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Eina áramótabrennan á landinu?

Árleg áramótabrenna í Snæ
fellsbæ ásamt flugeldasýningu fór
fram um áramótin eins og verið
hefur. Hún var þó með öðru sniði
en venjulega í ljósi samkomutak
markanna. Samkvæmt fréttum á
gamlársdag mun brennan í Snæ
fells hafa verið eina brennan á
landinu, sem gefið var leyfi fyrir
a.m.k. Vel var mætt á brennuna
þó líklega hafi eitthvað færri mætt

en venjulega. Hófst brennan
klukkan 18:00, tekið var á móti
brennugestum og þeim gefnar
leiðbeiningar en að sjálfsögðu
var ströngustu sóttvarnareglum
fylgt og íbúar beðnir að virða
þau og halda kyrru fyrir í bílum
símum á stæðum sem búið var
að merkja skilmerkilega við
brennuna. Björgunarsveitin Lífs
björg stóð svo fyrir glæsilegri
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fluge ldasýningu eins og venja
er. Var skipulag við brennuna
til fyrirmyndar og greinilegt að
búið var að leggja mikla vinnu
í skipulagningu og umgjörð svo

íbúar Snæfellsbæjar gætu notið
brennu og flugeldasýningar í
samræmi við sóttv arnarr eglur,
eiga skipuleggjendur mikið hrós
þa
skilið.			

Rafmagnslaust á öllu
Vesturlandi
Rafmagni sló út á Vesturlandi
öllu sunnudagskvöldið síðast
liðið, 3. janúar. Útleysing varð á
Vatnshamralínu 1 á milli Brenni
mels í Hvalfirði og Vatnshamra í
Borgarfirði og olli það rafmagns
leysi á stórum hluta Vesturlands.
Í kjölfarið urðu spennusveiflur
og um tíuleytið varð útleysing á
Hrútatungulínu 1, á milli Vatns
hamra og Hrútatungu í Hrúta
firði. Skálakeðjan í henni reynd
ist vera slitin en tengivirkið var
komin til ára sinna og varð raf
magnslaust á Snæfellsnesi vegna
þessa. Öll raforka fyrir Snæfells
nes, Borgarnes og Mýrar fer um

tengivirkið í Vatnshömrum.
Virkjanir á Snæfellsnesi voru
keyrðar með varavélum úr Ólafs
vík sem ræstar voru um 23.00.
Skammta þurfti raf
m agni á
Snæfellsnesi á meðan vara
vélarnar voru keyrðar.
Ágætlega gekk hjá starfs
mönnum Rarik að koma raf
magni aftur á Húnaþing vestra
og í Dalabyggð en lengra raf
magnsleysi var í Borgarbyggð
og á Snæfellsnesi. Kerfið var
komið í eðlilegan rekstur rétt
upp úr klukkan tvö aðfaranótt
mánudags.
sj

Eignir Menningarsjóðs til Sjómannagarðsins
Þórhalla Hulda Baldursdóttir,
Kári Viðarsson, Lydía Rafnsdóttir og
Sigurður Valdimar Sigurðsson fyrir
hönd Menningarsjóðsins Fegurri
byggðir afhentu Sjóminjasafninu í
Sjómannagarðinum á Hellissandi
veglega gjöf á Þorláksmessu. En stjórn
Menningarsjóðsins Fegurri byggðir
ákvað á síðasta ári að allar eignir sjóðsins
rynnu óskiptar til Sjóminjasafnsins í
Sjómannagarðinum á Hellissandi. Í
Sjóminjasafninu eru margvíslegar
minjar sem tengjast útgerð áraskipa
á liðnum öldum auk gripa og mynda,
bátavéla og aflraunasteina. Þar er
einnig endurbyggð þurrabúðin
Þorvaldsbúð sem er sú þurrabúð er
síðast var búið í á Hellissandi. Vitnar
safnið um fjölbreytt mannlíf og harða
lífsbaráttu á Snæfellsnesi í gegnum
aldirnar. Sjóminjasafnið hefur verið
byggt upp af mikilli elju, þekkingu
og metnaði og er uppbyggingin
forsvarsmönnum safnsins og
byggðarlaginu öllu til mikils sóma.
Menningarsjóðurinn Fegurri byggðir
á rætur sínar að rekja til samnings sem
gerður var við samruna Landsbanka
Íslands og Sparisjóðs Hellissands
árið 1975. Tilgangur sjóðsins var að
styðja og styrkja menningarmál og
fegrun umhverfisins í hinum gamla
Neshreppi utan Ennis. Sjóðurinn
stóð meðal annars fyrir kaupum á
útilistaverkinu Skipið sem reist var á
Hellissandi árið 1986 en undanfarin
ár hefur sjóðurinn fyrst og fremst veitt
viðurkenningar til fólks sem hefur
skarað fram úr á sviði menningar,
lista og fegrunar umhverfisins. Í
skipulagsskrá sjóðsins er heimild til
að ráðstafa öllum eignum sjóðsins til
aðila sem vinnur að verkefnum sem
falla að markmiðum hans. Það var
mat stjórnar að fjármunum sjóðsins,
2.760.901 króna, yrði best varið með
því láta allar eignir sjóðsins renna til
Sjóminjasafnsins og verður sjóðurinn
í kjölfarið lagður niður. Eins og áður
segir á Menningarsjóðurinn Fegurri
byggðir sé langa sögu en þann 12.
desember árið 1975 var gerður
samningur á milli Landsbanka Íslands
og Sparisjóðs Hellissands um að
bankinn tæki yfir rekstur, eignir og
skuldir sparisjóðsins. Í samningnum
var ákvæði um að stofnaður skyldi
menningarsjóður af varasjóði
sparisjóðsins sem varðveittur yrði
á reikningi hjá Landsbankanum á

Hellissandi. Samin var skipulagsskrá
sem var þó ekki staðfest og var
sjóðurinn því ekki formlega stofnaður.
Tilgangur menningarsjóðsins
var að veita styrki til framfara og
menningarmála í Neshreppi utan
Ennis. Höfuðmarkmið skyldi vera
að prýða og fegra byggðina. Í
skipulagsskrá sjóðsins kom fram að í
stjórn sjóðsins skyldu sitja yfirmaður
Landsbankans á Hellissandi, oddviti,
hreppsstjóri, sýslunefndamaður og
skólastjóri grunnskóla Neshrepps.
Árlega mátti úthluta allt að 80% af
árlegum tekjum sjóðsins. Aðrar tekjur
skyldu leggjast við höfuðstólinn
sem mátti aldrei skerða. Þar sem
skipulagsskráin var ekki staðfest
voru fjármunirnir áfram geymdir í
varasjóði sparisjóðsins. Fyrsti fundur
í stjórn varasjóðsins var haldinn á
Gufuskálum í júlí 1982. Markmið
fyrstu stjórnar var að setja upp
listaverk á Hellissandi. Eftir að hafa
skoðað ýmsa möguleika fól sjóðurinn
listamanninum Jóni Gunnari Árnasyni
það verkefni að koma með hugmynd
og tillögu að staðsetningu listaverks.
Úr varð verkið Skipið sem sett var
upp árið 1986 og stendur gegnt
ráðhúsi Snæfellsbæjar á Hellissandi.
Skipið er níu metra hátt og um eitt
tonn að þyngd og er unnið úr ryðfríu
stáli. Í grein í Dagblaðinu Vísi þann
3. desember 1986 segir Jón Gunnar
um vinnu sína við verkið:
„Það hefur verið ánægjulegt fyrir
margra hluta sakir að vinna að skipinu
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ekki bara vegna þess að viðfangsefnið
er heillandi heldur einnig vegna þess
að það er svo gaman að vinna fyrir
þetta fólk þarna fyrir vestan. Að finna
þennan lifandi áhuga í 600 manna
sjávarplássi gefur manni orku og
maður verður glaður og fer að trúa
á fólkið og framtíðina. Hellissandur
er einstakt menningarpláss og mér er
sannur heiður að því að vinna fyrir
þetta ágæta fólk og eignast listaverk
í plássinu.“

Stjórn Menningarsjóðsins Fegurri
byggða kom fyrst saman 12. maí 2011
eftir að Landsbankinn hf. hafði ráð
stafað varasjóðunum til sjóðsins.
Sýslumaðurinn á Sauðarkróki stað
festi skipulagsskrá fyrir sjóðinn sem
byggði að miklu leyti á skipulagsskrá
varasjóðs Sparisjóðs Hellissands.
Eignir sjóðsins voru litlar og ekki svig
rúm til styrkveitinga, enda mátti ekki
úthluta nema hluta af tekjum sjóðsins
í styrki. Því var farin sú leið að veita
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viðurkenningar til fólks sem þótti til
fyrirmyndar á sviði menningar, lista
og fegrunar umhverfisins. Undanfarin
ár hefur starfsemi sjóðsins dregist
saman. Ljóst var að ef sjóðurinn ætti
að hafa getu til að veita styrki þyrfti
að auka höfuðstól hans verulega,
svo sem með fjáröflun sem stjórn
sjóðsins var afhuga, enda gæti hún
bitnað á tekjum annarra félaga á Snæ
fellsnesi. Stjórn sjóðsins taldi því að
ekki væru fjárhagslegar forsendur
fyrir áframhaldandi starfsemi og tók
því ákvörðun á fundi 19. júní 2020, í
samræmi við 10. grein skipulagsskrár,
að ráðstafa eignum hans til aðila
sem vinnur að verkefnum sem falla
að markmiðum hans. Ákveðið var
að eignir sjóðsins rynnu óskiptar
til Sjóminjasafnsins í Sjóm anna
garðinum á Hellissandi.

Viðurkenningar og styrkir
2011 Smári J. Lúðvíksson fyrir
skráningu sögulegra minja fyrri
hluta 20. aldar með teikningum af
byggðinni á Hellissandi og nágrenni
á þeim tíma.
2011 Erla Laxdal Gísladóttir
og Ársæll Ársælsson fyrir
jólaskreytingu við Laufás á
Hellissandi það ár og árin á undan.

2013 Key Wiggs fyrir áratugastarf
við tónlistarkennslu og kórstjórn og
Ómari Lúðvíkssyni fyrir stuðning
við þá starfsemi.

Rekstri Hrauns hætt

2013 Reynir Ingibjartsson
fyrir gerð og útgáfu landa- og
göngukorta af Snæfellsnesi.
2014 Kári Viðarsson fyrir áhuga
og dugnað við að koma á fót
leikhúsi, semja leikverk og standa
fyrir sýningum og tónleikum í
Frystiklefanum á Rifi.
2014 Þór Magnússon fyrir
þátttöku við uppbyggingu og
leiðsögn að Vatnshellinum sunnan
Purkhóla undir jökli.
2015 Alda Dís Arnardóttir fyrir
góðan árangur á tónlistarsviðinu.
2017 Sjómannasafnið
í Sjómannagarðinum á
Hellissandi. Styrkur að fjárhæð
200.000 krónur.
2020 Sjóminjasafnið í
Sjómannagarðinum á Hellissandi.
Öllum eignum sjóðsins, 2.760.901
krónu, ráðstafað til safnsins og
Menningarsjóðurinn Fegurri
byggðir lagður niður.

2012 Pálmi B. Almarsson fyrir
útgáfu á hljómdisknum Drimbur og
áhuga og tryggð við heimabyggðina.

Eftir 6 ára rekstur Jóns Kristins
Ásmundssonar á veitingahúsinu
Hrauni er nú komið að enda
lokum. Hann hefur rekið Hraun
síðan 2014 í leigðu húsnæði að
Grundarbraut 2 en nú hafa eig
endur hússins fundið því nýtt
verkefni. Ekki er vitað ennþá
hvað mun verða um húsnæðið
en forvitnilegt verður að sjá hvað
framtíðin ber í skauti sér.
Mikill missir verður af Hraun
inu enda frábær veitingastaður
með góða þjónustu, fjölbreytan
matseðil og ljúffengan mat.
Aðspurður segir Jón að ekkert

sé ákveðið með framhaldið hjá
sér. Hann sér fyrir sér að halda
áfram að þjónusta viðskiptavini
sína og framleiða mat en hann
hefur ekki fundið húsnæði
ennþá undir starfsemina svo
fyrst tekur við smá hvíld áður
en lengra verður haldið.
Jón vill koma til skila kærum
þökkum fyrir viðskiptin og
stuðninginn í gegnum árin. Þau
hjónin ganga stolt og glöð frá
þessu verkefni og eru hrærð yfir
öllum kveðjunum sem þau hafa
fengið undanfarið.
sj

Lionsklúbbur Ólafsvíkur og Lionsklúbburinn Rán
stóðu fyrir flugeldasýningu á Þrettándanum.
Þessi fyrirtæki styrktu flugeldasýninguna og kunnum við þeim bestu þakkir fyrir.
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Um áramót

Ágætu lesendur Jökuls, eins og löng
hefð er orðin fyrir, mun ég í nokkrum
orðum fara yfir nýliðið ár í Snæfellsbæ.
Ekki er hægt að byrja á grein sem
þessari án þess að fara yfir þann þátt
sem setti mest mark sitt á árið 2020,
COVID -19. Við fengum fregnir af því
í janúar að Kínverjar væru að reisa
sjúkrahús með ógnarhraða í einu
héraði landsins. Þó að fyrstu viðbrögð
væru að dást að þessum mikla krafti,
þar sem sjúkrahús átti að reisa og taka
í notkun á rúmri viku þá kom fljótlega í
ljós að mikið lá að baki. Ný kórónuveira
hafði stungið sér niður í Wuhan í Kína
hún var mjög öflug,dreifði sér hratt og
talin stórhættuleg mönnum.
Hér á landi fórum við fljótlega að
undirbúa okkur fyrir að veiran bærist
til landsins og verð ég að viðurkenna
að á fyrsta fundinum þar sem um
málið var fjallað í Almannavarnarnefnd
Vesturlands þá var þetta allt mjög
óraunverulegt og erfitt að trúa þeirri
mynd sem þá var teiknuð upp.
Við fórum að undirbúa okkur,
kaupa grímur, einnota sloppa, spritt
og hugsa fyrir því hvar við kæmum
fólki fyrir sem veiktist og svo framvegis.
Allt gert til að reyna að vera sem best
undirbúin fyrir það sem koma skyldi.
Veiran kom til landsins og til okkar
hér í Snæfellsbæ. Mikið álag var á fólki
allt árið og allir að reyna að passa sig
sem best til að smitast ekki eða smita
aðra. Ég verð að segja það að ég er
ákaflega stoltur af öllum í okkar góða
samfélagi sem hafa eins og þeim er
unnt reynt að passa sig og fara varlega.
Það hefur ekki verið auðvelt og í raun
aldrei að vita hver fær veiruna næstur
en með aðgát og góðum sóttvörnum
getum við hvert og eitt lagt okkur fram
í þeim málum.
Mikið álag hefur verið á öllum
stofnunum Snæfellsbæjar, grunnskóla,
leikskóla, tónlistaskóla og Dvalar
heimilinu Jaðri svo einhverjar stofnir
séu sérstaklega nefndar. Með samtaka
mætti hefur okkur tekist að veita þá
þjónustu sem ætlast er til af okkur, en
það hefur að sjálfsögðu kostað mikla
vinnu allra og fyrir það er ég þakk
látur og vil þakka öllum þeim sem að
hafa komið.
Ekki er hægt að sleppa að nefna
þá þolinmæði sem vistmenn á Jaðri
og aðstandendur sýndu á árinu. Það

hefur ekki verið auðvelt að mega ekki
í langan tíma hitta sína nánustu og
svo að þurfa að sæta takmörkunum á
heimsóknum. Það þarf mikið þolgæði
til að þola það og er ég stoltur af þeim
öllum, takk fyrir ykkar þátt.
Það var því afar ánægjulegt að enda
árið með því að fyrstu einstaklingarnir
sem fengu bólusetningu við Covid - 19
í Snæfellsbæ voru vistmenn á Jaðri.
Jafnframt var það ánægjulegt að starfs
fólk hjúkrunarheimila á Vesturlandi
hafi verið valið Vestlendingur ársins
og óska ég þeim innilega til hamingju
með það.
Segja má að fram að þessu höfum
við verið heppin með fjölda smita og
vonandi verður það svo áfram á nýju
ári. Mikilvægt er að við pössum okkur
áfram vel, virðum þær sóttvarnarreglur
sem settar eru hverju sinni, því allt
stefnir í að við náum að bólusetja alla
landsmenn fyrir lok vors.
Að lokum varðandi COVID-19 þá er
ekki hægt að fjalla um það án þess að
minnast á þríeykið og stjórnvöld sem
hafa staðið sig ákaflega vel í þessum
faraldri. Með mikilli fagmennsku hafa
þau miðlað og biðlað til okkar og
eiga þau stórt hrós skilið fyrir það.
Samtakamátturinn skiptir miklu máli
og við sem þjóð höfum tekið þessu
verkefni af mikilli alvöru og af því
megum við vera stolt.
Annað sem einkenndi árið 2020 var
fjöldi fjarfunda sem ég sat, ég held að
þeir hafi skipt nokkrum hundruðum
og voru stundum margir á dag. En
þó að fundirnir hafi verið margir á
síðustu mánuðum þá held ég og vona
að þessi þróun haldi áfram. Tæknilæsi
okkar flestra hefur tekið miklum
framförum á árinu og auk fjarfunda
á ýmsum sviðum hefur framboð á
alls kyns námskeiðum, þjálfun og
afþreyingu aukist til muna. Fyrir okkur
á landsbyggðinni er þetta mikið fram
faraspor og sparar mikinn tíma í ferða
lög svo ekki sé talað um kostnað sem
fylgir ferðalögum. Þessi breyting hefur
hrint okkur inn í veruleika sem mikil
vægt er/var að nýta.
Vegna samkomutakmarkana var
okkur boðið upp á fjölda tónleika í
gegnum sjónvarp og aðra miðla sem
ég naut mjög að hlusta á, því fallegur
söngur og tónlistarflutningur gleður
mig og marga aðra. Heimamenn lögðu
þar hönd á plóg og skemmtu okkur
m.a. fyrir jólin með skemmtilegum
tónleikum. Nýjar leiðir voru reyndar
til þjónustu, verslanir settu upp net
verslanir, veitingahús seldu „take
away“, og jólahappdrættin voru í
beinni á netinu. Áramótabrennan var
með öðru sniði en venjulega vegna
fjöldatakmarkana. Var brugðið á það
það ráð að vera með svokallaða „bíla
brennu“, þ.e. að fólk myndi vera í
bílum sínum og horfa á brennuna þar.
Brennan tókst frábærlega og allir virtu
sóttvarnareglur.
Allir lögðu sig fram um að láta

hlutina ganga sem allra best á for
dæmalausum tímum og fyrir það erum
við þakklát.
Á árinu var töluvert um fram
kvæmdir á vegum Snæfellsbæjar og
annarra aðila og ætla ég að fara yfir
þær hér að neðan.
Á árinu var reist nýtt og glæsilegt hús
á tjaldstæðinu á Hellissandi sem tekið
verður í notkun í vor. Þetta hús mun
þjóna okkar gestum á tjaldstæðinu en
mikill fjöldi ferðamanna dvelur þar
ár hvert.
Farið var í endurnýjun á kaldavatns
lögnum í Bárðarásnum á Hellissandi
sem var töluverð framkvæmd. Þetta
var ein af þeim fáu götum sem var enn
með gamla járnlögn sem komin var á
tíma. Um leið var tækifærið notað og
lögð voru ljósleiðararör í öll hús við
götuna og í byrjun þessa árs ættu íbúar
við götuna að geta fengið ljósleiðara
til sín sem verður mikil bót.
Við settum af stað vinnu við að
koma upp „fjarvinnslusetri“ í Röstinni
á Hellissandi. Bindum við miklar vonir
við að með aðstöðu þessari muni
opnast möguleikar fyrir fólk sem
sinnir störfum án staðsetningar til að
eiga sér vinnustað og samstarfsfólk.
Auk þess opnast þar möguleikar fyrir
frumkvöðla til að sinna nýsköpun og
fyrir stafræna flakkara sem vilja dvelja
hjá okkur í mislangan tíma og hafa
aðstöðu til að vinna sína vinnu. Gert
er ráð fyrir að opna þessa aðstöðu á

vormánuðum.
Fengnir voru landslagsarkitektar til
að halda áfram vinnu við að hanna
gönguleiðir og útvistarsvæði á Hellis
sandi. Með þessari vinnu verður auð
veldara að taka ákvarðanir um næstu
skref hvað þennan málaflokk varðar.
Haldið var áfram vinnu við nýja
vatnsveitu fyrir Arnarstapa sem gert er
ráð fyrir að lokið verði við á árinu 2021.
Nauðsynlegt er að auka vatnsþrýsting
fyrir svæðið á Arnarstapa en þar hefur
verið mikil uppbygging á síðustu árum
og mikil aukning ferðamanna. Við
hönnun á vatnsveitunni á Arnarstapa
er gert ráð fyrir að hægt verði að halda
áfram til Hellna ef sú staða kemur upp
að óskað verði eftir því að fá nýja vatns
veitu þangað.
Lagður var ljósleiðari milli Gufu
skála og Hellissands og var þetta síðasti
hlutinn sem eftir var í dreifbýli Snæ
fellsbæjar. Styrkur fékkst í verkefnið
frá Fjarskiptasjóði.
Keyptar voru varmadælur á Dvalar
heimilið Jaðar sem settar verða upp á
árinu en með þessari fjárfestingu er
ætlunin að lækka kyndingarkostnað
við heimilið. Styrkur fékkst úr Orku
sjóði fyrir þetta verkefni.
Farið var í töluverðar framkvæmdir
í sundlaug Snæfellsbæjar í Ólafsvík á
árinu og verður þeim haldið áfram á
þessu ári og þá aðallega hlutum sem
snúa að kyndingu laugarinnar.
Keypt var 400 fermetra geymslu

Lokað vegna
framkvæmda
Kæru sundlaugargestir
Vegna framkvæmda verður sundlaug Snæfellsbæjar lokuð
frá og með 7. janúar til og með 14. janúar. Sundlaugin
opnar aftur föstudaginn 15. janúar.
Breytingar á tímaáætlun verða tilkynntar á facebooksíðu
íþróttahúss og sundlaugar ef einhverjar verða.
Með von um að fólk sýni þessu skilning
Starfsfólk sundlaugar

húsnæði fyrir áhaldahúsið við Ennis
braut en mikil nauðsyn var að fá meira
húsnæði til að geyma ýmislegt sem
fylgir starfseminni. Með þessu verður
hægt að farga eldra húsnæði sem
bærinn á inni í Dal í Ólafsvík.
Byrjað var á framkvæmdum við
endurbætur á Gilinu í Ólafsvík en
þeim framkvæmdum líkur í vor.
Styrkur fékkst úr Ofanflóðasjóði við
framkvæmdina.
Ráðinn var garðyrkjustjóri á árinu
og var haldið áfram að snyrta og fegra
sveitarfélagið og ætlum við að halda
þeim verkefnum áfram eins og við
höfum verið að gera undafarin ár að
snyrta og fegra sveitarfélagið okkar.
Í ljósi atvinnuástands í byrjun sumars
vegna Covid-19 var tekin ákvörðun
um að fjölga sumarstarfsmönnum
verulega þetta árið og réðum við alla
þá sem sóttu um sumarstarf hjá okkur.
Á vegum Hafnarsjóðs var farið í
dýpkunarframkvæmdir í Ólafsvík og
snemma á þessu ári verður einnig farið
í dýpkunarframkvæmdir í Rifshöfn.
Þær áttu að fara fram á liðnu hausti
en vegna anna hjá verktakanum þá
tókst ekki að hefja þær á liðnu ári.
Haldið var áfram framkvæmdum við
lengingu Norðurgarðs í Ólafsvík en
garðurinn var lengdur um 80 metra
sem auka á kyrrð innan hafnarinnar
í Ólafsvík. Gert var ráð fyrir að fram
kvæmdum yrði lokið fyrir áramót 2020
en ljóst er að þeim líkur ekki fyrr en í
janúar á þessu ári.
Á vegum Hafnarsjóðs var haldið
áfram að snyrta og laga hafnarsvæðin.
Í Rifi voru steyptar gangstéttir á hafnar
svæðinu ásamt því að settir voru upp
nokkrir ljósastaurar. Einnig voru steyp
tir kantsteinar á höfnunum ásamt
minni framkvæmdum.
Á Arnarstapa voru kláraðar dýp
kunarframkvæmdir sem fólust m.a.
í stækkun innra rýmis hafnarinnar
verulega og er nú höfnin öll með 3
metra dýpi sem auðveldar mikið bátum
að athafa sig innan hafnarinnar.
Farið var í sjóvörn á Marbakka í
Staðarsveit sem lokið verður í janúar
2021 og hönnuð var sjóvörn vestan
Gufuskála sem farið verður í á þessu
ári og vonandi lokið í sumarbyrjun.
Sú sjóvörn verður sett upp m.a. til að
verja fornminjar á svæðinu.
Nokkur fjölgun varð á komu
skemmtiferðaskipa í Arnarstapahöfn
á liðnu árinu og komu fimm skip en á
árinu á á undan kom eitt skip.
Töluverður fjöldi Íslendinga kom
til okkar í sumar og naut þeirra þjón
ustu sem á svæðinu er ásamt því að
njóta okkar fögru náttúru. Það var
ánægjulegt að heyra í fólki sem kom

á svæðið hversu ánægt það var með
að koma og er það okkar metnaður
að allir sem okkur heimsækja njóti
dvalarinnar á svæðinu.
Framkvæmdir á Fróðárheiði voru á
árinu á vegum Vegagerðarinnar sem
lauk með því að bundið slitlag var sett
á veginn í s.l. haust. Þetta var síðasti
kaflinn á leiðinni um Fróðárheiði sem
ekki var kominn með bundið slitlag.
Nú á einungis eftir að leggja seinna
slitlagið á veginn ásamt því að ganga
frá meðfram veginum sjálfum. Sú
staðreynd að þessu verkefni sé lokið
er mikið fagnaðaefni fyrir okkur en játa
verður að það tók langan tíma að ljúka
þessu bráðnauðsynlega verki.
Bundið slitlag og nýr vegur skiptir
miklu máli fyrir íbúa Snæfellsbæjar og
þá sem okkur sækja heim. Vegurinn er
innanbæjarvegur og ljóst er að þessi
samgöngubót mun auðvelda okkur að
sækja þjónustu og veita þjónustu á
svæðinu sem við fögnum mjög.
Töluverðar framkvæmdir voru á
árinu á vegum þjóðgarðsins og heldur
hann áfram að sanna gildi sitt fyrir
okkar samfélag og svæðið allt hér á
Snæfellsnesi.
Langþráð framkvæmd hélt áfram
á vegum Þjóðgarðsins á árinu þegar
hafnar voru byggingarframkvæmdir
við þjóðgarðsmiðstöðina, gert er
ráð fyrir að þeim ljúki vorið 2022
en jarðvegsframkvæmdir hófust árið
2019. Gerður var nýr útsýnispallur á
Svalþúfunni og er hann góð viðbót við
þá sem þar eru fyrir. Farið var í það stóra
verkefni að endurbæta göngustíginn á
milli Arnarstapa og Hellna, mikið verk
þar sem m.a. þurfti að nota þyrlu til
að flytja efni í stíginn. Haldið var áfram
framkvæmdum á Malarrifi auk smærri
framkvæmda innan þjóðgarðsins.
Framkvæmdir hófust á vegum
Félags- og skólaþjónustu Snæfellinga
við byggingu búsetukjarna fyrir íbúa
með fötlun við Ólafsbraut í Ólafsvík.
Þar eru byggðar 5 íbúðir sem teknar
verða í notkun í lok árs 2021. Þetta
er mjög mikilvæg framkvæmd en í
dag eru engar slíkar íbúðir til staðar
á Snæfellsnesi.
Fjárhagsstaða Snæfellsbæjar er góð
en verulega tók á vegna COVID-19,
bæði varð kostnaður meiri en gert var
ráð fyrir og jafnframt minnkuðu tekjur.
Sú staðreynd að bæjarsjóður stóð vel
mun hjálpa okkur í gegnum þessa
djúpu fjárhagslegu kreppu. Í upphafi
árs var get ráð fyrir lántöku að upphæð
100 milljónir en staðreyndin var sú
að teknar voru 220 milljónir að láni á
árinu. Rétt er þó að geta þess að hluti
af aukinni lántöku var notaður til að
greiða upp óhagstæð eldri lán.

Íþróttastarfið í sveitarfélaginu
einkenndist af þeirri stöðu sem
COVID-19 setti á samfélagið og hefur
það sjaldan verið eins og á liðnu ári.
M.a. var ekki hægt að klára Íslands
mótið í knattspyrnu sem segir margt
um stöðuna á þessu ári. Nú vonum við
að nýtt ár verði okkur betra og að allir
sem stunda íþróttir geti farið á fullt í
byrjun sumars.
Árið var mér sjálfum gott, þrátt fyrir
mikið minni samskipti við fjölskyldu og
vini. Ég naut þess að ganga um okkar
fögru náttúru, fór á nokkur fjöll, m.a
fjöll sem ég hafði horft á undanfarna
áratugi út um eldhúsgluggann og var
það góð upplifun. Það er gott að búa
við þá fjölbreyttu náttúru sem við
búum við og kunni maður að meta
þessi forréttindi sem aldrei fyrr. Eigið
fé mitt jókst mikið á árinu og nú á ég
orðið fimm kindur sem ég hef mikla

ánægju af.
Samstarf innan bæjarstjórnar var
afar gott eins og undanfarin ár og mikil
samstaða um þau stóru verkefni sem
fyrir lágu á árinu. Eins stóðu starfs
menn Snæfellsbæjar sig með miklum
ágætum í þessum erfiðu aðstæðum á
árinu og erum við heppin að hafa á
að skipa afar hæfum starfsmönnum.
Að lokum óska ég ykkur öllum
gleðilegs árs og þakka samstarfið á
liðnum árum, megi árið 2021 verða
okkur öllum farsælt og vonandi mun
bóluefnið breyta okkar lífi þannig
að við getum farið að eiga eðlileg
samskipti okkar á milli á árinu.
Langar mig um leið og ég þakka
ykkur öllum fyrir öfluga samstöðu á
liðnu ári að enda þennan áramótapistil
með kvæði eftir Halldór Laxness sem
heitir „Bráðum kemur betri tíð“ (tek
fram að stafsetningin er skáldsins).

Bráðum kemur betri tíð með blóm í haga,
sæta lánga sumardaga.
Þá er gaman að trítla um tún og tölta á eingi,
einkum fyrir únga dreingi.
Folöldin þá fara á sprett og fuglinn sýngur,
og kýrnar leika við kvurn sinn fíngur.
Kristinn Jónasson, bæjarstjóri.

Bólusett á
Snæfellsnesi
Tímamót í baráttunni við kórónu
veirufaraldurinn urðu á Snæfellsnesi
30. desember síðastliðinn. Íbúar á
Dvalar- og hjúkrunarheimilunum
Jaðri og Fellaskjóli voru bólusettir
ásamt hjúkrunarfræðingum á heilsu
gæslunni. Árið 2020 var langt og
mörgum erfitt og því kærkomið að
enda það á þessum jákvæðu nótum.
Það má segja að bólusetning meðal
íbúa dvalar- og hjúkrunarheimilanna
hafi verið stærsta og skærasta
áramótasprengja þessa áramóta, og
margar voru þær þó. Íbúarnir verða
svo bólusettir aftur þremur vikum
eftir fyrstu sprautuna. Baráttunni er
þó hvergi nærri lokið og og fyllstu
sóttvarna ennþá gætt á heimilunum
þar til mögulegt verður að létta
takmörkunum.
Hilmar Björnsson, elsti íbúi
dvalar- og hjúkrunarheimilisins
Jaðar, 94 ára, var fyrstur íbúanna til
að fá sprautu og fór hann létt með
það, líkt og raunar allir sem á eftir
honum komu. Svo glaður var Hilmar
í bragði að honum munaði ekki um
að kveða frumsamda vísu í tilefni
þessa tímamóta, sem við birtum með
góðfúslegu leyfi höfundar:
Stunginn var með stórri nál
stóðst ég það með príði
Það var ekki mikið mál
þó mikið undan svíði.

Hilmar Björnsson, 94 ára.

Í byrjun árs voru 4 einstaklingar
í einangrun í Snæfellsbæ og einn í
sóttkví í Grundarfirði. Þegar greinin
er skrifuð, 5. janúar, er ennþá einn
í sóttkví í Grundarfirði en allir
lausir úr einangrun í Snæfellsbæ.
Sóttvarnarlögin sem eru í gildi núna
verða endurskoðuð í næstu viku og
margir orðnir spenntir að sjá hvaða
tillögur sóttvarnarlæknir mun leggja
fram fyrir 12. janúar. Mikil þreyta
er komin í landann en nú þegar
bólusetningar eru hafnar er vonandi
hægt að fara að sjá fyrir endann á
þessu ævintýri.
sj

Kvenfélag Hellissands 100 ára
Það eru eflaust einhverjir sem velta
fyrir sér hvað Kvenfélag sé og hvers
konar starf er unnið en Kvenfélag er
hópur kvenna sem kemur saman og
hefur líknarmál að aðalmarkmiði. Þær
hittast og ræða hvaða málefni þarf að
styrkja og hvernig eigi að fjármagna
þau. Auk þess eru skipulögð námskeið
og ýmsir viðburðir. Þetta er líka góður
félagsskapur þar sem konur hittast,
skiptast á sögum og oftar en ekki
mikið hlegið.
Þann 6. janúar 2021 var Kvenfélag
Hellissands 100 ára og er þar með eitt af
elstu kvenfélögum landsins. Á þessum
hundrað árum hefur félagið unnið að
ýmsu fyrir samfélagið og má þá helst
nefna líknarmál og ýmsa viðburði
sem það hefur haldið. Á síðasta ári
var ekki mikið um fundarstörf eða
fjáraflanir vegna kórónuveirunnar
en samt sem áður styrkti Kvenfélag
Hellissands ýmis málefni. Má þar
nefna starf kirkjunnar, Grunnskóla
Snæfellsbæjar sem var gefin hrærivél,
bökunarform og bækur fyrir útskrift
10. bekkjar, leikskólinn Kríuból sem
var gefinn leikkofi sem hefur verið
reistur á leiksvæðinu og Dvalar- og
hjúkrunarheimilið Jaðar fékk þrjár
spjaldtölvur að gjöf.
Vegna samkomutakmarka í sam

félaginu getur félagið ekki boðið
bæjarbúum að halda upp á afmælið
með sér í Röstinni á afmælisdaginn
eins og til stóð. Við bíðum betri tíma
og vonum að við getum haldið upp
á þetta merka tímabil í sögu félags
ins á þessu ári. Við ætlum hins
vegar að vera duglegar að senda inn
greinar um Kvenfélag Hellissands
næstu mánuði. Það má segja að hún
Þorbjörg Alexandersdóttir hafi byrjað
þar sem hún rekur söguna um hvernig
Kvenfélagskonur á Hellissandi hafa
staðið vel við bakið á Ingjalds
hólskirkju í síðasta jóla- og áramóta
blaði.
Þar sem 100 ár er langur tími
hefur félagið ákveðið að segja frá
starfi félagsins í tveimur hlutum.
Árið 1991 á 70 ára afmæli Kvenfélags
Hellissands var gefið út afmælisrit þar
sem Jóhanna Vigfúsdóttir fór yfir sögu
félagsins fram að þeim tíma. Við ætlum
að leyfa lesendum að njóta þeirrar frá
sagnar hér en í næsta mánuði birtum
við grein sem verður framhald af
þessari, þar sem sagt verður frá starfi
félagsins á árunum 1991-2021. Þar
á eftir munum við senda inn ýmsar
skemmtilegar frásagnir af starfi félags
ins í gegnum árin.
Stjórn Kvenfélags Hellissands

Guðrún Halla afhendir þrjár spjaldtölvur til Jaðars.

Mottumars 2019.

Fyrstu 70 árin –
Jóhanna Vigfúsdóttir

Mér er bæði ljúft og skylt að miðla
ykkur af þeim fróðleik sem ég á í förum
mínum af sögu kvenfélags Hellissands.
Fyrir 10 árum rakti ég sögu félagsins
all ítarlega og verður því ekki hjá því
komist að um nokkrar endurtekningar
verði að ræða, en vegna hreyfingar á
búsetu fólks hér í hreppi á síðari
árum, hygg ég samt að saga félagsins
sé mörgum framandi.
Kvenfélag Hellissands er langelst
starfandi félaga hér í hreppi, því þótt
mörg félög hafi verið stofnuð á þessum
tíma eða áður þá hafa þau ekki starfað
samfleytt svo lengi, heldur með vissum
hvíldum.
Á síðustu 70 árum hafa orðið svo
stórfelldar breytingar í þjóðfélagi
okkar að þær eru miklu meiri en allt
frá landnámsöld og til okkar tímabils.
Það má segja að saga Kvenfélagsins
sýni í hnotskurn örlítið brot af
þeirri þróun. Eftir að konur fengu
konsingarétt og kjörgengi til jafns
við karla þann 19. júní 1915, vakna
þær til vitundar um félagslega stöðu
sína í þjóðfélaginu og sýna það með
ýmsum hætti. Um áratugi höfðu
konur barist fyrir þessum réttindum,
má þar nefna Thorvaldssensfélagið,
Kvenfélagið Hringinn, Hvítabandið
o.fl. sem of langt yrði upp að telja.
Kosningarétturinn miðaðist þó við
það að konur væru orðnar 40 ára svo
senn var ekki fullum sigri náð. En nú

fjölgar kvenfélögunum ört og 6. janúar
1921 er Kvenfélag Hellissands stofnað.
Forgöngu um stofnun félagsins
höfðu þær merkiskonur Ingveldur
Sigmundsdóttir skólastjóri hér í 22 ár
og Matthildur Þorkelsdóttir ljósmóðir
hér um 30 ára bil. Stofnendur félagsins
voru 76 en íbúar í hreppnum u.þ.b.
700. Markmið félagsins var að stuðla að
aukinni menntun kvenna og líkna bág
stöddum, sérstaklega fátækum sængur
konum. Sjúkrasamlag og tryggingar
voru þá óþekkt fyrirbrigði. Félagið
fékk inni í gamla barnaskólanum sem
stóð við ána, beint á móti Klettsbúð.
Það kom fljótlega í ljós að skólinn þótti
ekki heppilegur fundarstaður. Það var
mikill framfarahugur í konunum, því
á þessum árum stofna þær kvöldskóla
fyrir ungar stúlkur og einnig gefa þær
út blað, sem hlaut nafnið „Framsókn“.
Því miður hefur þetta blað glatast en
fengur hefði verið að því að eiga það
nú. Það hefur aldrei komið í mínar
hendur. Af gömlum fundargjörðum
sést að bæði blaðið og kvöldskólinn
urðu hvorugt langlíf, enda takmarkaður
skilningur almennings á nytsemi slíkra
hluta. Það má líka nefna að þáverandi
organisti Kjartan Lárusson er fenginn
til að kenna ungum stúlkum söng og
var þetta vísir að því að kvenfólk fór að
æfa með kirkjukórnum. Fram til þessa
höfði það einungis verið karlar.
Árið 1924 ræðst félagið í það að
kaupa samkomuhúsið sem var í eigu
hlutafélags hér á staðnum. Húsið var
í lélegu ástandi og nú varð félagið að
ráðast í það stórvirki að stækka það
og lagfæra á ýmsan hátt. T.d. var byggt
leiksvið og kaffistofa ásamt eldhúsi.
Skiptar skoðanir voru í félaginu um
þessa framkvæmd en Ingveldur mun
hafa séð fram á það, að ætti félagið
að halda lífi yrði það að eignast
húsnæði. Þarna lyftu konur grettistaki
að mínu áliti. Þær öfluðu peninga
með hlutaveltum o.fl. og sumar þeirra
hikuðu ekki við að taka að sér flutning á
efni og jafnvel grípa í steypuvinnu. Það
var líka haft á orði hjá einstaka manni,
að þarna væri á ferð pilsvargafélag.
Þess skal þó getið að margir mætir
menn studdu félagið dyggilega og
voru þeir reyndar í miklum meirihluta

og upp komst húsið í sæmilegt horf
á þeirra tíma mælikvarða. Í 35 ár sá
Kvenfélag Hellissands um þetta eina
samkomuhús hreppsins, án þess að
fá svo mikið sem 1 kr. Í styrk frá ríki
eða hreppsfélagi. Sjálfar sáu þær um
alla hirðingu hússins endurgjaldslaust
og greiddu fullt verð fyrir sínar eigin
skemmtanir en húsið hafði sérreikning.
Þrátt fyrir allt, var þó stundum gott
að eiga þak yfir höfuðið en ég efast
um að þau séu mörg kvenfélögin á
landinu sem hafa veitt þessa þjónustu
í svo mörg ár og hefur mér oft fundist
heldur hljótt um þetta mál.
Nú var hafist handa með leiksýn
ingar á hverjum vetri um margra ára
skeið. Jólatrésfagnaður var einnig
fljótlega tekinn á dagskrá. Fyrsta
sýningin var „Tengdamamma“ eftir
skáldkonuna Kristínu Sigfúsdóttur.
Hátíðarhöld voru 1. des og 17. júní
og jafnan fengnir góðir fyrirlesarar,
auk þess sem Ingveldur var óþreytandi
við að flytja erindi um margvísleg efni.
Einnig æfður söngur o.fl.
Fyrsta iðnsýningin er haldin 1924
og var árlegur þáttur í starfinu ásamt
kaffisölu. Svo mælti við mig mætur
maður að lokinni einni sýningu, að það
væri mikill menningarbragur á þessum
sýningum. Iðnsýningin 1956 mun hafa
verið með þeim síðustu.
Hjúkrunarmálin voru í brennidepli
og 1925 er ráðin hjúkrunarkona eða
svokölluð hjálparstúlka á vegum
félagsins. Sú fyrsta var Kristbjörg
Rögnvaldsdóttir, síðar ljósmóðir. Í
7 ár var þessu starfi haldið áfram og
tók hreppurinn þátt í launagreiðslum
síðustu 2 árin, þá lagðist þetta niður,
mest vegna þess hve erfitt var að fá
nokkra konu til að sinna þessu, þó
kom fyrir að kvenfélagið útvegaði hjálp
í erfiðum veikindatilfellum.
Árið 1926 sótti félagið um styrk
úr ríkissjóði til þess að stofna
sjúkrasjóð og jafnframt um leyfi til
sölu minningarspjalda. Voru nú keypt
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nauðsynleg hjúkrunaráhöld og haldið
námskeið á vegum Rauða krossins
til leiðbeiningar um fyrstu hjálp í
heimahúsum. Úr þessum sjóði var
árlega veitt til fátækra sængurkvenna
og jafnframt greitt fyrir þeim sem
þurftu á sjúkrahúsvist að halda.
Héraðslæknirinn var einnig fenginn til
þess að koma út á Hellissand tvisvar
í mánuði og taka á móti sjúklingum.
Kvenfélagið lánaði stofu með ljósi,
hita og nauðsynlegustu tækjum
endurgjaldslaust. Konur skiptust á um
að hafa þarna hreint og hlýtt. Oft þurfti
að brjóta klakann af vatnstunnunni í
eldhúsinu en furðu notalegt varð þegar
rauðkyntur kolaofninn hafði sent frá
sér hlýjuna. Tveir kolakyntir ofnar voru
í samkomuhúsinu og ein eldavél.
Árið 1933 er ráðin garðyrkjukona
og komið upp vermireitum við mörg
hús hér í þorpinu. Tekin á leigu
ræktunarlóð og ræktaðir garðávextir
til sölu. Ræktunaráhuginn var lengi til
staðar en þar urðu mörg ljón í veginum
sem of langt mál yrði að rekja hér.
Árið 1934 er keypt 25 þráða spuna
vél smíðuð af Jóni Sigurðarsyni frá Hof
görðum í Staðarsveit. Hann kenndi
jafnframt á vélina sem var til húsa að
Fögruvöllum og var mikið notuð um 10
ára skeið en er nú bundin upp í rjáfur
í Bjarmahúsinu. Þarna var oft spunnið
fram á nætur og nutum við gestrisni
okkar ágætu félagskonu Petrúnar
Jóhannesdóttur. Við breyttar aðstæður
og vaxandi vinnu kvenna utan heimilis
þá lagðist þetta niður.
Á 20 ára afmæli kvenfélagsins tók það
á stefnuskrá sína að hlynna að kirkjunni
og hefur haft á sínum vegum starfandi
nefnd varðandi þetta mál. Nefndin sá
einnig um fjáröflun. Byrjað var á því
að gefa fermingarkyrtla og æ síðan
hefur félagið tekið töluverðan þátt í
endurbótum á kirkjunni eftir efnum og
ástæðum. Kirkjusjóður kvenfélagsins
er ennþá til.
Árið 1948 á hundraðasta afmælis
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degi Matthildar Þorkelsdóttur stofn
aði félagið Matthildarsjóð með því sem
þá var til í sjúkrasjóði. Við breyttar
aðstæður er sjúkrasjóður lagður
niður. Þá voru lítil sjúkraskýli mjög
algeng og mun okkur hafa dreymt um
eitthvað slíkt. Kvenfélagið á 3 fulltrúa
í stjórn sjóðsins en hreppurinn 2.
Málin þróuðust þannig að byggð
var læknaaðstaða sú er nú stendur.
Það kostaði töluverða baráttu og
bréfaskriftir að fá þetta hús í viðunandi
stærð, því auðvitað var þessi bygging
reist af hálfu hins opinbera en þá var
gott að geta bent á Matthildarsjóð, sem
strax lagði fram ákveðna upphæð og
hefur ávallt reynt að hlaupa undir bagga
með ýmis tækjakaup eftir því sem efni
leyfa hvert sinn. Sjóður sem stofnaður
var til minningar um hjónin frá Sjólist,
Sigríðir Bogadóttur og Guðmund
Þorvaldsson hefur einnig gefið áhöld
í læknastofu (Sigríðarsjóður).
Árið 1966 byrjar kvenfélagið að
vinna að leikskólamálinu. Það kaupir
skúr til afnota á gæsluvelli. Hreppurinn
sá um rekstur. Þetta er enn á stefnuskrá,
t.d. gefin leikföng o.fl. og til er leik
skólasjóður.
Þó þetta sé orðið langt má hefur
verið farið fljótt yfir sögu. Haldin
hafa verið námskeið í matreiðslu
og handavinnu. Farnar ferðir um
landið til skemmtunar og fróðleiks.
Tímans vegna get ég aðeins minnst
á kvöldvökurnar sem haldnar voru á
útmánuðum um margra ára skeið og
peysufatadagurinn þann 10. júní, þegar
konur fóru í skrúðgöngu um þorpið.
Komið var saman til kaffidrykkju, erindi
flutt, sungið og fleira til skemmtunar.
Svo fór að konum fækkaði ört sem
notuðu þjóðbúninginn og þá heyrði
þetta sögunni til.
Félagið hefur ætíð haft fastmótaðar
fundarreglur og enn helst sá siður að
lesa eða hafa annað efni til skemmtunar
og fróðleiks á hverjum fundi. Þegar
félagið er stofnað var árgjaldið 3 kr.
en fljótlega hækkað í 5 kr. Tímakaup
kvenna var þá 25 aurar á klst. Iðnaðar
menn höfðu 1 kr. á tímann. Ef þið nenn
ið að reikna þetta út og miða við nútíma
verðlag getið þið séð hve stór skattur
þetta hefur verið. (Nú er árgjaldið kr.
500. Ætti samkvæmt fyrrgreindum
útreikningi að vera kr. 5000).

Nafnið Kvenfélag Hellissands er
reyndar táknrænt, því félagið hefur
verið hluttakandi í flestum framfara
málum hér á staðnum. Til gamans má
geta þess að þegar hafist var handa
með sundlaugarbyggingu, þá var
leitað til kvenfélagsins, sömuleiðis um
endurreisn bókasafnsins.
Þegar hreppsnefnd hófst handa eð
fyrstu vatnsveitu hér á staðnum gáfu
flestar félagskonur dagsver sem synir
þeirra og bændur inntu að höndum.
Vegna misskilnings vil ég taka fram að
við áttum ekki annan hlut í því verki
sen að safna þessum dagsverkum, allt
unnið með handafli.
Á þessu 70 ára tímabili hefur fél
agið átt 9 formenn. Er það fyrst að
nefna: Ingveldi Sigmundsdóttur þar
til hún flutti héðan. Síðan Jóhanna
Vigfúsdóttir, Unnur Benediktsdóttir,
Svanfríður Kristjánsdóttir, Guðríður
Sörladóttir, Svanhildur Snæbjörns
dóttir, Guðrún Haraldsdóttir, Auður
Grímsdóttir og Erla Laxdal Gísladóttir.
Eins og ég sagði í byrjun hafa
breytingar í þjóðlífi okkar orðið stór
kostlegar á þessu tímabili. Nú eru til
staðar félög og klúbbar sem leggja
góðum málum lið. Kvenfélagið hefur
samt ennþá hlutverki að gegna, það
er jafnan vakandi fyrir hjúkrunarmál
unum og mun halda áfram að hlynna að
heilsugæslunni. Sömuleiðis kirkjunni
ef á þarf að halda. Þá er það eignaraðili
að núverandi félagsheimili.
Ég hvet konur til þess að styrkja
þetta elsta félag staðarins með því að
gerast félagar. Verkefnin blasa við, t.d.
hvað snertir umhverfisvernd, um það
ættu öll félög staðarins að sameinast og
er þegar hafinn vísir að slíkur starfi. En
margar hendur vinna létt verk.
Að lokum vil ég þakka öllum
félagssystrum mínum fyrir traust
og hlýtt samstarf í 65 ár. Margar eru
horfnar af sjónarsviðinu lífs eða liðnar.
Við minnumst þeirra með þakklæti og
virðingu. Einnig þakka ég öllum sem
sýnt hafa félaginu velvild og stuðning.
Núverandi formanni og félags
konum óska ég allra heilla og vona
að kvenfélagið megi jafnan verða trútt
sinni köllun og félagið eflaus og aukast
ásamt vaxandi byggð og framförum hér
í Neshreppi.

kvenfélag hellissands
1921 - 2021
Kvenfélag Hellissands var stofnað 6. janúar 1921
og hefur unnið farsælt starf í þágu hreppsbúa í eina öld.
Í tilefni þessa tímamóta viljum við þakka samstarfið
við samfélagið og önnur félög á liðnum árum.
Með ósk um ánægjuleg samskipti um ókomin ár.
Kvenfélagskonur Hellissands

Mynd: Tekin á góðum degi í kringum 1990

