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Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og 
dreift á hvert heimili í Snæfellsbæ og 
Grundarfirði. Blaðið kemur út vikulega.

Upplag: 1.100

Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Prentun: Steinprent ehf. 

      Sandholt 22a, Ólafsvík

      355 Snæfellsbæ

Netfang: steinprent@simnet.is

Sími: 436 1617

Vonandi hefur þú átt góða 
aðventu. Aðventan er sá tími 
sem við undirbúum okkur fyrir 
jólin. Margir geta ekki beðið og 
strax fyrir aðventu er myrkrið 
farið að hopa fyrir ljósum á 
húsum og í gluggum. Það er 
yndislegt að sjá hvernig hægt er 
að hrekja burt myrkrið þegar 
það er í algleymi og fylla 
umhverfið af ljósi.

Það veitir ekki af að láta birtu 
og yl lýsa okkur í þeim 
aðstæðum sem við erum í. 
Aðstæður okkar eru mjög 
ólíkar. Sumir lifa vor lífsins og 
allt leikur í lyndi. Aðrir þurfa að 
upplifa vetur og helkulda í lífi 
sínu.

Að upplifa sig í slíkum 
aðstæðum er sem myrkur í 
hjarta og það nístir. Það er 
einnig erfitt að hafa brotna 
sjálfsmynd og upplifa höfnun 

heimsins. Hvar er þá birtan 
okkar? Margir í slíkum sporum 
kvíða jólum og upplifa fátækt 
sína aldrei meiri.

En hvers vegna er verið að 
minnast á myrkur þegar líður 
að jólum? Hví er minnst á 
myrkur á jólum? Eigum við ekki 
að leggja áhersluna á ljósið, 
ylinn og kærleikann?

Jú, en það má ekki gleyma að 
jólin eru í myrkvuðum heimi. 
Fjölskylda Jesú sem var send út 
í myrkrið og óvissuna og þurfti 
móðirin unga að fæða barnið í 
gripahúsi því enginn hafði pláss 
fyrir þau. 

„Heims um ból helg eru jól,
 signuð mær son Guðs ól,
 frelsun mannanna, frelsisins lind,
 frumglæði ljóssins, 
 en gjörvöll mannkind
 :,: meinvill í myrkrunum lá. :,:“

Ljósið hefur ekki merkingu ef 
það kemur ekki í myrkrið. 
Kærleikurinn hefur ekki merk
ingu ef hann kemur ekki í hat
rið og skeytingarleysið. Skeyt
ingar  leysið, að vera sama er 
mein okkar tíma, myrkur þess 
er mikið.

Jólin eru aldrei sönn nema 
að þau komi í myrkrið, sorgina 
og erfiðleikana. Þar eignast þau 
rétta merkingu.

Jólin er oft kölluð fjöl
skylduhátíð. Það er rétt, þau 
eru sannkölluð fjölskylduhátíð. 

En í raun í annari merkingu en 
við teljum. Því að börn Guðs 
eru fjölskylda hans. Jólin eru 
hátíð þeirrar fjölskyldu, þar 
sem allir fá að njóta ylsins og 
kærleika þess ljóss sem kom í 
heiminn á fyrstu jólanótt. Það 
er okkar að vera bræðrum 
okkar og systrum það ljós sem 
okkur er gefið af Guði. Okkur á 
ekki að vera sama um 
náungann, því Guði er ekki 
sama um okkur.

Við skulum því í undirbúningi 
jóla og á jólunum minnast 
þeirra sem minnst eiga og 
upplifa því myrkur. Leyfum 
þeim að finna að okkur er ekki 
sama og að þau eru hluti af 
fjölskyldu okkar, börnum Guðs, 
kirkju hans. Við skulum ekki 
aðeins lýsa á húsum og í glugg
um okkar, heldur einnig hið 
innra, í augum, í breytni og 
veru.

Þannig verðum við hluti af 
því sem sálmaskáldið Stefán frá 
Hvítadal lýsir svo vel:
 
„Kveikt er ljós við ljós,
 burt er sortans svið.
 Angar rós við rós,

 opnast himins hlið.
 Niður stjörnum stráð,
 engill framhjá fer.
 Drottins nægð og náð
 boðin alþjóð er.

 Guð er eilíf ást,
 engu hjarta’ er hætt.
 Ríkir eilíf ást,
 sérhvert böl skal bætt.
 Lofið Guð, sem gaf,
 þakkið hjálp og hlíf.
 Tæmt er húmsins haf,
 allt er ljós og líf.“ 

 Jólin eru því hátíð allra, því 
öll þurfum við á ljósi hjartans 
að halda. Við erum ríkt samfélag 
þegar við stöndum saman og 
okkur er annt hverju um annað, 
líka um þá sem erfitt er að þykja 
vænt um, og hjálpumst að. Það 
er samfélag sem lýsir af og er 
fallegt. Það er sönn kirkja, 
samfélag Guðs barna. Þar er 
alltaf hægt að gera betur, því 
nóg er myrkrið í mannaheimum. 
Verum öðrum ljós kærleikans, 
því við eigum Guð sem gaf 
okkur ljósið, son sinn, til þess 
að hrekja burt myrkrið, líka þitt 
og mitt.

Gleðilega hátíð! 

Óskar Ingi Ingason

Hugvekja

20% afsláttur 
af allri gjafavöru fram að jólum.

Opnunartími fram að jólum er:
Virka daga frá kl: 14.00 – 18.00
Laugardaginn 22. des frá kl: 13.00 -17.00
Þorláksmessa frá kl: 13.00 – 22.00
Aðfangadag frá kl: 10.00 – 12.00

 
Eigum til greni, hiasintur 

og margt �eira til skreytinga.
 

Lítið við því sjón er sögu ríkari.
 

STYRKJUM VERSLUN Í HEIMABYGGÐ.

Fimmtudag 20. des. 11-12,13:30-18 og 20-22
21. og 22. des. 11-12 og 13:30-22
Þorláksmessa 11-23
Aðfangadagur 10-12

Opnunartími 
fram að jólum      



Jólagjafirnar færðu hjá okkur

Frábær tilboð á sjónvörpum, 
myndavélum og prenturum. 

Sony 32" á 119.900 
og 40" á 199.900

Úrval af gsm símum í öllum verð�okkum

Þorláksmessa 23/12 kl. 10 - 23
Aðfangadagur 24/12 kl. 10 - 14
Jóladagur 25/12 lokað
Annar í jólum 26/12 kl. 13 - 18
Fimmtudaginn 27/12 kl. 09 - 23
Föstudaginn 28/12 kl. 09 - 23
Laugardaginn 29/12 kl. 09 - 23
Sunnudaginn 30/12 kl. 10 - 23
Gamlársdaginn 31/12 kl. 10 - 16
Nýársdaginn 01/01 lokað
Miðvikudaginn 02/01 kl.  10 - 23

Óskum Snæfellingum gleðilegra jóla 
og þökkum viðskiptin á árinu 

sem er að líða.

Skötuhlaðborð 
á Þorláksmessu klukkan 11:30-14:00.

Ka� og konfekt á eftir.  -  Verð kr. 3.490,-

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.
 



 Óskum Snæfellingum gleðilegra jóla 
og  farsældar á komandi ári.

Þökkum samskiptin 
á árinu sem er að líða.

 

 

 

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 
 Barbara Fleckinger 
 Theódóra Einarsdóttir 



Á aðventunni skrapp ég 
einn góðan veðurdag inn í 
Geirakot til að hitta Bjarna 
Ólafsson bónda. Tilefnið var 
að ræða við hann um jólin 
þegar hann var ungur, og 
eins um lífið og tilveruna. 
Það var gaman að koma til 
Bjarna, léttur og kátur eins 
hann alltaf er og kaffiilmurinn 
tók á móti manni er hann 
opnaði útihurðina og hann 
bauð inn í eldhús. „Það er 
alltaf best að vera í eldhúsinu“ 
sagði hann og við settumst 
við borðið og ég samþykkti 
það að sjálfsögðu. Bjarni býr 
einn í Geirakoti en kona 
hans Metta Jónsdóttir dó á 
síðastliðnu ári. 

„ Jú það er að sjálfsögðu mikil 
viðbrigði að missa konuna og 
þá svona allt í einu. En fyrst að 
svona fót var þetta það besta 
því ég veit að hún hefði ekki 
viljað dvelja langdvölum á 
spítala og vera upp á aðra 
komna“ segir Bjarni er við 
tölum um fráfall Mettu. Metta 
var kona sem við flest bæjarbúa 
þekktum og bara að góðu einu. 
Dugleg og ósér hlífinn og var 
potturin og pannan í því sem 
hún tók sér fyrir hendur hvort 
sem það var fyrir Kvenfélagið 
eða eldri borgara hér í 
Snæfellsbæ, Metta var í þessu af 
lífi og sál. Það er svo sannarlega 
mikil eftirsjá í henni. Blessuð sé 
minning hennar.

Hvenær ertu fæddur Bjarni 
og hvar?

„Ég er fæddur 16. september 
1933 í torfbæ hérna á lóðinni 
og átti heima í honum í sex ár. 
Þetta var bara eldhús, baðstofa 
og gangur, árið 1939 var byggt 
steinhús og það var Sigurður 

bróðir minn sem það gerði 
með föður mínum en Sigurður 
var þá orðinn lærður smiður. 
Það voru mörg handtökin við 
byggingu þessa húss og til 
dæmis þurfti að flytja heim á 
klakk allt byggingarefni úr 
fjörunni í pokum. Mér var sagt 
að ég hafi fengið að sitja á milli 
pokanna á klakknum þá 5 til 6 
ára. Það voru engar vatnslagnir 
í húsinu og því varð að sækja 
allt vatn í brunn sem var við 
húsið. Ég man ekki mikið eftir 
mér úr torfbænum en ég man 
er við fluttum og viðbrigðin 
voru mikil. Húsið var með risi 
og þar var sofið líka“.

Hverjir voru foreldrar þínir? 
„Það voru þau Ólafur Gísla

son og Ólöf Einarsdóttir en hún 
var systir Ara Bergmanns. Þau 
byrjuðu sinn búskap á bænum 
Hólsbúð á Brimilsvöllum. Tvö 
elstu systkini mín fæddust þar 
en við vorum alls fjórtán syst
kinin, þar af einir tvíburar. Ég er 
yngstur af þeim en við erum 
þrjú á lífi. Móðir mín dó 1958 
og faðir minn 1968“.

Voru ekki viðbrigði að koma í 
nýja húsið?

„ Jú, það var mikil bylting að 
koma í þetta nýja steinhús en 
það var að sjálfsögðu oft 
þröngt. Eldri börnin voru þó 
farin en Ingólfur var elstur, 

fæddur 1912. Við sváfum í 
kojum og þetta gekk allt saman. 
Pabbi var mikið til sjós og var 
ekki oft heima, við vorum líka 
með kindur svona til heimilis
brúks og svo var róið hér útfyrir 

til að fá í soðið. Siggi bróðir 
smíðaði tvíæring og hann fékk 
lánuð verkfæri hjá Magnúsi 
Kristjánssyni föður þeirra 
Magga og Eyfa. Siggi smíðaði 
bátinn inni í fjárhúsinu og svo 
þegar það var búið, varð að 
taka gaflinn úr fjárhúsinum til 
að koma bátnum út. Það var 
mikil athöfn er hann var sjó
settur. Ég fór oft með og þetta 
var bara snærishönk sem við 
vorum með og svo skakað á 
borðstokknum með stórum 
krókum. Fórum oft austur 
undir Vallnabjarg en þar var 
alltaf fiskur“.

Skútan talin af
Ólafur faðir Bjarna stundaði 

sjómennsku eins og áður sagði 
og hann var þá mest á skútum 
og talsverð útilega hjá þeim. 
M.a. lenti hann í hrakningum 
hér á Breiðafirði og skútan var 

talin af. Hún kom svo fram viku 
seinna, ekkert hafði fréttist af 
þeim en sjómennirnir fimm 
komust allir af. Meðan Ólafur 
var á sjónum sá móðir hans þá 
um búið ásamt þeim elstu 

Jólin komu með eplalyktinni
Viðtal við Bjarna Ólafsson bónda í Geirakoti

Bjarni stendur á túninu í Geirakoti.

Bjarni Ólafsson á heimili sínu, myndin tekin í desember 2012.      Mynd. PSJ

Á myndinni sést Geirakot sem byggt var 1939 en til hægri eru útihúsin.



börnum sem voru heima. Mesta 
vinnan var í kringum kýrnar 
sem þau voru með og einnig 
voru þau með um 35 kindur. 
Lífsbaráttan var um að komast 
af og það gekk alltaf vel. 
Fjárhúsin voru bara torfhús 
með bárujárni yfir. Það voru 
engin tæki til að heyja á þessum 
árum. Allt slegið með orfi og ljá 
og allt reitt heim á klakki. 

Þess má geta að eftir að 
Ólafur hætti á sjónum gerðist 
hann póstur á milli Ólafsvíkur 
og Grundarfjarðar, það var um 
hættulegan veg að fara þar sem 
að ekki var akfær vegur um 
Búlandshöfða.

Var komið rafmagn í sveitina 
á þessum árum?

„Nei nei, það voru bara 
lampar. Fyrst er við komum í 
húsið þá var kveikt á litlum 
lömpum og svo er við 
eignuðumst aladínlampana þá 
var kveikt á honum eftir 
klukkan átta á kvöldin. Það var 
eins og í himmnaríki því það 
var svo góð birtan af honum. 
Það var mikið myrkur víða á 
þessum árum. Eins var með 
útvarpið. Ég held að það hafi 
verið í kringum 1940 að það 
kom. Það gekk fyrir batteríum 
og svo varð að fara til sr. 
Magnúsar til að hlaða þau. Það 
var mikil hátíð þegar það kom 
og mikið hlustað. Árið 1961 
kviknaði í nýja húsinu og eftir 
það keypti ég og Jón Skúlason 
húsið og þá rifum við af því 
gaflana en það var með risi. Það 
voru öll hús kynnt með mó og 
eldavélar voru hitaðar með mó 
og svo kolum svona til spari“. 

Hvaða næstu bæir voru 
hérna við Geirakot á þessum 
árum?

„Það var td. Hlíðarkot en það 
var er komið er niður af 
heiðinni og þar bjó Þorsteinn 
faðir Kjartans sem var faðir 
Haraldar og þeirra bræðra. 
Þorsteinn var þar síðasti ábú
andi. Svo var búið á Hauka
brekku og þar bjó síðast 
Ingólfur bróðir en áður bjó þar 
Sæmundur faðir Ragnars 
sjómanns sem flestir þekktu 
hér áður. Svo voru bæir eins og 
FornaFróðá, Klettakot og Fróðá 
en móðir mín var fædd í Kletta
koti. Þá voru margir bæir niður 
á Völlum. Ég held að það hafi 
verið flest í heimili hjá okkur og 
svo var líka mörg börn í Ytri
Bug“.

Hvað er minnistæðast frá 
jólunum Bjarni er þú varst 
barn? 

„Það var ilmurinn af eplunum 
og þá komu jólin að manni 
fannst. Húsið fylltist af þessum 
góða ilmi og eplin voru keypt í 
pöntunarfélaginu hjá Stefáni á 
Hrísum sem hann rak fyrir 
sveitina. Það sem hann var með 
var ódýrara en það sem fékkst 
hjá öðrum. Jólatréð var heima
gert úr tré sem pabbi gerði. Það 
voru á því eitthvað tíu til tólf 
greinar og sett á það lítil snúin 
kerti og svo voru greinarnar 
skreyttar með lyngi. Það var sótt 
upp í fjall þegar autt var svo var 
sett eitthvað bréf á það. Það 
vildi einu sinni til að það 
kviknaði í trénu en sem betur 
fór skeði ekkert alvarlegt. Svo 

var drukkið súkkulaði á kvöldin 
og mamma bakaði góðar kökur 
og þetta eru bara góðar 
minningar frá jólunum hérna í 
sveitinni“. 

En jólagafir og kirkjusókn?
„Það var ekki mikið um jóla

gafir en það var helst kerti og 
spil og einnig var mikið um 
sokka og þessháttar. Það var 
alltaf farið í ný föt á jólunum. 
Svo fórum við alltaf í kirkju en 
pabbi fór sjaldan. Mamma sat 
alltaf á sama bekknum en það 
var þriðji bekkur að framan 
vinstra megin en mamma söng 

aldrei í kórnum, presturinn var 
sr. Magnús Guðmundsson. Ég 
man það að sr. Magnús kom 
alltaf að húsvitja a.m.k. einu 
sinni á ári og hann kom á hvern 
bæ. Hann var þá m.a. að fylgjast 
með hvort krakkarnir lærðu og 
þess háttar. Það voru svo sem 
engin sérstakur aukaskammtur 
sem dýrin fengu á jólunum en 
þó fengu kýrnar það sem best 
var. Heyið var svo dýrmætt á 
þessum árum og erfitt að ná 
því. Við meira segja heyjuðum 
upp á Fróðárheiði og það síðan 
reitt heim í böggum. Við borð
uðum hangikjöt á jólunum, 

 Myndin er tekin í Mávahlíð árið 1945 af krökkunum sem voru í skólanum hjá 
Sigríði Stefánsdóttur. Frá vinstri er Guðmundur Kristjónsson, Bjarni Ólafs son, 
Lára Ágústsdóttir, Guðmundur Hjartarson, Guðrún Lárusdóttir, Hólmfríður 
Ágústsdóttir, Kristjana Kristjónsdóttir, Guðrún Ágústsdóttir, Guðmundur Páls
son, Einar Kristjónsson og fyrir framan þau er Leifur Ágústsson.

Bjarni og Metta með börnunum sínum þeim Sigurjóni, Unni Fanney og Ólafi. 
Myndin er tekin 1964 af Magnúsi Antonssyni.





pabbi reykti það og það var 
alltaf mjög gott. Það var aldrei 
neitt bruðl á foreldrum mínum. 
Allt nýtt sem hægt var og það 
var ekki nema sjálfsagt“.

Hvernig var með skólagöngu-
na þína og ferminguna?

„Ég fór aldrei í skóla nema að 
það kom kennari á nokkra bæi í 
sveitinni. Ég man að mér var 
kennt í InnriBug og í Mávahlíð. 
Eini kennarinn sem kenndi mér 
var Sigríður Stefánsdóttir systir 
Heiðu og Alexanders og þeirra 
systkina. Hún var mjög góður 
kennari. Meðan á kennslunni 
stóð héldum við til krakkarnir á 
bæjunum, það var ekkert farið 
heim á kvöldin. Við vorum bara 
tvö sem fermdust, ég og 
Hólmfríður í Mávahlíð og það 
var hérna frá kirkjunni á Völlum 
og sr. Magnús fermdi. Ég man 
að það var gott veður og svo var 
veisla á eftir og það var talsvert 
að fólki. Ég man líka eftir að 
Guðbrandur Guðbjartsson kom 
en hann var forsöngvari í 
kirkjunni, hann var líka mikill 
söngmaður og einnig kom 
Kristjana kona hans en hún 
spilaði á orgelið“. 

Svo byrjar vinnan fyrir alvöru 
Bjarni? 

„ Já, ég fer fljótlega að vinna í 
Ólafsvík er ég hafði aldur til eða 
eftir ferminguna. Fyrsta launaða 
vinnan mín var er ég seldi mó 
sem ég hafði sjálfur verkað. Sá 
fyrsti sem keypti af mér var Gísli 
í Grænuhlíð, pabbi Ingólfs. Í 
Ólafsvík var ég fyrst í vinnu við 
uppskipun og útskipun hjá 
Soffaníasi, Árni á Bern var þá 
verkstjóri hjá honum. Það var 
svo sem ekki mikið um vinnu 
og maður varð að hafa sig 
svolítið í frammi til að fá vinnu 
á þessum tíma. Saltfiskinum var 
skipað í litla báta og þeir svo 
dregnir út að flutningaskipi er 
lá úti á Víkinni og sigldu með 
hann út. Þetta er öðruvísi núna” 
segir Bjarni og brosir. „Ég var 
svo að vinna hjá Dagsbrún í 
frystihúsinu og þá var Óskar 
verkstjóri. Einnig var ég í slátur
húsinu hjá Dagsbrún, seinna 

um tíma á Bakka og nokkrar 
vertíðir var ég í Stakkholti eða í 
þrjár vertíðir. Ég fékk herbergi 
hjá Steinu og Hauk út á 
Ennisbraut en borðaði í Strönd 
hjá Gunnu og Balda. Allt 
indælisfólk og það var alveg 
eins og það ætti í mér hvert 
bein”. Bjarni segist hafa farið á 
eina vertíð í Keflavík og var þar 
í verbúð með fleira fólki en 
hann var í fæði hjá fólki úti í bæ. 

Hvenær hittust þið og tókuð 
saman þú og Metta?

„Það var í kringum 1952 sem 
við tókum saman en hún vann 
þá á skrifstofunni hjá HÓ. Metta 
er fædd 22. júní 1934 og er 
dóttir hjónanna Sigríðar 
Hansdóttur og Jóns Skúlasonar 
og var þeirra einkabarn en þau 
misstu eitt barn. Markús 
Einarsson var þá forstjóri 
frystihússins. Við byrjuðum 
okkar búskap í húsinu Hlíð í 
Ólafsvík. Seinna byggðum við 
svo Ólafsbraut 44, ég og Jón 
tengdafaðir minn. Þau bjuggu 
niðri en við Metta uppi. Við 
giftum okkur 31. desember 
1957. Bæði Sigga og Jón voru 
alveg sómafólk. Jón var flakari 
hjá HÓ og Sigga var svo seinna 
með mötuneyti í Hlíð og mikill 

umgangur af fólki. Þau voru 
miklir dansarar og stjórnuðu 
oft böllunum og Sigga oftast í 
peysufötum. Við vorum alltaf 
með smá búskap, ég og Jón í 
Ólafsvík. Við byggðum okkur 
fjárhús á Klifinu nálægt þar sem 
trésmíðaverkstæðið er núna en 
þau brunnu svo seinna. Við 

Metta flytjum svo inn í Geirakot 
árið 1970 í nýtt hús sem ég 
hafði reist þar. Upp úr því er ég 
komin með um 350 rollur og 
var þá orðin bóndi” segir Bjarni 
og brosir. Bjarni vann alltaf 
með búskapnum á þessum 
árum en þá var orðið mikið 
meira að gera í Ólafsvík og 

Metta og Bjarni með stórfjölskyldunni og myndin er tekin er hún kom saman á 50 ára brúðkaupsafmæli þeirra á gaml
ársdag 2007.

Brennan verður hlaðin
28. - 30. desember

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



Gleðileg jól
Arion banki óskar öllum landsmönnum, nær og fjær, 
gleðilegra jóla og góðra stunda yfir hátíðirnar.



hann mætti þá eftir hádegið og 
vann þar til hætt var, því það 
vantaði svo mikið fólk. Það voru 
allir kallaðir til vinnu á þessum 
tíma á vertíðunum. Það voru 
vegagerðarmenn, skrifstofufólk, 
bankafólk, kennarar og sveita
fólk. 

Gaman að syngja 
Bjarni fór að syngja í kór 

1984 og þá fyrst í Samkórnum í 
Ólafsvík og svo litlu seinna í 
Kirkju kór Ólafsvíkur þar sem 
hann syngur enn. Bjarni er einn 
af lykilfélögum kórsins en hann 
syngur bassarödd. „Þetta er 
alveg frábærir félagar í kórnum. 
Bæði samhentur hópur og 
góðir félagar. Við erum búin að 
fara í mörg skemmtileg ferðalög 
og nú síðast til Parísar. Kór
stjórinn hún Veronica er mjög 
góð og vill gera hluti vel. Ég hef 
mikla ánægju að vera í kórnum“, 
segir Bjarni. Bjarni er mikill 
félgsmálamaður og hefur verið 
alla tíð. Hann gerir meira en að 
syngja í Kirkjukórnum í Ólafsvík 
því henn er með þremur 
góðum félögum sínum að 
syngja í kvartett sem þeir nefna 
Hinir síungu. Stjórnandi þeirra 
og undirleikari er Valentina 

Kay. Hafa þeir gefið út tvo 
hljómdiska sem hafa gengið vel 
í sölu og þriðji diskurinn er í 
farvatninu. Þá hafa þeir farið 
eina ferð til Austurríkis með 
Valentinu og sungið þar. Bjarni 
hefur staðið framarlega í 
þorrablótum en hann er alltaf 
tilbúin til starfa fyrir einn 
hópinn sem að því kemur en 
það er Fróðhreppingafélagið. 
Þá er Bjarni í sóknarnefnd 
Ólafsvíkurkirkju og ekki má 
gleyma að Bjarni hefur gaman 
að því að setja saman vísur. Það 
má líka segja frá því að þegar 
Ólafsvíkurkirkja var byggð þá 
mokaði Bjarni á International
traktornum sínum allt steypu
efni sem fór í kirkjuna en hún 
var vígð 1967.

Það er af 
sem áður var

Bjarni var oddviti um árabil í 
Fróðárhreppi áður en hrepp ur
inn sameinaðist Ólafsvík 1. 
apríl 1990. Einnig var hann í 
sýslunefnd fyrir hreppinn. „Við 
fórum alltaf saman á fundina ég 
og Víglundur Jónsson en hann 
var fyrir Ólafsvíkurhrepp. Við 
komum oft við á Berserkskeyri 

hjá Bjarna hreppstjóra en þeir 
þekktust hann og Víglundur. 
Oddvitastarfið fólst mest í því 
að leggja á útsvar, gera fjallskil 
og skrifa út reikninga. Nú eru 
nánast engar kindur í hrepp
num og því engin fjárrétt og 
það er af sem áður var, 
sportbændur í Ólafsvík eiga 
þetta orðið allt saman“ segir 
Bjarni og hlær. Bjarni er í dag 
með nokkar kindur og heyjar 
smávegis en vinnur alltaf 
eitthvað annað með. Í mörg ár 
hefur hann verið að fella net 
fyrir útgerðarmenn í Snæfellsbæ 
og Metta var lengi með honum 
í netavinnu. Núna er hann að 
vinna fyrir Valafell við fellingu. 

Passa sig að fitna 
ekki mikið

Bjarni segist hafa það mjög 
gott, hafa góða heilsu og hann 

er umvafin börnunum sínum 
sem búa hér öll utan Ólaf sem 
starfar á Reyðarfirði. Hann sér 
enga breytingu vera á sínum 
högum meðan hann heldur 
heilsu og getur keyrt á milli eins 
og hann segir. Bjarni og Metta 
eignuðust fimm börn og elstur 
er Sigurjón, svo Ólafur, Unnur 
Fanney, Hanna Metta og 
yngstur er Gísli. „Það eina sem 
ég þarf bara að passa mig á er 
að fitna ekki um of því börnin 
eru alltaf að bjóða mér í mat og 
kaffi” segir Bjarni að lokum. 
Bjarni vill svo að endingu þakka 
öllum sem hann hefur 
umgegnist í bæjarfélaginu fyrir 
góð kynni og hann óskar öllum 
bæjarbúum gleðilegra jóla árs 
og friðar. Ég vil svo þakka 
Bjarna fyrir skemmtilegt og 
fróðlegt samtal. 

Pétur Steinar Jóhannsson.

 
Sundlaug
 21. desember  kl. 08:00-20:00
 22. desember  kl. 13:00-17:00
 27. desember  kl. 08:00-20:00
 28. desember  kl. 08:00-20:00
 29. desember  kl. 13:00-17:00
  

Íþróttahús
 21. desember  kl. 08:00-22:00
 22. desember  lokað
 27. desember  kl. 08:00-22:00
 28. desember  kl. 08:00-22:00
 29. desember  lokað

GRUNDARFIRÐI



Gleðileg jól og bestu óskir 
um frið og farsæld á nýju ári

Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull

FlugeldasalanFlugeldasalan 
verður í húsi Klakks Grundarfirði  

sem hér segir : 
                  Föstudaginn 28. des: 14-22 
                  Laugardaginn 29. des: 10-22 

                        Sunnudaginn 30. des: 10-22 
          G            Gamlársdag 10:00 -16:00 
          K                          Heitt á könnunni  
 

Við þökkum innilega þann stuðning sem okkur hefur 
verið veittur á líðandi ári.  

Óskum öllum Snæfellingum gleðilegra jóla og  
farsældar á komandi ári. 

Sjáumst hress á milli jóla og nýárs !! 

Óskum Snæfellingum gleðilegra jóla 
og farsældar á nýju ári.

Þökkum viðskiptin.

 

                                          



Við útskriftarnemar við 
Fjölbrautaskóla Snæfellinga 
jólin 2012 vildum ljúka annars 
ánægjulegri skólagöngu okkar 
með tilþrifum. Hefðbundin 
dimmision varð fyrir valinu, en 
lokahóf útskriftarnema er 
jafnan kallað „dimmision” Við 
höfðum skemmtilegar 
hugmyndir um það hvernig 
dimmisionin okkar ætti að vera, 
og kom það fljótlega í ljós að 
okkur vantaði að fjármagna 
hana. Því fórum við að safna 
áheitum gegn því að við 
myndum halda „námsmaraþon“ 
í FSN og læra í sólarhring. Við 
söfnuðum áheitum hjá 
fyrirtækjum á Snæfellsnesi, það 
gekk mjög vel og viðbrögð 
starfsfólksins voru framar okkar 
væntingum. Námsmaraþonið 
gekk mjög vel og mættu 
kennarar eða foreldrar 
reglulega til að athuga hvort við 
værum ekki örugglega að 
standa okkur.  Föstudaginn 7. 
des var komið að dimmisioninni, 
sem var frábær í alla staði. Við 
mættum í skólann með 

tónlistina í botni, klædd í 
mörgæsarbúninga, dönsuðum 
og gáfum öllum íspinna. Svo 
voru lesnir skemmtilegri textar 
um okkur og kennarana, síðan 
buðu starfsmennirnir okkur 
upp á vöfflur. Síðar um daginn 
fórum við í stórskemmtilegan 
ratleik í Grundarfirði og 
snæddum svo kvöldverð með 
starfsfólki skólans. Svo lauk 

góðum degi með balli á Kaffi 
59.   Með þessari grein viljum 
bæði koma kærum þökkum til 
allra þeirra sem styrktu okkur, 
það er gaman að sjá í verki hvað 
fólk er tilbúið að styðja við 
félagslíf í FSN. Einnig viljum við 
vekja athygli á því góða starfi 
sem unnið er í Fjölbrautaskóla 
Snæfellinga, nú þegar við erum 
að fara að útskrifast veltum við 

því fyrir okkur hvað nám við 
skólann hefur gefið okkur 
síðustu ár og erum við flest 
sammála því að eftir nám í FSN 
höfum við meðal annars öðlast 
góðan sjálfsaga, góða reynslu í 
að koma fram, góða vináttu og 
síðast en ekki síst hafsjó af 
fróðleik.   

Útskriftarnemar við FSN 
haustönn 2012

Útskriftarnemar





Þann 2. desember síðast
liðinn, fyrsta sunnudag í 
aðventu var tekinn í notkun nýr 
aðventukrans í Ólafsvíkurkirkju. 
Anton Gísli Ingólfsson bjó 
kransinn til og gaf kirkjunni 
eftir að Pétur Bogason hafði 
komið að máli við hann. Er 
kransinn hinn glæsileglegasti 
og á eflaust eftir að gleðja gesti 
Ólafsvíkurkirkju á komandi 
árum. Þegar Anton var spurður 
út í hvenær hann hefði byrjað 
að skera út og vinna úr tré 
sagðist hann alltaf hafa verið 
með hnífinn í vasanum á 
unglingsárunum og tálgað alla 
stubba sem hann fann. Báðir 
afar hans voru góðir smiðir og 
mikið tálgað og smíðað í 
fjölskyldunni. Anton hefur 
aldrei farið á nein námskeið en 
er félagi í Félagi áhugafólks um 
tréskurð – FÁT og segir að þar 
séu haldin námskeið, hann 
hefur þó ekki gefið sér tíma til 
þess ennþá en meiningin er að 
gera það í framtíðinni. 
Aðspurður um hvers vegna 
hann hafi farið að vinna úr tré 

segir Anton að það sé mjög 
gaman og gefandi að sjá hlutina 
verða til og veita öðrum ánægju. 
Anton hefur búið til marga 
fallega muni  svo sem ræðupúlt 
fyrir Félagsheimilið Klif og 
Kvenfélag Ólafsvíkur, útskornar 

hillur fyrir punthandklæði, 
hillur fyrir veggteppi, húsaskilti, 
merki fyrir ensk og íslensk 
knattspyrnufélög, lampa, 
húsgögn og margt fleira sem of 
langt væri að telja upp. Notar 
hann til þess ýmsar 

viðartegundir  eins og birki, 
setrusvið, mahogi og linditré. 
Antoni er greinilega margt til 
lista lagt, vonandi eigum við 
eftir að sjá fleiri muni eftir 
hann.

þa

Gaf kirkjunni krans

 OPIÐ JÓLA-HESTHÚS  
Á BRIMILSVÖLLUM   

 

 
laugardaginn 22.desember  
frá kl. 14:00 til 17:00 

 
 

 
 

Hesthúsið á Brimilsvöllum er kominn í jólabúning, 
við fögnum því að folöldin, tamningar- og kynbótahross eru  

kominn í hús. Komið og kíkið á hestanna fyrir jólin ! 
 

Það verður rjúkandi heitt kaffi og kökur í boði,  
börn (og líka fullorðnir ) verða teymd á hestbaki. 

ALLIR VELKOMNIR ! 
 

Fjölskyldan á Brimilsvöllum 
	  
	  
	  

	  



Óskum Snæfellingum 
gleðilegra jóla 

og farsældar á nýju ári.

Þökkum viðskiptin.

Við óskum  ykkur gleðilegrar jólahátíðar 
og þökkum samstarfið á árinum sem er að líða, 

vonumst til að sjá ykkur á næsta ári.
Besta kveðjur,

starfsfólk bifreiðaverkstæðisins  Car-Med ehf. 
Dalvegi 24, 201 Kópavogur.

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

með kæru þakklæti fyrir viðskiptin í 25 ár.



Tónlistarskóli
Grundarfjarðar

Í aðventublaði Skessuhorns í 
lok nóvember var kynnt 
samkeppni meðal nemenda 
grunnskólanna á Vesturlandi 
um gerð skemmtilegra mynda 
þar sem þemað var jólin. 
Keppnin var tvískipt, annars 
vegar yngstu börnin í 1.4. bekk 
og hins vegar eldri börn í 5.7. 
bekk. Þátttaka var mjög góð og 
voru grunnskólanemendur á 
Vesturlandi einkar duglegir við 
að senda inn myndir, en alls 
barst á sjötta hundrað mynda í 

keppnina. Dómnefnd hafði því 
úr vöndu að ráða en komst 
engu að síður að niðurstöðu.

 Nemendur í Grunnskóli 
Snæfellsbæjar voru duglegir að 
senda inn myndir og margar 
þeirra voru mjög sigur
stranglegar, enda varð upp
skeran ansi góð. Í fyrsta sæti í 
yngri flokknum (1.4. bekk) 
varð mynd sem Wiktoría Leufey 
Sigurðardóttir í 2. bekk 
teiknaði. Verðlaunamyndin í 
eldri flokknum (5.7. 

bekk)  kom svo frá Emilíu Björg 
Sigurjónsdóttur í 6. bekk og 
auk þess varð mynd eftir Birnu 
Eriku Eyjólfsdóttur í 6. bekk í 
2.5. sæti. Wiktoría og Emilía 

hlutu í verðlaun LG Optimus L3 
farsíma. 

Innilegar hamingjuóskir til 
ykkar allra!

 

Börn úr Gsnb sigursæl

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 24. des. Lokað  Fimmtudagurinn 27. des. Opið                  
Þriðjudaginn 25. des. Lokað Föstudagurinn 28. des. Opið                   
Miðvikudaginn 26. des. Lokað Mánud. 31. des og þriðjud. 1. jan Lokað 

Óbreyttur opnunartími frá og með 2. janúar 2013 

Gleðileg jól og farsælt komandi ár 
Bókasafnsvörður 

     

Elfa aðstoðarskólastjóri afhendir Wiktoríu Laufeyju verðlaunin f.h. Skessuhorns Magnús skólastjóri afhendir Emilíu Björgu verðlaunin f.h. Skessuhorns.



Tónlistarskóli
Grundarfjarðar





Eins og hefð er fyrir á aðfangadag 
munu jólasveinarnir dreifa pökkum 

til barnanna í bæjarfélaginu.

Farið verður af stað með gjafirnar 
um kl. 12:30 á aðfangadag.

Hægt er að koma pökkum til jólasveinanna 
á Þorláksmessu eftir kl. 20 

í Björgunarstöðinni VON

Verð fyrir hvern pakka er kr. 1.000,-

Þau voru ánægð Sóley, 
Jóhann Steinn, Hilmar Atli og 
Ómar Hall, sem eru í  9. og 10. 
bekk Grunnskólans í Snæ
fellsbæ, er þau komu á skrif
stofu VÍS í Snæfellsbæ í sl. viku 
að sækja vestin sem búið var að 
lofa þeim.  

Vestin koma að góðum 
notum á ferðum þeirra milli 

Heilsugæslustöðvar og Grunn
skólans við að bera út póstinn 
sem er hluti af starfsþjálfun 
þeirra. Þeim voru líka afhentar 
húfur sem þau voru ekki síður 
ánægð með. Þær Íris Rut og Eva 
Lind komu með krökkunum og 
eru á myndinni. 

psj
 

Fengu 
endurskinsvesti



góðir grannar

Svínahryggur
frá Kjarnafæði

  1.196kr/kg

verð áður 1.898 kr/kg

                                                                                    Helgartilboð 20. - 23. desember                                 

P &
 Ó

B
irt m

eð fyrirvara um
 prentvillur.

37%

afslá
ttu

r

Gleðilega hátíð!

Svínaskankar
frá Kjarnafæði

  299kr/kg

verð áður 498 kr/kg

40%

afslá
ttu

r

Hamborgar-
hryggur
frá Kjötseli

  1.379kr/kg

verð áður 2.298 kr/kg

40%

afslá
ttu

r

Hangi-
frampartur
frá Kjötseli

  1.799kr/kg

verð áður 2.498 kr/kg

Íslenskt hátíðarkjöt
– eins og það gerist best!

28%

afslá
ttu

r

...sjá fleiri tilboð á samkaupurval.is
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Kvenfélag Ólafsvíkur stóð 
fyrir aðventuhátíð í Ólafs
víkurkirkju í upphafi aðventu,  
meðal þess sem þar var á 
dagskrá var hugvekja sem 
Steiney Kr. Ólafsdóttir flutti, 
Steiney gaf góðfúslegt leyfi sitt 
fyrir því að hugvekjan kæmi í 
Jökli.

Góðir aðventuhátíðargestir!

Það er kominn desember, 
síðasti mánuður ársins og allra 
veðra von.  Það er myrkur 
mestan hluta dagsins, skamm
degið allsráðandi.  En við vitum 
að aftur birtir og sólin hækkar á 
lofti.  Samt er það nú annað 
sem við hugsum meira um 
þessa dagana, það eru auðvitað 
jólin, hápunktur desember
mánaðar og ársins alls.  Jólin 
eru nefnilega svo einstök, svo 
hátíðleg og yndisleg. 

 Já, aðventan er byrjuð og 
búið að kveikja á fyrsta aðventu
kertinu. En hvernig ætlum við 
að nýta aðventuna, hvað ætlum 
við að gera?  Ætlum við að þrífa 
húsið hátt og lágt og vefja það 
svo að utan með ljósaslöngum? 
Ætlum við að fletta öllum 
bæklingunum, sem við fáum 
inn um póstlúguna, mörgum 
sinnum, og fara til Reykjavíkur 
allar helgar í desember og 
kaupa aðeins meira í búðinni 
sem við keyptum þó nokkuð 
mikið í um síðustu helgi? Já og 
baka heilan helling af 
smákökum og fleiru góðgæti, 
ekkert smávegis sem við ætlum 
að bæta við þetta venjulega í 
magann okkar þennan mán
uðinn.  Þarf svo ekki að fá ný  
föt á alla í fjölskyldunni?  

Við sérstaklega konurnar 

tölum nú oft saman um allt 
þetta sem við ætlum að gera 
fyrir jólin.  Tveggja kvenna tal 
gæti t.d. hljómað svona:  O, ég 
er bara komin í jólaskapið.  Nú 
ertu byrjuð að þrífa?  Já já búin 
að því, en þú?  Já elskan mín, ég 
er búin að öllu.  Bíðum nú við, 
ætlar þessi kona bara aldrei að 
gera neitt meira?  En allt þetta 
getur verið mjög skemmtilegt 
en fer kannski ekki bara aðeins 
of mikill tími í þetta?  Er eitthvað 
jólalegt við þetta?  Svo er okkur 
sagt að jólin okkar byrji á 
einhverjum ákveðnum stað, nei 
nei það getur ekki verið rétt.  
Þau byrja bara hjá okkur 
sjálfum, í hugum okkar.  Getum 
við ekki alveg eins reynt að 
slaka bara á, einmitt á 
aðventunni, njóta hvers dags, 
hlakka til jólanna, vera með 
fjölskyldu og vinum, kveikja á 
kertum, hlusta á fallegu jóla
lögin og texta þeirra sem segja 
okkur svo margt.  Eitt af mínum 
uppáhalds jólalögum byrjar 
svona:

Yfir fannhvíta jörð leggur frið, 
þegar fellur mjúk logndrífa á grund
Eins og heimurinn hinkri aðeins við, 
haldi niðri í sér anda um stund
Eftirvæntingu í augum má sjá, 
allt er eitthvað svo spennandi í dag
Jafnvel kisa hún tiplar á tá, 
þorir tæplega að mala sitt lag

Þetta hljómar eins og saga, 
segir eithvað svo margt.  En 
hvað kemur okkur í jólaskap?  
Hjá mér er það ýmislegt.  Mér 
finnst t.d. snjórinn alveg 
ómissandi, ég veit að það eru 
ekki allir sammála mér í því. 

 Í þessu sambandi koma upp 
í hugann minningar frá því að 
ég var krakki í sveitinni minni, 
blessuðum Hrútafirðinum.  Það 
var alltaf tilhlökkun þegar 
jólakortin fóru að berast en það 
þurfti að sækja þau í póst
kassann sem var góðan spöl frá 
bænum.  Þau voru svo geymd á 
góðum stað og ekki opnuð fyrr 
en á aðfangadagskvöld.  Þeim 
sið er enn haldið á mínu 
heimili.  Auðvitað voru jóla
gjafirnar spennandi, og eru 
enn, og leyndarmál í mörgum 
skápum.  Þá eins og nú var 
húsið skreytt og grenihríslurnar 
límdar á veggina. Á aðfanga
dagskvöld kl 18:00 hringdu 
klukkurnar í útvarpinu og þá 
voru jólin loksins komin.  Við 
sátum öll í stofunni og hlust
uðum á jólamessuna.  Eftir það 
var sest að borðum og jóla
maturinn snæddur.  Síðan voru 
jólakortin opnuð og loksins var 
komið að pökkunum.  Úr þeim 
kom að venju margt nýtilegt og 
skemmtilegt.  Gott var að fá bók 
til að lesa og þá jafnvel lesið 
fram á nótt.

Kindur, kýr og hestar fengu 
örlítið betri tuggu og kannski 
aðeins meira magn á aðfangadag 
en venjulega og jafnvel í svip 
dýranna mátti sjá einhvern 
hátíðarglampa. 

 Ég verð aðeins að minnast á 
jólakveðjurnar en mér fannst 
og finnst enn ómissandi að 
hlusta á þær lesnar í útvarpinu.  

Í minningunni hljómaði ein 
örugglega svona:  Hugheilar 
jóla og nýárskveðjur sendum 
við öllum ættingjum okkar og 
vinum nær og fjær með kærri 
þökk fyrir árið sem er að líða, 
lifið heil, frá heimilisfólkinu á 
Brakanda.  Þetta fannst mér 
mjög jólalegt.

 Hjá okkur flestum verða til 
ýmsar hefðir.  Ákveðin verkefni 
á ákveðnum dögum og hver 
hlutur á sinn stað þegar kemur 
að jólaskrautinu.  Við höldum 
jólin af því að litla Jesúbarnið 
fæddist í fjárhúsinu, hugsið 
ykkur það.  Í kirkjunum um 
jólin rifjum við upp þessa 
fallegu sögu um jólaboðskapinn 
sem færir okkur þessa yndislegu 
hátíð.  Aðfangadagskvöldið 
þegar allt verður svo hljótt, 
engir símar hringja og það sjást 
varla bílar á ferð.  En sem betur 
fer eru jólin líka notuð til þess 
að heimsækja vini og ættingja 
og vera með þeim og þar sem 
börnin eru ríkir mikil gleði.  
Það er samt sem áður þannig að 
það geta því miður ekki allir 
verið glaðir á jólunum.  Sumir 
eru veikir, aðrir fátækir og 
gleðin nær ekki til þeirra.  
Hugsum líka til þeirra.    En 
áður en við vitum af eru jólin 
búin og styttist í þau næstu.  
Þess vegna, enn frekar, notum 
tímann á aðventunni vel, hvert 
fyrir sig, og reynum að láta alls 
kyns áreiti ekki stressa okkur 
upp.  Höldum í okkur barnslegu 
jólagleðinni, hleypum friði og 
gleði inn í huga okkar og hjörtu 
og hlökkum saman til jólanna.

Að lokum langar mig að lesa 
fyrir ykkur lítinn jólasálm:

Jesús, þú ert vort jólaljós,
um jólin ljómar þín stjarna
Þér englarnir kveða himneskt hrós, 
það hljómar og raust Guðs barna
Skammdegismyrkrið skyggir svart,
ei skugga sjáum þó tóma
Þú ljósið af hæðum, blítt og bjart, 
Þú ber oss svo fagran ljóma  

Steiney Kr. Ólafsdóttir

Hugvekja á Aðventukvöldi 2. desember 2012

Steiney Ólafsdóttir 12 ára gömul



Starfsfólk og heimilismenn Dvalar- og hjúkrunar-
heimilisins Fellaskjóls í Grundarfirði, senda öllum 
bestu kveðjur um gleðilega og friðsæla jólahátíð.
 
Sérstakar þakkir til velunnara heimilisins og 
sjálfboðaliða fyrir ómetanlegan stuðning og 
óeigingjarnt starf.

Sjómenn - Sjómenn
Almennur fundur með sjómönnum 

verður föstudaginn 28. desember 2012

Í Ólafsvík, í húsi félagsins, Ólafsbraut 19, kl. 16.00
Í Grundar�rði, Borgarbraut 2, kl. 18.00 

sætaferðir verða frá Stykkishólmi í Grunda�örð kl. 17.15.

Farið verður y�r stöðuna í kjaramálum sjómanna.
Kynning verður á fræðslusjóði sjómanna SJÓMENNT. 

Á fundinn mætir  Sigríður Kristjánsdóttir,  
verkefnis- og kynningarstjóri Sjómenntar. 

Sjómenn eru kvattir til að mæta og kynna sér rétt til 
endurmenntunar og styrki á námskeið. 

Stjórnin. 

Nemendur í 2. bekk Grunn
skóla Snæfellsbæjar gerðu sér 
ferð í Sundlaugina síðasta 
fimmtudagsmorgun. Ætlunin 
var að koma sundhópi eldri 
borgara á óvart og syngja fyrir 
þau þar sem þau voru í 
sundleikfimi hjá Hörpu Finns
dóttir. Börnin sungu nokkur 
jólalög og tóku allir undir.

Tókst svo sannarlega að koma á 
óvart og mikil ánægja með 
heim  sóknina. Skemmtu allir 
sér hið besta og ætlar sund
hópurinn að endurgjalda heim
sóknina á nýju ári. Áður en 
börnin lögðu af stað aftur í 
skólann sinn var þeim boðið 
upp á piparkökur. 

þa

Sungu í 
sundlauginni

Gleðileg jól og farsælt komandi ár.

Innilegar þakkir fyrir samhug 
og stuðning á árinu.

Emmi, Maggi,Unnur
og fjölskyldur

Jólakveðja til ættingja og vina.



Nú á aðventunni dembist 
yfir okkur í Snæfellsbæ og 
alla landsmenn allskyns efni 
sem tilheyrir þessum 
skemmtilega tíma. Það er að 
sjálfsögðu hið ómissandi 
jólabókaflóð, jólahlaðborð, 
jólaferðatilboð og þá síðast 
en ekki síst jólatónleikar af 
öllum gerðum og svo má 
lengi halda áfram. Þannig að 
nóg er að gera hjá okkur við 
að velja og hafna. Alltaf á 
jólunum leitar hugurinn þó 
til baka og hvernig við 
upplifðum jólin og þá ekki 
síst til þeirra tíma áður en öll 
þessi „ flóð“ komu til sögunar. 
Til að rifja þessa tíma upp 
heimsótti ég sómahjónin þau 
Guðrúnu Alexandersdóttur 
og Stefán Jóhann Sigurðsson 
en þau bjuggu lengst í 
Engihlíð 8 hér í Ólafsvík í 
glæsilegu húsi sem þau 
byggðu sér fyrir 45 árum. 
Nú á þessu ári fluttu þau sig 
um set og færðu sig í Engihlíð 
16e í Ólafsvík. Þar hafa þau 
komið sér vel fyrir í fallegri 
íbúð í raðhúsi sem byggt var 
fyrir eldri borgara. Húsið er 
rétt við Ólafsvíkurkirkju en 
hún var vígð 1967. Stefán og 
Guðrún hafa sannarlega 
sinnt kirkjunni sinni vel á 
liðnum áratugum. Bæði 
sungið í kirkjukórnum í 
Ólafsvík í áratugi og má geta 
þess að nú á tónleikum 
kirkjukórs Ólafsvíkur þann 
6. desember sl. var Guðrúnu 
þakkað hennar góða 
starf fyrir kórinn í 45 ár. Með 
kórstarfinu var Stefán líka 
formaður sóknarnefndar 
Ólafsvíkurkirkju í nokkur ár 
og vann þar mjög gott starf.

Gefum Guðrúnu orðið 
,,Ég er fædd á Hjarðarfelli í 

Miklaholtshreppi 14. ágúst 
1935. Móðir mín hét Kristjana 
Bjarnadóttir og faðir minn 
Alexander Guðbjartsson. Við 
erum 9 systkinin, Guðbjartur f. 
1931, Bjarni f. 32, Hrafnkell f. 
34, Auður f. 40, Þorbjörg f. 41, 
Magndís f. 45, Friðrik f. 47 og 
Helga f. 52“ segir Guðrún er 
hún rifjar upp foreldrana og 
systkini sín. „Pabbi byggði 
nýbýli á Hjarðarfelli og nefndi 
húsið Hvamm og við fluttum 
þangað 1937. Vorið 1944 
fluttum við svo að Stakkhamri. 
Flutningurinn fór þannig fram 
að búslóðin var flutt á vörubíl 
út í Staðarsveit og þaðan yfir 
svokallaðan Vatnsflóa og eftir 
fjörunni að Stakkhamri. 
Heimilisfólkið fór síðan allt á 
hestum nema móðir mín en 
hún hafði fótbrotnað skömmu 

áður og fór því með bílnum. 
Þar bjó ég þangað til að ég flutti 
til Ólafsvíkur 1959“.

Hvað getur þú sagt lesendum 
frá jólunum á þínu heimili í 
sveitinni?

„Það er svo margs að minnast 
frá þessum tíma. Á jólum var 
alltaf tilhlökkun að fá ný föt og 

hátíðarmat. Fyrir jólin var mikil 
vinna lögð í að gera allt hreint á 
heimlinu. Þá var líka alltaf höfð 
meiri lýsing með olíulömpum, 
gaslömpum og kertum en þá 
var ekki komið rafmagn í 
sveitina. Jólagjafir voru ný föt, 
kerti og spil. Ekki man ég eftir 
jólapökkum fyrstu árin, en ég 
minnist þess að ég fékk jólakort 
sérstaklega frá ömmu og afa 
sem bjuggu í Reykjavík og 
systkinum hennar mömmu. 
Jólamaturinn var yfirleitt 
lambasteik á aðfangadag þar 
sem pabbi slátraði gjarnan 
lambi fyrir jólin. Á jóladag var 
hangikjöt og ávaxtagrautur með 
rjómablandi. Pabbi fór í 
kaupstað í Stykkishólmi fyrir 
jólin og keypti m.a. epli, og ég 
man alltaf hvað mér fannst 
húsið ilma af eplalykt er hún 
barst um húsið“.

Það hefur væntanlega mikið 
verið að gera hjá foreldrum 
þínum á jólunum með svona 
stóran barnahóp?

„ Já það var nóg að gera hjá 
mömmu, hún saumaði og 
prjónaði öll jólafötin enda flínk 
saumakona. Til dæmis saumaði 

Í jólamessu á hestakerru
Viðtal við Guðrúnu Alexandersdóttur og Stefán Jóhann Sigurðsson í Ólafsvík

Brúðarmynd af Guðrúnu og Stefáni.

Hjarðarfell. Guðrún fæddist uppi á lofti í þessu húsi.

Hvammur. Mynd tekin í kringum 1940

Jólakveðja frá Fornu-Fróðá.
Kæru ættingjar og vinir nær og fjær.

Bestu jóla og nýjársóskir
Þökkum liðinu árin.

Sibba og Sigþór Fornu-Fróðá.



hún alltaf fallegan jólakjól á 
mig. Frá því ég man eftir mér 
notuðum við lítið gervijólatré. 
Það var alltaf tilhlökkun að taka 
jólatréð til og skreyta það. Við 
áttum klemmur fyrir kertin sem 
settar voru á greinarnar og svo 
áttum við tvo litla fugla með 
klemmum. Síðan gerðum við 
músastiga og poka úr 
kreppappír. Þetta var mjög flott 
hjá okkur og gaman og 
eftirminnilegt að gera svona 
skraut“.

Var ekki farið í messu á jólu-
num og það hefur verið 
bakað mikið fyrir jólin á þínu 
heimili?

„ Jú jú. Það var farið í messu 
og þar sem ekki var komin 
bílvegur, fóru pabbi og mamma 
með okkur í hestakerru þegar 
veður var gott um jólin, dúðuð 
í gæruskinnum og teppum til 
Fáskrúðarbakkakirkju og það 
var mjög hátíðlegt að syngja 
jólasálmana í kirkjunni. Prest
urinn var sr. Þorsteinn Lúter 
Jónsson. Mamma bakaði 
nokkuð hefðbundnar köku
sortir, t.d. gyðingakökur, hálf
mána, vanilluhringi, lagtertur 
og jólaköku. Minnisstæð eru 
mér jólaboðin hjá ömmu og afa 

á Hjarðarfelli á jóladagskvöld. 
Þar var boðið upp á súkkulaði 
og kökur. Síðan var gengið í 
kringum jólatréð og mikið 
sungið og svo var farið í leiki ” 
segir Gunna er hún talar um 
jólin frá þessum árum.

Þú minnist á leikina. Hvernig 
léku börn sér í sveitinni? 

„Það var alltaf nóg að gera hjá 
okkur í leikjunum. Á vetrum 
fórum við á skíði sem smíðuð 
voru úr tunnustöfum. Einnig 
voru smíðaðir sleðar og voru 
járnrenningar festir undir 
sleðana svo þeir rynnu betur. 
Þá vorum við mikið í öðrum 
leikjum, t.d. útilegumannaleik, 
fallin spýta, stórfiskaleik, 
boltaleik og feluleik.“

Jæja Stefán. Hvað getur þú 
sagt okkur frá þessum tíma?

„ Já ef við byrjum nú bara á 
byrjuninni þá er ég fæddur í 
Reykjavík 17. september 1937 
en ég ólst upp á Hellissandi 
nema árin 193942 en þá 
bjuggu foreldrar mínir í Reykja
vík. Þetta var á stríðsárunum og 
mér er minnisstæðast frá 
þessum tíma þegar loftvarnar
flauturnar fóru í gang til að vara 
fólk við að óvinaflugvélar væru 

að nálgast. Þá urðum við 
krakkarnir í götunni hræddir og 
reyndum að koma okkur í 
skjól“ segir Stefán er hann rifjar 
þessa tíma upp.

Þau fluttu svo aftur til 
Hellissands þar sem hann ólst 
upp hjá Lilju Sigurðardóttur 
móðursystur sinni og Magnúsi 
Arngrímssyni, en hann var á 
fimmta ári þegar móðir hans 
lést. 

Foreldrar Stefáns hétu 
Vilborg Sigurðardóttir og 
Sigurður Stefánsson og Stefán 
átti einn bróður Sigurð sem er 
látinn. 

Einiberjaling 
á jólatréð

,,Jólin hjá okkur á Hellissandi 
voru haldin með hefðbundnum 
hætti. Allt var gert hreint og 
húsið skreytt. Fyrstu árin var 
jólatréð gert úr timbri bæði 
bolur og greinar. Síðan var farið 
út í hraun og tínt berjalyng, 
helst einiberjalyng , því það 
ilmaði svo vel. Það var fest á 
tréð og síðan skreytt með 
músastigum sem voru fléttaðir 
úr mislitum kreppappír og til 
viðbótar litlir fléttaðir pokar og 
fleira skraut. Á þessum tíma var 
ekki komið rafmagn í húsin og 
varð því að lýsa allt upp með 
kertum, olíulömpum og 
gasljósum sem lýstu svo vel. 
Það varð að fara varlega með 
ljósin og festa kertin vandlega 
þar sem þau voru notuð.

 

Handsmíðaður 
sexæringur

Mikil tilhlökkun var til 
jólanna sem von var, allt 
upplýst, húsið skreytt eins og 
áður sagði og ilmur barst um 
húsið af hangikjöti. Þá má ekki 
gleyma eplunum sem borin 
voru fram því þau ilmuðu svo 
dásamlega. Á aðfangadag jókst 
eftirvæntingin og þá var farið í 
sparifötin og pakkarnir voru 
komnir við jólatréð. Klukkan 
sex var hlustað á messu í 
útvarpinu og síðan borðað 
hangikjöt með uppstúf og fleira 
góðgæti. Á eftir var svo 
sveskjugrautur með rjóma. Þá 
var komið að því að taka upp 
pakkana, sem höfðu að geyma 
föt, leikföng og fleira 
skemmtilegt. Þannig leið 
kvöldið við að skoða og leika 
sér að gjöfunum. Ein jólin fékk 
ég óvenjulega stóran pakka. 
Þegar hann var opnaður kom í 
ljós handsmíðaður sexæringur 
með rá og reiða. Þetta var nú 
kærkomin gjöf og mikið leikið 
sér með bátinn.

Átök um brennurnar
Um jólin var messa í 

Ingjaldshólskirkju. Þar messaði 
sr. Magnús Guðmundsson af 
miklum skörungsskap, radd
mikill og flutti langa 
hátíðarræðu og söng manna 
hæst. Í byrjun aðventu var farið 
að safna í áramótabrennu og 
víða var leitað fanga og mikið 
fyrir því haft að gera brennuna 

Alexander Guðbjartsson og Kristjana Bjarnadóttir

Vilborg Sigurðardóttir Sigurður Stefánsson

Sendum ættingjum og vinum, Snæfellsbæ,
innilegar jóla- og nýársóskir.

Kær kveðja
Herdís og Vigfús

Leiðrétt gjaldskrá leikskóla
 
Af gefnu tilefni er vakin athygli á því að í áður birtri 
gjaldskrá leikskóla Snæfellsbæjar fyrir árið 2013, kom 
fram að veittur væri 40% afsláttur til einstæðra foreldra 
og námsmanna.  Hið rétta er að veittur er 40% afsláttur 
til einstæðra foreldra eingöngu.
 

Bæjarritari Snæfellsbæjar



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

Tanlæknastofa Ara Bjarnasonar 



sem veglegasta. Stundum voru 
nokkrar brennur og var þá 
samkeppni um eldsmatinn og 
stundum einhver átök milli 
hópa. Kvenfélag Hellissands 
bauð til jólatrésfagnaðar milli 
jóla og nýjárs, en kvenfélagið 
hafði eignast gamla 
samkomuhúsið og rak það af 
myndarskap. Til jólafagnaðar 
var börnunum í hreppnum 
boðið ásamt eldra fólki. Þetta 
var stundum í eina skiptið á 
árinu sem sumt af þessu fólki 
fékk tækifæri til að njóta 
skemmtunar og veitinga. 
Jólaskemmtunin hófst með 
stuttri jólahugleiðingu sem sr. 
Magnús flutti, síðan var gengið 
í kringum jólatréð og stjórnaði 
Jóhanna Vigfúsdóttir söngnum. 
Sr. Magnús flutti síðan 
sprenghlægilega sögu með 
miklum tilþrifum sem nefndist 
Rjópnagægir. Hann flutti þessa 
sögu sem framhaldssögu í 
nokkur skipti við mikinn 
fögnuð áheyrenda. Að síðustu 
komu jólasveinar í heimsókn 
og útbýttu góðgæti og skemmtu 
krökkunum.

Snjórinn var 
kærkomin

Við krakkarnir höfðum nóg 
að gera við ýmsa leiki, þar má 
nefna boltaleiki og aðra 
hópleiki, t.d. feluleiki, og 
stríðsleiki þar sem barist var 
með sverðum og bogum. 
Umhverfið var víða hæðótt og 
gjótur í hrauninu og gott að 
fela sig og sitja fyrir óvinunum. 

Snjórinn var kærkominn, þá var 
hægt að búa til snjóhús og 
renna sér á sleðum og skíðum 
sem voru útbúin úr tunnu
stöfum og þegar svell var komið 
var hægt að fara á skauta, t.d. á 
tjörninni fyrir neðan Ingjaldshól 
og renna sér þaðan niður á 
Sand eftir svellinu sem var á 
Höskuldsá.

Heimasmíðaðir bátar
Eg átti heima niður við 

sjóinn. Húsið hét Sólberg 
(Hóll) og stóð á hól vestan við 
gamla frystihúsið. Þar voru þrjú 
hús í þyrpingu. Fyrir utan okkar 
hús voru það Hallsbær og 
Sólheimar,og það hús stendur 
enn. Nokkrir krakkar áttu 
heima þarna og vorum við þrír 
strákar á líkum aldri. Það voru 
Þórður Júlíusson fermingar
bróðir minn á Sólheimum sem 
fórst í snjóflóði á Flateyri 1996 
og Magnús Sigurðsson í 
Hallsbæ sem síðar varð fisksali. 
Við vorum vel staðsettir á mið
Sandinum og réðum þar miklu, 
einkum við leiki í fjörunni fyrir 

neðan sem kallaðist Kovafjara. 
Einnig var mikið um leiki í 
Sandafjörunni og er mikil 
eftirsjá af fallega gula sandinum 
sem var þar en er nú horfinn. Í 
sjávarmálinu sigldum við 
heimasmiðuðum bátum þegar 
fallið var að. Þetta voru bátar 
gerðir úr olíubrúsum sem við 
fleyttum áfram með prikum eða 
drógum áfram með böndum. 
Þegar við urðum eldri fórum 
við að útbúa stærri báta sem við 
gátum setið í og ýtt okkur áfram 
með prikum eða frumstæðum 
árum og það var gaman“. 

Það er búið að vera mjög 
gaman að hlusta á frásögn 
þeirra hjóna frá barna- og 
unglingsárunum en hvenær 

var það sem þau hittust fyrst 
og rugluðu saman sínum rei-
tum?

„Við sáumst fyrst á íþróttamóti 
í Stakkhamarsnesi í ágúst 1957. 
Um kvöldið var dansleikur á 
Breiðabliki og þar kynntumst 
við fyrst. Skömmu seinna fór ég 
í Iðnskólann að læra húsasmíði, 
en þá var ég byrjaður á samning 
hjá Vigfúsi Kr. Vigfússyni og 
eftir áramót fór Guðrún í vinnu 
til Ólafsvíkur. Þegar ég kom úr 
Iðnskólanum í mars 1958 kom í 
ljós að hin fyrstu kynni okkar 
höfðu haldið svo vel að við 
giftum okkur á Stakkhamri í júlí 
1959 og höfum ekki skilið 
síðan“ segir Stefán brosandi og 
Gunna kinkar kolli sam
þykkjandi. 

Söngurinn sameinar
Eins og sagði í byrjun hafa 

þau bæði gaman af söng en 
hvaðan hafa þau þennan mikla 
áhuga? Það kom fram hjá þeim 
að þau sungu bæði mikið í 
æsku. Guðrún söng mikið 
heima og lærði dægurlög og 
texta úr útvarpinu og komst 
fljótt upp á lag með að spila á 
orgel. Einnig sungu krakkarnir 
mikið í farskólanum og 

Þorláksmessa 23/12 kl. 11:30-23:00
Aðfangadagur 24/12 kl. 10:00-14:00
Jóladagur 25/12 Lokað
Annar í jólum 26/12 Lokað
Fimmtudagur 27/12 kl. 10:00-22:00
Föstudagur 28/12 kl. 10:00-23:00
Laugardagur 29/12 kl. 10:00-23:00
Sunnudagur 30/12 kl. 10:00-22:00
Gamlársdagur 31/12 kl. 10:00-16:00
Nýársdagur 01/01 Lokað
Miðvikudagur 02/01  10:00-22:00

Frá 02/01/2013 er opið alla daga til 22:00 
líka á föstudögum og laugardögum

Sólberg (Hóll) t.v. og Sólheimar fyrir miðju, Stefán óslt upp í Sólbergi.

Stakkhamarssystkinin – í aldursröð f.v. Helga, Friðrik, Magndís, Þorbjörg, 
Auður, Guðrún, Hrafnkell, Bjarni, Guðbjartur.





skólabróðir hennar spilaði á 
gítar og þegar fjölskyldan kom 
saman var mikið sungið. 

Stefán sótti kirkjuskóla á 
Hellissandi hjá Jóhönnu 
Vigfúsdóttur og þar var mikið 
sungið. Einnig var mikið sungið 
í barnastúkunni Hlíf á 
Hellissandi sem Stefán sótti. 
Guðrún byrjaði í Kirkjukór 
Ólafsvíkur 1967 og Stefán 1978. 
Þau voru bæði í Samkór 
Ólafsvíkur og Jöklakórnum. 
Stefán syngur enn í Kirkjukór 
Ólafsvíkur. Þau eru sammála 
um það að starfið í kirkju
kórnum hafi verið skemmtilegt 
og gefandi og söngurinn 
sameinar eins og þau segja 
bæði. 

Eftirminnilegir 
kórfélagar

Auk hefðbundinna verkefna í 
kirkjunni, hefur kórinn efnt til 
söngskemmtana í gegnum 
tíðina, enda höfum við verið 
heppin með organista og 
stjórnendur. „Við höfum 

heimsótt presta sem hafa 
þjónað hjá okkur og sungið þar 
við messur og aðrar athafnir. Þá 
höfum við farið í söngferðir 
erlendis, m.a. til Þýskalands, 
Færeyja og nú síðast til Parísar í 
skemmtiferð sem var mjög 
skemmtileg“. Að sögn Stefáns 
eru minnisstæðustu kórfélarnir 
frá þessum tíma Hrefna 
Bjarnadóttir og Alexander Stef
ánsson sem söng tenór í 
kórnum og stundum einsöng. 
Bæði sinntu þau kirkjunni mjög 
vel. Sr. Magnús Guðmundsson 
er minnisstæðasti presturinn, 
hann skírði og fermdi Stefán og 
var sóknarprestur fyrstu 
búskaparár hjónanna í Ólafsvík. 
Í dag syngur Stefán líka með 
Hinum síungu, en það er 
skemmtilegur kvartett góðra og 
síungra félaga þar sem 
meðalaldurinn er „aðeins” 80 
ár. Þeir koma oft saman og taka 
lagið undir stjórn Valentínu 
Kay. Þau hafa gefið út 2 
geisladiska og fóru ma. saman í 
tónleikaferð til Austurríkis 
sumarið 2009.

Unnið mikið og 
gott félagstarf í 

bæjarfélaginu
Stefán og Guðrún hafa unnið 

gríðarlega mikið og gott félags
málastarf í bæjarfélaginu á 
liðnum árum og verið þar oft í 
forystu. Þau tóku m.a. að sér að 
sjá um barnastúkuna Ennisfjólu 
1964 – 1978. Þar var oft mikið 
um að vera og krakkarnir 
duglegir að mæta og fannst 
gaman af starfinu. Guðrún gekk 
fljótlega í Kvenfélag Ólafsvíkur 
og Slysavarnadeildina Sumar
gjöf. Hún var í fyrstu stjórn 
Vinafélags eldri borgara sem var 
stofnað 1982 og bæði eru í 
Félagi eldri borgara í Snæfellsbæ 
sem er að vinna mjög gott starf. 

Stefán gerðist félagi í UMF 
Reyni um fermingu og kjörinn í 
stjórn félagsins 16 ára gamall. 
Þegar hann flutti til Ólafsvíkur 
gekk hann í Ungmennafélagið 
Víking og var þar lengi í stjórn 
og einnig var hann í stjórn HSH 
í nokkur ár. Hann starfaði í 
björgunarsveitinni Sæbjörgu og 
kom m.a. að byggingu Mettu
búðar. Hann var einn af 
frumkvöðlum Framfarafélags 
Ólafsvíkur og lengi formaður. 

Stefán var stofnfélagi Rótary

klúbbs Ólafsvíkur 1967 og var 
ma. í þrjú skipti forseti 
klúbbsins. Hann var í stjórn 
Félagsheimilis Ólafsvíkur f.h. 
Góðtemplarareglunnar og var 
skipaður í byggingarnefnd 
félagsheimilis í Klifi 1966. Hann 
var síðan í rekstrarstjórn þess til 
1994. Hann var í byggingarnefnd 
Dvalarheimilis Jaðars og sat í 
fyrstu stjórn þess. Stefán var í 
mörg ár í hreppsnefnd og síðar 
í bæjarstjórn Ólafsvíkur og 
fyrsti forseti bæjarstjórnar. 

 

Fjölskyldan
Börn þeirra eru Kristjana f. 

1956 , húsmóðir á Hellissandi, 
Magnús f. 1960, bæjarstjóri í 
Garði, Vilborg Lilja f. 1965, 
deildarstjóri í GSNB og Sigríður 
f. 1968, hjúkrunarfræðingur á 
Skagaströnd. Ég vil þakka 
Stefáni og Guðrúnu fyrir þessa 
mjög svo skemmtilegu og 
áhugaverðu upprifjun um 
gömlu og góðu tímana sem þau 
lýsa svo vel og það er eins og 
þetta hafi allt skeð í gær. Stefán 
og Guðrún vilja svo að lokum 
óska öllum vinum og 
kunningjum nær og fjær 
gleðilegra jóla. 

Pétur Steinar Jóhannsson.

Embættismenn stúkunnar Ennisfjólu, myndin er sennilega tekin 1978: Efri röð 
f.v.: Margrét Scheving, Kristján Helgason, Ágústa Finnbogadóttir, Sívar Árni 
Scheving, Elva J. Hreiðarsdóttir, Lilja Stefánsdóttir, Selma Jónasdóttir.
Neðri röð f.v.: Anna Margrét Guðmundsdóttir, Olga Kristjánsdóttir, Stefán 
Jóhann, Elsa Bergmundsdóttir og Drífa Óttarsdóttir.

Síðustu jólin í Engihlíð 8, aftari röð frá v: Sigríður, Vilborg Lilja, Magnús og 
Kristjana, Guðrún og Stefán Jóhann sitjandi fyrir framan.





Knattspyrnudeild Víkings Ólafsvík 
óskar stuðningsmönnum sínum og 
öðrum landsmönnum gleðilegra jóla 

og farsældar á komandi ári.

Þökkum stuðninginn á árinu 
sem er að líða.

Sameiginlegt jólaball 
   í Snæfellsbæ

Laugardaginn 29. 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

Jólaballið verður að ári í Röst

Á síðasta miðvikudag var 
haldin fimleikasýning í 
Íþróttahúsi Snæfellsbæjar. Þar 
voru saman komin þau börn 
sem æfa fimleika með Víkingi/
Reyni en um það bil 80 börn frá 
1. til 7. bekk æfa fimleika hér. 
Þjálfarar eru þær Ásdís 
Pétursdóttir og Íris Ösp 
Hreinsdóttir. Krakkarnir voru 
mjög spenntir fyrir sýningunni 
og stóðu sig mjög vel, vöru þær 
Íris og Ásdís mjög stoltar af 
krökkunum. Voru allir sammála 
um að sýningin hefði ekki getað 

heppnast betur og bíða 
spenntir eftir næstu sýningu 
sem vonandi verður í vor. Að 
lokinni sýningu var efnt til 
söfnunar fyrir fimleikaáhöldum 
sem sárlega vantar og er stefnt 
á að kaupa loftdýnu og 
jafnvægisslá. Safnaðis vel og 
vonandi verður þess ekki langt 
að bíða að hægt verði að kaupa 
þessi tæki svo þessir duglegu 
og flottu krakkar geti haldið 
áfram að verða betri.

þa

Fimleikasýning

Búið að er að birta drög að 
töfluröð Lengjubikarsins á 
heimasíðu knattspyrnu
sambands Íslands. Víkingar eru 
í 1. riðli Adeildar með BÍ/
Bolungarvík, Fylki, Tindastól, 
Grindavík, Fjölni, FH og ÍBV. 
Fyrsti leikur Víkings samkvæmt 
drögunum er gegn BÍ/
Bolungarvík þann 16. febrúar 
og áætlað er að síðasti leikur 
liðsins í riðlinum verði þann 
13. apríl gegn Eyjamönnum.

Grundarfjörður er í 2. riðli 
Cdeildar ásamt Létti, Ými, KH 

og Skallagrím.
Snæfell er í 4. riðli Cdeildar 

ásamt Kára, KB, Árborg og 
Skínanda.

Lengjubikar kvenna hefst 28. 
febrúar og þar leikur Víkingur 
Ó í 1. riðli Cdeildar.

Hér er aðeins um að ræða 
drög því leikir munu líklega 
breytast vegna æfingaferða 
liðanna en flest liðanna fara 
erlendis í æfingaferð seinnipart 
mars og í byrjun apríl.

jó

Dregið í 
Lengubikar



starfsfólki og viðskiptavinum gleðilegra 
jóla og farsæls komandi árs  

Megi nýja árið vera ykkur 
hamingjuríkt og gjöfult.

Hátíðarkveðjur,

Kristín og Erlingur

Við óskum íbúum Snæfellsness 

Þorláksmessa  kl. 9:00 - 16:00
Aðfangadagur lokað
Jóladagur lokað
Annar í jólum lokað
27/12 - 28/12 kl. 7:30 - 17:00
29/12 - 30/12 lokað
Gamlársdagur lokað
Nýársdagur lokað



Eins og greint var frá í síðsta 
pistli mínum þá var fjallað þar 
um vigtarskúrinn á Rifi. Sá pistill 
vakti nokkra athygli og meðal 
annars var mér bent á að árið 
1955 átti fyrst að gera út um 30 til 
40 brl bát frá Rifi, t.d Hólmkel SH 
og Ármann SH. Höfninn lokaðist 
vegna sandburðar og fóru því 
þessir bátar annað. Ármann SH 
fór í Grundarfjörð og Hólmkell 
SH fór alla leið í Þorlákshöfn. 
Aftur á móti þá var útgerð frá Rifi 
árið 1956, en þá var öllum afla 
ekið til Hellissands og vigtaður 
þar.  Reyndar bar mönnum ekki 
saman um hvenær vigtarhúsið 
var smíðað og í bókinni Hafnir 
Íslands er ekkert fjallað um 
vigtarhúsið. 

Aðeins meira um Rif en síðan 
að útgerð þaðan hófst árið 1956 
má segja að tvö bátsnöfn hafi 
verið hvað lengst við líði þarna. 
Hið fyrra tengist nú reyndar 
heimabæ mínum Sandgerði því 
þar var bátur sem hét Hamar GK 
og var hann keyptur til Rifs árið 
1962 og hélt Hamars nafninu en 
varð Hamar SH 224.  Þess má 
geta að sá bátur var síðar seldur 
til Stokkseyrar og endaði svo 
sjávardvöl sína aftur í Sandgerði 
þar sem hann var gerður út í 
nokkur ár áður enn hann var 
síðan úreltur.  1973 var svo 
Jörundur Jökull ÞH keyptur og 
fékk hann nafnið Hamar SH og er 
sá bátur ennþá gerður út frá Rifi. 
Nokkuð merkilegt að í 50 ára 
sögu útgerðar Hamars SH frá Rifi 
hafa einungis tveir bátar stundað 
veiðar undir því nafni.

Hinn báturinn sem hefur haft 
aðsetur á Rifi all lengi er 
Saxhamar SH en tveir bátar hafa 
stundað veiðar undir því nafni. 
Fyrsti Saxhamarinn SH var 
smíðaður í Stálvík í Garðabæ árið 
1969 og var fyrsti stálbáturinn 
sem þar var smíðaður. Sá bátur 
var gerður út til ársins 2006 
þegar að núverandi Saxhamar SH 
var keyptur. Saxhamars útgerðin 
hefur því gert út bát frá Rifi í 43 
ár. 

Þriðja bátinn má svo nefna líka 
sem er Rifsnes SH en sá bátur 

hefur verið gerður út frá Rifi 
síðan árið 1979 eða í 33 ár. 

Kíkjum aðeins á aflabrögðin. 
Talandi um Rifsnes SH þá er 
báturinn kominn með 101 tonn í 
3 róðrum. Fyrst landaði báturinn 
á Siglufirði en síðan 2 landanir á 
Rifi.  Tjaldur SH er kominn með 
198 tonn í 3 róðrum.  Saxhamar 
SH er kominn með 126 tonn í 
tveim löndunum. Grundfirðingur 
SH 48 tonn í einni löndun, Örvar 
SH er með 101 tonn sem öllu 
hefur verið landað á Rifi. Hamar 
SH er á balalínu er með 49 tonn 
í 9 róðrum og hefur landað í 
heimahöfn sinni. 

Dragnótaveiðar eru mjög 
dræmar og t.d var Matthías SH 
með 22 tonn í fyrstu löndun 
sinni í desember, en í þriðja róðri 
bátsins var báturinn einungis 
með 400 kíló. Er báturinn 
kominn með 32 tonn í 4 róðrum. 
Sveinbjörn Jakobsson SH er með 
18 tonn í 8 róðrum. Guðmundur 
Jensson SH er með 24 tonn í 5 
róðrum, og báturinn komst í 8,5 
tonn í róðri og síðan 6,9 tonn, 
þar af var skarkoli 6,4 tonn.  
Gunnar Bjarnarson SH er með 15 
tn í 8 róðrum.

Netaveiðar hafa gengið 
ágætlega og er Magnús SH 
kominn með 35 tonn í 6 róðrum, 
en báturinn er að mestu á 
skötuselsveiðum. Ólafur 
Bjarnarson SH er með 27 tn í 8 
róðrum, Egill SH 21 tonn í 8 
róðrum.

Línuveiðar smábátanna hafa 
gengið mjög vel og hafa nokkrir 
bátar komið með fullfermi að 
landi og ber þar helst að nefna 
Kviku SH sem er rétt um 10 BT 
plastbátur, en báturinn hefur 
komist tvisvar með yfir 8 tonn í 
róðri þar sem að stærsti róður 
bátsins var 8,6 tonn, það er 
fullfermi hjá bátnum. 

Þar sem þessi pistill er síðasti 
pistill minn fyrir jól þá vil ég óska 
lesendum Jökuls og 
aflafréttapistlanna gleðilegra jóla 
og með þökk fyrir lesturinn. 

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

Aflafréttir

Leikfangahappdrætti 
Lionsklúbbs Nesþinga.

 
Verður haldið í Röst Hellissandi
23. desember  kl. 17:00.

Miðar verða seldir við innganginn 
frá kl. 15:30

Fjöldi veglegra vinninga

Aðeins dregið 
úr seldum miðum.

Ath. erum ekki með posa.

Miðaverð 250kr.

(Sparisjóður Ólafsvíkur)



Sveinbjörn Jakobsson SH-10



Víkingur/Reynir hefur staðið 
fyrir íþróttaskóla barna frá 
tveggja ára í íþróttahúsinu á 
Hellissandi undanfarna mánu
daga klukkan 16:30. Vel hefur 
verið mætt og mikil ánægja, 
áætlað er að halda áfram eftir 
áramót. Umsjónarmaður er 

Svavar Ólafur Pétursson. Á 
myndinni má sjá káta krakka 
sem skemmtu sér vel í síðasta 
íþrótta skólanum fyrir jólafrí  
og tóku heldur betur vel á móti 
gestinum sem þau fengu í 
heimsókn. 

þa

Árlegir jólatónleikar Kirkju
kórs Ólafsvíkur voru haldnir 6. 
desember í Ólafsvíkurkirkju. 
Jólatónleikarnir voru vel 
heppnaðir, kórinn söng vinsæl 
og sígild jólalög. Kórfélagar 
skiptu kynningum á lögunum á 

milli sín ásamt því að lesa 
jólasögu, fróðleik og sprella 
aðeins með tónleikagestum. Að 
tónleikum loknum var boðið 
upp á kaffi og piparkökur í 
safnaðarheimilinu. 

þa

Jólasveinar í 
íþróttaskóla

Kórin söng 
jólalög

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 2012 roku i 

mamy nadzieje ze przyszly rok bedzie rownie udany

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

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

MARKAÐURINN

Jólasveinarnir eru mættir 
með mikið úrval af vörum 

frá mörgum handverksframleiðendum
eins og
 Stef-ey
  Gallery Hlaup
   Lavaland
    Macramé Jewelry & design
     Leir og Postulín  
      Ice Wear
            og �eirum og �eirum

0pið 13 – 21 alla daga jóla

Við óskum öllum gleðilegra jóla
 

HANDVERKSMARKAÐURINN
Tourist Market
Nesveg 5  Grundarfirði

 



Verslunin TRI hélt sýningu á 
vörum sínum á síðasta 
laugardag. Var sýningin haldin 
að Smiðjugötu 5 á Rifi. Á 
sýningunni voru yfir 20 hjól af 
ýmsum stærðum til sýnis ásamt 

svokölluðum trainerum og 
hjóla og útivistarfatnaði. Mikil 
aukning hefur verið 
undandfarið á hjólreiðum bæði 
innan húss og utan nýtast 
trainerar til dæmis vel hér á 

landi yfir vetrartímann því þá er 
hægt að hjóla inni. Hjólin sem 
sýnd voru eru af gerðinni CUBE 
sem eru þýsk gæðahjól, nokkuð 
er um þessi hjól hér á svæðinu 
og líklegt að þeim muni fjölga á 
næstunni. Aðalhvatamaðurinn 

að þessari sýningu var Rúnar 
Már Jóhannsson. Ekki er vitað 
til þess að svona stór 
reiðhjólasýning hafi farið fram 
utan höfuðborgarsvæðisins 
áður.

þa

Hjólasýning

Íþróttamiðstöð
Grundarfjarðar

Um leið og við sendum okkar bestu 
hátíðarkveðjur þökkum við góð og skemmtileg 

kynni á árinu sem er að líða

Þemaferðir ehf.
Nesveg 5 Grundarfirði 
og Bakka Bjarnarfirði

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

Þökkum góðar og fallegar kveðjur 
á 20 ára afmæli félagsins. 

LIONSKLÚBBUR 
GRUNDARFJARÐAR

Íslenskar getraunir og þeirra 
samstarfsaðilar hafa ákveðið að 
jólapotturinn í ár verði 220 
miljónir á laugardaginn. Endi
lega munið félagsnúmerið 355 
þegar þið tippið. Það er tilvalin 
jólagjöf til Víkings að vera með 

um helgina og um leið að eiga 
möguleika á vinning. Gleðileg 
jól og farsælt komandi ár. Opið 
á laugardögum frá 11.00 til 
13.00. Heitt kaffi á könnunni. 
Allir velkomnir. Áfram Víkingur.

Stjáni og Tóta.

Jólapottur



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.





 Jólahátíð
Grundarfjarðarkirkju og Setbergskirkju

Þorláksmessa
Létt tónlist í Grundarfjarðarkirkju kl. 21.30-22.30 sem gestir geta notið 

í styttri eða lengri tíma, komið og farið að vild.

Aðfangadagur - aftansöngur 
klukkan 18.00 í Grundarfjarðarkirkju

Jóladagur - hátíðarguðsþjónusta
klukkan 14.00 í Setbergskirkju

Annar í jólum,  barna- og fjölskylduguðsþjónusta
klukkan 14.00 í Grundarfjarðarkirkju

Gamlársdagur - hátíðarguðsþjónusta
klukkan 16.00 í Grundarfjarðarkirkju

Gleðileg jól og farsælt komandi ár

Kirkjan okkar

Þorláksmessa:
Síðasti sunnudagaskólinn kl. 11 í Ingjaldshólskirkju.
Sýnt nýtt leikrit frá TTT.

Aðfangadagur:
Aftansöngur kl. 16:30 í Ingjaldshólskirkju.
Aftansöngur kl. 18 í Ólafsvíkurkirkju.

Jóladagur:
Jólahelgistund kl. 14 í dvalar- og hjúkrunarheimilinu Jaðri.
Aðstandendur heimilsmanna einnig velkomnir á helgistundina.
Ljósaguðsþjónusta kl. 21 í Brimilsvallakirkju.

Gamlársdagur:
Hátíðarguðsþjónusta kl. 14 í Ingjaldshólskirkju.
Hátíðarguðsþjónusta kl. 16 í Ólafsvíkurkirkju.

Klakabandið leikur fyrir dansi
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Gleðilega hátíð


