vera
aðalákvörðun mannsins að verja
þeim vel og skynsamlega”. Hún
hvatti til þess að menn ynnu
fyrir sér heiðarlega, byggju við
sjálfstæðan efnahag, væru ekki
upp á aðra komnir og minnti á að
„skuldunauturinn er þræll hins
er lánaði“. Menn skyldu venja
sig á iðni, sparsemi og reglusemi.
Jóhanna var eins og áður sagði
mikil bindindiskona og ræðst
í ræðu sinni harkalega gegn
áfengisneyslu og telur hana böl
alls. Hún dregur upp dökka mynd
af heimilisbrag drykkjumannsins
og lýsir því hvernig ungir menn
er hafa ánetjast Bakkusi, “...eldast
fyrir tímann og missa heilsu sína
á unga aldri, safna skuldum og
missa að lokum allt álit og tiltrú
sjer betri manna.” Eftirfarandi

Um stofnun sparisjóðs
segir Jóhanna í ræðu sinni:
“Sparisjóðir eru nú komnir á fót
í öllum kaupstöðum landsins
og einstöku verslunarstöðum,
og ættum vjer ekki að verða
síðastir allra landsmanna, að
koma á fót slíku nauðsynja
fyrirtæki. Það liggur í augum
uppi, að þetta er mjög auðgjört,
einkum í verslunarstöðum, þar
sem kaupmenn eru við hendina
að taka á móti hverri þeirri
vörutegund, sem menn geta án
verið, og um leið víxlað því í
peninga eða peningagildi”.
„Ég efast ekki um, að allir
skynberandi menn sjái hversu
góð og nytsamleg slík stofnun
gæti orðið einkanlega við
sjávarsíðuna, þar sem bjarg
ræðisvegir manna eru oft á
völtum fæti því „svipul er jafnan
sjávar gjöf “ sagði Jóhanna í ræðu
sinni. Jóhanna taldi einnig að
orðstír ungra manna yxi til
muna ef þeir legðu peninga í
sparisjóð frekar en að tíunda

hversu margar nætur þeir hefðu
setið að drykkju og hve margar
brennivínsflöskur hver og einn
hefði keypt eða tæmt.
Sveitungar Jóhönnu tóku vel
í tillögu hennar um stofnun
sparisjóðs og strax í janúar
1892 var Sparisjóði Ólafsvíkur
komið á laggirnar og starfaði
hann til ársins 2006 þegar
hann sameinaðist Sparisjóði
Keflavíkur sem sameinaðist síðan
Landsbanka Íslands árið 2011.
Jóhanna Jóhannsdóttir lést
25. júní 1893 þá aðeins 54 ára
gömul. Séra Helgi Árnason
heimilisvinur þeirra Jóhönnu og
Jóns eiginmanns hennar mælti
yfir moldum Jóhönnu. Hann fór
þar orðum um skarpan skilning
hennar og góðar námsgáfur
sem og einurð til að greina sig
frá almenningsálitinu þegar hún
áleit það hafa ranga og skaðlega
stefnu.
Heimildaskrá:
Fyrirlestur Jóhönnu Jóhannsdóttir,
sérprentun. Ísafoldarprentsmiðja,
1892
Úr ævi og starfi íslenskra kvenna.
Björg Einarsdóttir. Bókrún 1986.
Þessa samantekt tóku saman :
Helga Valdís Guðjónsdóttir,
Guðrún Jenny Sigurðardóttir,
Sigrún Þórðardóttir og
Lovísa Olga Sævarsdóttir.

Kirkjan okkar

Disneyguðsþjónusta á
æskulýðsdegi kirkjunnar
verður í Ólafsvíkurkirkju sunnudaginn 1. mars kl. 14.
Barnakórinn syngur lög úr vinsælum teiknimyndum og
börn úr TTT sýna leikritið "Eru börn óhamingjusöm?"
Nemendur tónlistaskólans verða með atriði.
Félagar í æskulýðsfélaginu verða með kökubasar,
en safnað er fyrir ferð á næsta landsmót.
Allir velkomnir, ekki missa af þessu!

Björgin farin í slipp
Eftir því hefur verið tekið að
björgunarskipið Björg er ekki
lengur í Rifshöfn og er ástæðan
sögð sú að skipið er farið í viðgerð.
Blaðamaður ákvað að athuga
málið betur og lagði nokkrar
spurningar fyrir Jón Svanberg
Hjartarson, framkvæmdastjóra
Slysavarnafélagsins Landsbjargar.

Hvað á að gera við skipið og
hvar fer viðgerðin fram?
Björgunarskipið Björg er í
slipp í Njarðvík. Vélar skipsins
verða „teknar upp“ og lagfærðar
en þörf á vélarupptekt hefur
legið fyrir í nokkur ár. Samhliða
fara fram minni viðgerðir,
reglubundið viðhald og skipið
verður heilmálað.
Hver er kostnaðar áætlun
viðgerðarinnar og hvað
tekur viðgerðin langan tíma?
Áætlanir gera ráð fyrir að
heildarkostnaður við viðgerðir
muni nema um 13 milljónum kr.
Gert er ráð fyrir að skipið verði
frá í allt að sex vikur.
Hver ber kostnaðinn SL eða
Björgunarbátasjóður skip
sins eða báðir?
Stærstur hluti kostnaðar er
greiddur af björgunarbátasjóði
Slysavarnafélagsins Landsbjargar
á grunni samkomulags félagsins
og Innanríkisráðuneytisins
um viðhald og endurbætur
björgunarskipanna en þó mun
björgunarb átasjóður Snæf ells
ness bera einhvern óbeinan
kostnað.
Nú hefur Skipið ekki verið í
Rifshöfn í nokkra tíma. Ef
upp kemur alvarlegt slys á
sjó á svæði Bjargar er til
áætlun hvernig á að
bregðast við því í ljósi þess
að þetta skip hefur haft
mjög mikið að gera miðað við
önnur sambærileg skip hér
við land?
Björgunarskip félagsins þurfa
öll að fara í slipp reglulega
eins og önnur skip og bátar,
hjá því verður ekki komist.
Ekki er til sérstök áætlun um
hvernig á að bregðast við ef
þetta tiltekna björgunarskip, né
önnur björgunarskip félagsins,
eru tekin úr umferð. Land
helgisgæslan (LHG) er látin
vita þegar björgunarskipin fara
í slipp eða eru óútkallshæf

eða slipptökur eins og á við nú.
Þannig eru ábyrgðaraðilum leitar
og björgunar á sjó (LHG) tilkynnt
um það ef björgunarskip er ekki
útkallshæft einhverra hluta vegna.
Eins og áður hefur komið er
rekstur björgunarskipanna mjög
þungur og öll vinna félagsmanna
Slysavarnafélagsins Landsbjargar
unnin í sjálfboðavinnu.
Björgunarskipin eru hrein
viðbót við það viðbragð sem
Landhelgisgæslan hefur yfir að
ráða hvað varðar bjargir á hafinu
og við strendur landsins.

einhverra hluta vegna, en LHG
ber ábyrgð á leit og björgun á sjó
við Íslandsstrendur. Uppfærðar
upplýsingar um ástand og haffæri
björgunarskipa félagsins eru því
fyrirliggjandi hjá LHG frá degi til
dags. Nýlega var björgunarskipum
félagsins fækkað um eitt þegar
skipið (áður Hannes Hafstein,
nú Jón Oddgeir) sem staðsett
var í Sandgerði var tekið úr
umferð og í stað þess kom skip
(áður Einar Sigurjónsson, nú
Hannes Hafstein) sem áður var í
Hafnarfirði. Björgunarbátasjóður
Snæfellsnes hefur óskað eftir því
að athugað verði hvort unnt sé að
gera hið aflagða skip Jón Oddgeir
haffært að nýju til þess að koma
í stað Bjargar á meðan hún er
í slipp. Það er til skoðunar en
ljóst er að leggja þarf í mikinn
kostnað til þess að gera skipið
haffært að nýju. Niðurstaða
þeirrar skoðunar mun liggja fyrir
í þessari viku (9.viku).

Er það réttlætanlegt gagn
vart sjómönnum að þeirra
sjúkrabíll sé tekin í ótil
tekinn tíma og engar ráð
stafanir gerðar í staðinn?
Slysavarnafélagið Landsbjörg
á og rekur 13 björgunarskip
allt í kring um landið. Félagið
hefur aldrei getað brúað það
bil sem annars þyrfti þegar
björgunarskipin eru frá vegna
viðhalds. Gríðarlega kostnaðar
samt er að gera þessi skip út
og svigrúm til reksturs auka
björgunarskips hefur ekki verið
til staðar. Rétt er að benda á að
mönnun björgunarskipanna
og umsjón er öll unnin í sjálf
boðavinnu. Eins og áður segir
er ábyrgð á leit og björgun á sjó

á herðum Landhelgisgæslunnar
og hefur hún yfir ráða þyrlum og
varðskipum til þeirra verkefna.

Hefði ekki verið rétt að
kynna sjómönnum og
útgerðaraðilum það að skip
ið yrði tekið úr umferð í
óákveðin tíma og hvaða ráð
stafanir SL ætlaði að gera í
staðinn?
Eins og fram kemur í svari
við spurningu hér á undan þá
er vaktstöð siglinga (LHG) ávallt
upplýst um ef breyting verður á
stöðu björgunarskipa, hvort sem
um er að ræða minniháttar bilanir

Nú hefur Ríkisvaldið sam
þykkt og greidd út fjármuni
til SL til að sinna viðhaldi og
til endurnýjunar á björgunar
skipum félagsins Hvað eru
miklir peningar komnir nú
þegar og í hvað hefur þeim
verið ráðstafað?
Árið 2013 undirritaði
Innanríkisráðherra undir
samkomulag við SL um aukið
fjármagn til viðhalds og
endurnýjunar á björgunarskipum
félagsins. Fyrsta greiðsla
samkvæmt þeim samningi nam
31,7 milljón kr. fyrir árið 2014.
Þeirri upphæð var ráðstafað
eftirfarandi:

Verkefni			
Raunkostnaður
Kaup á björgunarskipi b.b Einari Sigurjónsson
fyrsta greiðsla af þrem
8.833.333
Vélarupptekt Vörður II Patrekfirði
4.543.232
Yfirhalning b.b Þór Vestmannaeyjum
5.000.000
Slipptaka b.b Ásgrímur S. Björnsson Reykjavík
4.800.000
Slipptaka b.b Sigurvin Siglufirði
508.348
Viðgerð á Einari Sigurjónssyni verður staðsett
í Sandgerði
3.453.000
Niðurrif Jón Oddgeir (gamli Jón Oddgeir)
úrelding á björgunarskipi
1.974.869
Vélaupptekt véla, slipptaka Björg á Rifi
2.587.218
Samtals
31.700.000
Vonandi stenst
viðgerð
Bjargarinnar tímaáætlun enda
mikilvægt að hún snúi sem fyrst
aftur til heimahafnar á Rifi að
viðgerð lokinni klár í næstu

útköll, en langt er í næstu báta,
eru þeir í Reykjavík, Hafnarfirði
og á Patreksfirði.
þa

Páskar 2015
Nú er komið að úthlutun á sumarhúsum í Ölfusborgum
páskavikuna 1. apríl – 8. apríl 2015
Um er að ræða 2 bústaði og er leigan fyrir vikuna kr 19.000
Umsóknir þurfa að hafa borist fyrir 9. mars 2015
og þarf að skila á skrifstofur félagssins.
Umsóknareyðublöð eru á heimasíðu félagssins http://www.verks.is/

