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Góðir lesendur
yrir síðustu jól
gaf Kirkjukór
Ólafsvíkur út
jólablað sem bæj-
arbúar tóku mjög

vel. Af þeirri ástæðu var aftur
farið af stað með blað og það
sjáið þið hér og nú. Gefin hafa
verið út nokkur blöð á liðnum
árum og er þetta blað fram-
hald á þeim. Í þessu blaði er
ma. er rætt við tvo íbúa Ólafs-
víkur þau heiðurshjón Gest-
heiði Guðrúnu Stefánsdóttur
og Elinberg Sveinsson. Þau
segja frá sínum bernsku jól-
um en þau eru bæði fædd árið
1926. Mjög áhugavert er að
lesa það sem þau segja frá og
bera saman við jólin sem við
lifum í dag. Þá fór ritnefndin
á stúfana og ræddi við tvær

fyrrum prestfrúr í Ólafsvík
þær Önnu Nílsdóttur og
Hjördísi Birgisdóttir og höfðu
þær frá mörgu áhugaverðu að

segja. Frá starfi
og leik Kirkjukórsins á ár-

inu sem er að líða eru líka gerð
góð skil. Þá er í blaðinu

skemmtilegar vísur sem Unn-
ur Halldórsdóttir hótelstjóri á
Hótel Hamri í Borgarfyrði
samdi og flutti á skemmti-
kvöldi Kirkjukórsins á hótel-
inu  nú í nóvember.  Ritnefnd
Kórblaðsins 2009 vill þakka
kærlega öllum þeim sem
lögðu hönd að útkomu þessa
blaðs. Ekki síst þeim sem
gerðu útgáfuna mögulega með
styrktarlínum, kveðjum og
einnig því að auglýsa sína
starfsemi í blaðinu. Kirkjukór
Ólafsvíkur óskar öllum íbú-
um Snæfellsbæjar gleðilegra
jóla árs og friðar. Fyrir hönd
Kirkjukórs Ólafsvíkur og rit-
nefndar: Margrét Vigfúsdótt-
ir, Pétur Steinar Jóhannsson,
Steiney Kristín Ólafsdóttir og
Stefán Jóhann Sigurðsson 

Á Hótel Hamri. Pétur, Steiney og Gréta að syngja ,,Gestalistan“ og Magnús
Höskuldsson spilar undir.

F

Óskum Snæfellingum 
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.

Óskum íbúum Snæfellsbæjar 
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.

Óskum viðskiptavinum okkar 
og öllum Snæfellsbæingum

gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.

Óskum viðskiptavinum okkar 
og öllum Snæfellsbæingum gleðilegra jóla 

og farsældar á nýju ári.

Óskum viðskiptavinum okkar 
gleðilegra jóla 

og farsældar á nýju ári.

Óskum íbúum Snæfellsbæjar 
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.

Kórfélagar
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nna Nílsdóttir
fyrrum prestfrú
og eiginkona sr.
Friðriks J.
Hjartar í Ólafs-

víkurprestakalli er mörg-
um hér að góðu kunn. Í til-
efni af útgáfu jólablaðs
Kirkjukórs Ólafsvíkur
fengum við að leggja nokkr-
ar spurningar fyrir Önnu
sem hún var svo vinsamlega
að svara. Er ekki alltaf fyrst
spurt um ætt og uppruna?

Ég er fædd á Siglufirði 7.
mars 1949.  Foreldrar mínir
voru þau Steinunn Stefáns-
dóttir og Nils Ísaksson, þau
eru bæði látin.  Ég er yngst af
systkinunum er reyndar lang
yngst.  Bræður mínir eru
Gústav, Ólafur og Bogi, en
Bogi 9 árum eldri en ég.
Mamma var úr Fljótum í
Skagafirði, þaðan var faðir
hennar en amma mín í móður-
ætt var úr Svarfaðardalnum.
Pabbi var fæddur á Eyrar-
bakka en hans foreldrar voru
bæði úr Rangárvallasýslu,

þannig að ég er töluvert
„blönduð“, ættuð héðan og
þaðan.

Hvernig var með skóla-
göngu og eru ekki góðar
mynningar frá síldarárun-
um?

Ég óst upp á Siglufirði,
gekk þar í smábarnaskóla,
barnaskóla og í gagnfræða-

skóla.
Mér finnst ég hafa verið

lánsöm að alast upp á Siglu-
firði.  Ég upplifði síldarárin.
Fjörðurinn fullur af drekk-
hlöðnum bátum. Ég byrjaði 9
ára gömul að salta síld og
vakti stundum heilu næturnar
við að salta. Leiðin lá svo í
Verslunarskóla Íslands haust-
ið 1966.  Haustið 1967 fluttu

foreldrar mínir til Reykjavík-
ur þegar faðir minn hætti
störfum vegna aldurs en hann
var skrifstofustjóri Síldarút-
vegsnefndar.  Sumarið 1967
var mitt síðasta sumar á
Siglufirði. Þá vann ég á skrif-
stofunni hjá Síldarverksmiðju
ríkisins.

Hvað svo með frekari
skólagöngu og hvenær hóf-
uð þið búskap þú og Friðrik?

Eftir að ég lauk prófi frá
Verslunarskólanum fékk ég
sumarvinnu á Pósthúsinu í
Reykjavík,  ílengdist þar og
vann þar til haustsins 1979.
Síðustu árin þar var ég á
skrifstofu póstmeistara.

Árið 1974 trúlofaðist ég
Friðriki mínum en hann var
þá í guðfræðideildinni og við
giftum okkur 8. mars 1975.
Hann lauk námi vorið 1979
og þá var komið að tímamót-
um.

Á þeim árum var algengast
að fara í prestskap út á land.
Þetta vorið voru engin brauð

Tólf frábær ár í Ólafsvík
Viðtal við Önnu Nílsdóttur

A

Anna Nílsdóttir
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laust. Honum bauðst þá
kennsla í Borgarnesi svona
meðan hann væri að hugsa sig
um en fjölskylda hans fluttist
þangað þegar hann var 11 ára
og bjó þar í 11 ár. Fluttum við
þangað haustið 1979 og
kenndum við þar bæði þann
vetur.  

Hvenær verður þú svo
prestfrú?

Vorið 1980 var  auglýst
laust Hjarðarholtsprestakall í
Dölum. Hann sótti þar um
og var kosinn um leið og kos-
ið var til forseta Íslands þegar
Vigdís komst að.  Þegar hér
var komið sögu höfðum við
eignast Jón Fjölni, 17. des.
1977.  Kristrún fæddist  þeg-
ar við bjuggum í Borgarnesi,
þann 30. maí 1980 og Stein-
unn Ragna er fædd 14. nóv.
1981 en þá vorum við í Búð-

ardal.  Friðrik vígðist 6.

júlí 1980 og hans fyrsta emb-
ættisverk var að skíra
Kristrúnu okkar.

Hvernig var lífið í Búðar-
dal á þessum árum?

Í Búðardal vann ég í 5 ár á
skrifstofu Laxárdalshrepps
eða þangað til ég flutti til
Ólafsvíkur.

Einnig kenndi ég stunda-

kennslu, bókfærslu og vélrit-
un. Við bjuggum í Búðardal í
7 ár.  Það var ekki hægt að
hugsa sér betri stað að ala upp
þrjú börn sem fædd eru á
fjórum árum og vinna utan
heimilis. Eins og algengt er,
var skrifstofa prestsins á
prestsetrinu.  Margir lögðu
leið sína á heimili okkar.
Nokkuð var um það að börn
voru skírð heima í stofu, jafn-
vel gift.  Var það vegna þess
að yfir vetrartímann voru
kirkjurnar ekki hitaðar upp og
tók langan tíma að hita þær. Í
Dölunum þjónaði Friðrik fjór-
um kirkjum. 

Hvenær flytjið þið svo til
Ólafsvíkur?

Það var haustið1987. Friðrik
fór til Ólafsvíkur á héraðs-
fund en þá var Ólafsvíkur-
prestakall að losna.  Hann
heillaðist  af staðnum og
starfsaðstöðinni þar. Hann
bauð mér í bíltúr út eftir og
þegar til Ólafsvíkur kom tók
,,stóri sunnan“ á móti okkur
en þrátt fyrir það sótti hann
um og til Ólafsvíkur fluttum
við í nóvember það ár.

Hver er helsti munur á
Búðardal og Ólafsvík?

Það er talsvert mikill mun-
ur. Í Ólafsvík snérist lífið eðli-
lega mest um fisk.  Þar var
mun  meiri vinna á fólki og
fólkið hafði þar mun betri af-
komu, það sást greinilega.
Skrifstofan var niðri á prest-
setrinu en ekki innangengt.

Hann þurfti að fara út í vinn-
una eins og aðrir! Þó kom fyr-
ir að hann varð veðurtepptur!
Heimilisfólkið fann mjög lítið
fyrir heimsóknum til hans. Í
Ólafsvík lærði ég að meta
ýmsar tegundir fiska sem
ekki þóttu boðlegar heima á
Siglufirði, svo sem þorsk,
steinbít og karfa.  Maður flak-
aði, roðfletti, hakkaði og steik-
ti fisk.  Þar var harðsóttara líf.
Sjóslys og ýmis önnur alvar-
leg slys dundu yfir þann tíma
sem við bjuggum þar.  Ég hef
oft sagt að prestmakar, sér-
staklega þeir sem búa úti á
landi þyrftu að fá kennslu í
sálgæslu og öðru því tengdu.
Það voru ótrúlegar aðstæður
sem ég lenti í þann tíma sem
ég bjó þar.

Friðrik þjónaði líka á Ingj-
aldshóli?

Jú jú. Friðrik þjónaði Ingj-
aldshóli fyrstu árin okkar fyr-
ir vestan.  Mér fannst alltaf
gaman að fara með honum
þangað.  Kirkjan fallega, stað-
setningin sérstök og allt ynd-
islega  fólkið sem við kynnt-
umst þar. Þá var því þannig
háttað að messað var þar á
jóladag og eru mér minnis-
stæð fyrstu jólin þegar  við
ókum út á Hellissand í tungl-
skinsbjörtu veðri. Hrími lögð
jörðin og mastrið á Gufuskál-
um gnæfði langt upp úr öllu
skreytt rauðum ljósum. Ég
man tilfinninguna sem hrísl-
aðist í gegnum mig.

Hvað voruð þið lengi hér
fyrir vestan hvað varst þú að
starfa?

Fjölskyldan átti tólf frábær
ár í  Ólafsvík.  Þegar börnin
eru spurð hvaðan þau eru þá
svara þau: ,,úr Ólafsvík“.  Þar
áttu þau sín unglingsár, eiga
þar góða vini og góðar minn-
ingar.  Ég og börnin minn-
umst sérstaklega jóla-
messunnar á aðfangadags-
kvöld í Ólafsvíkurkirkju hvað
hún var alltaf hátíðleg. Sumr-
in og sólskinsdagarnir

Óskum íbúum Snæfellsbæjar 
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.

Óskum viðskiptavinum okkar 
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.

Anna og Friðrik með börnum sínum þeim Jóni Fjölni, Kristrúnu og Steinunni Rögnu.
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í garðinum í Lindarholtinu
eru ógleymanleg. 

Í Ólafsvík fékk ég strax
vinnu á bæjarskrifstofunni og
vann þar sem bókari fyrstu
þrjú árin og kenndi þar við
grunnskólann.  Ég fékk svo
starf sem aðalbókari á bæjar-
skrifstofunni og hætti þá að
kenna.  Starfaði ég þar þar til
við fluttum suður. Ég var við
störf þegar sameining sveit-
arfélaganna átti sér stað og
var það erfiður tími. Þann
tíma sem ég var á bæjarskrif-
stofunnni vann ég með 5 bæj-
arstjórum. 

Þú tókst virkan þátt í fé-

lagstörfunum?
Já í Ólafsvík tók ég tölu-

verðan þátt í félagsstörfum,
gekk í kvenfélagið en ég hafði
áður verið í kvenfélaginu í
Búðardal. Ég var formaður
Rauðakrossdeildarinnar í tíu
ár og félagi í Lionshreyfing-
unni og Ungmennafélaginu.
Þá eignuðumst við frábæra
vini og nágranna. Meðlimir
kirkjukórsins voru okkur sem
vinir svo og annað starfsfólk
kirkjunnar.

Hvenær flytjið þið svo í
bæinn?

Í nóvember 1999 fluttum
við í Garðabæinn þar sem

Friðrik er prestur í Garða-
prestakalli. Ég starfa sem að-
albókari Garðabæjar og tel
mig mjög lánsama að vinna
við það sem ég hef gaman að
og ég tala nú ekki um að
vinna í næsta nágrenni við
heimilið. Þar hefur reynsla
mín úr Ólafsvík komið sér
vel.

Ári eftir komu mína í
Garðabæinn gekk ég í kven-
félagið þar og Lionsklúbbinn.
Einnig starfa ég innan Odd-
fellowhreyfingarinnar.

Hvað er að frétta af fjöl-
skyldunni?

Við erum orðin ein í kotinu
eins og sagt er. Jón Fjölnir
býr í Hafnarfirði og er  raf-
magnsverkfræðingur. Hans
kona heitir Rodica og er
markaðsfræðingur. Þau eiga
tvö börn, Ísabellu Maríu og
Daníel Friðrik.  Kristrún er
vöruhönnuður og býr í San
Francisco. Hennar sambýlis-
maður er Arvind Gupta vöru-
hönnuður.  Steinunn Ragna er
viðskiptafræðingur. Hún og
hennar sambýlismaður Sölvi
Sigurðsson hönnuður eiga
dreng, Sólon Kára og þau

búa í Reykjavík.

Það er búið að vera gaman
að ræða við Önnu.  Hún er
fróð um menn og málefni og
hefur ákveðnar skoðanir á
flestum þáttum mannlegs
lífs. En svona að endingu
Anna. Hvað er þér efst í
huga þegar þú hugsar til ár-
anna úti á landi? 

Það er nú margt. Ég lít samt
á það sem forréttindi  að hafa
búið í þremur landshlutum og
kynnst mismunandi mannlífi.
Ég er oft spurð að því hvar
hafi verið best að búa og ég
svara gjarnan: Allir staðir
hafa kosti og galla.  Mér hef-
ur alls staðar liðið vel þar sem
ég hef búið segir Anna að lok-
um

Hún biður svo fyrir bestu
jólakveðjur til allra vina og
kunningja hér fyrir vestan og
vonar að hún sjái þá sem
allra fyrst. Kórblaðið þakkar
Önnu kærlega fyrir þetta við-
tal. Einnig óska aðstandend-
ur blaðsins Önnu og fjöl-
skyldu alls hins besta í fram-
tíðinni og þakka allar góðar
stundir á liðnum árum. 

PSJ

Óskum íbúum Snæfellsbæjar 
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.

Óskum Snæfellingum 
gleðilegra jóla 

og farsældar á nýju ári.
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Í Kirkjukór í Ólafsvík er ákaflega gaman,
öðru hvoru um landið flakka þau nú saman
Ekki þó til útlanda, allir eru að spara
er þá ekki kjörið í Borgarfjörð að fara?

Á Hvanneyri með Bjarna til kirkjunnar þau gengu
og kímnar sögur þarna frá heimamanni fengu
Að myndinni við altarið gáfu þau víst gætur
því Guðssonurinn er  sko með risastóra fætur

Í pottana á Hamri þau hoppuðu að vonum
hér var nóg af flottum og myndarlegum konum,
og strákar sem á æfingum aftan á þær góna
ánægðir í kafi voru þar að lóna

Veronica Osterhammer er afar flink að stjórna
aukatíma sínum í menntun ku hún fórna
En félagar í kórnum fráleitt eru í stressi
Þeir fara sinna ferða með traustu GPS-i

Magnús heitir presturinn, sem kórinn er að kveðja
karlinn vill á Bólstað í Húnaþingi veðja
Bænir ykkar hlýtur drottinn nú að heyra
og hljótið Óskar  til að frelsa ykkur meira

Fjáröflun er kröftug, flest er gert með hraði
og forsíðan er tilbúin á næsta jólablaði
Á baksíðunni er Klumba, það er vert að þakka
þeirra góða innlegg í auglýsingapakka

Á móti gestakórum er mikilvægt að taka
og meira að segja Irma lærði þá að baka
Þeir sem stunda sjóstöng frískir líka fagna
því flotta smörrebrauðið veiðina ku magna

Til Slóveníu í ágúst ætla menn að fara
og aurana og krónur er því rétt að spara
En ekki má þó óska að Ólsararnir deyi
þó ágætt væri að kórinn syngi á hverjum degi

Milljónir í sjóðnum mega sem sé dafna
og miklu þar til viðbótar ætla menn að safna
En undir kodda formannsins krónurnar svo liggja
því hver vill láta banka ávöxtun sér tryggja?

Skemmtilegasti kórinn í kirkju hér á landi
kvaddur er á morgun með traustu handabandi
Ykkur fylgir glaðværð og geysilegur kraftur
gott  væri ef næsta haust þið kæmuð hingað aftur!!

Unnur Halldórsdóttir

Kirkjukór í Ólafsvík 
heimsókn á Hótel Hamri 21. nóvember 2009

Óskum íbúum Snæfellsbæjar 
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.

Ingjaldshólskirkja

Við óskum Snæfellingum 

gleðilegra jóla og

þökkum viðskiptin á árinu.

Snæfellsbæingar!
Bestu óskir um gleðileg jól  og farsælt komandi ár.

Óskum íbúum Snæfellsbæjar 
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.

Guðmundur Jensson SH 717

Óskum íbúum Snæfellsbæjar 
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.

Útgerðarfélagið Haukur

Óskum íbúum Snæfellsbæjar 
gleðilegra jóla 

og farsældar á nýju ári.
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jólunum er tími
til að láta hugan
reika um hvernig
jólahald var hér
áður og fyrr. Þó

vissulega hafi syrt í álinn um
tíma þá er hugurinn til jól-
anna sá hinn sami. Mjög
gaman er að fá að heyra frá
fólki sem man þessa tíma.
Heiðurshjónin Gestheiður
Guðrún Stefánsdóttir og El-
inbergur Sveinsson sem búa
hér í Ólafsvík eru bæði fædd
árið 1926. Þau giftu sig 26.
des 1948 og eignuðust fjögur
börn. Það var mjög áhuga-
vert að fræðast af þeim um
þessa liðnu tíma hér í Ólafs-
vík. Það var tekið vel á móti
mér af þeim hjónum,  eins og
venjulega, er ég skrapp til
þeirra um miðjan nóvember.
Ég spurði Heiðu, eins og hún
er oftast kölluð, um upp-
vöxtinn.

,,Ég er fædd 21. desember
1926 á Uppsölum hér í Ólafs-

vík og foreldrar mínir voru
Stefán Kristjánsson vega-
vinnuverkstjóri og Svanborg
Jónsdóttir. Við vorum sex
systkinin, elst er Sigríður
Hulda, svo kemur Jónfríður
Kristjana, þá Þorgils Valde-
mar og Alexander, svo ég og
yngst er Erla. Ég átti að fæðast
í janúar 1927 en ekki þennan
dag 21. desember, en það
breyttist. Mamma var að fara

út á snúru með þvottinn, en
þá dettur hún á svelli og ég
kem í heiminn. Kallað var á
Bjarnveigu ljósmóður sem
átti heima á Völlum til að
hjálpa til. Þá var náð í sr.
Magnús en hann átti heima í
næsta húsi og ég  fékk svo-
kallaða skemmri skírn. Ég var
óskaplega lítil og ræfilsleg er
ég fæddist, alveg eins og ég
er nú“ segir Heiða og hlær
dátt. ,,En þetta gekk allt sam-
an. 

Alltaf svo hreint og
fínt hjá mömmu

Pabbi lét byggja þetta hús
1930 en smiðurinn var Guð-
jón Sigurðsson. Fyrir var
eldra hús rétt hjá. Mér svo
minnisstætt þetta sumar, en
systur mínar eldri voru fyrir
sunnan að vinna. Önnur þeir-
ra sendi mér postulínsdúkku
og ég var svo lukkuleg með
hana. Ég fór með hana út í
grunn til að sýna Guðjóni og
fleirum sem voru að vinna við
bygginguna. Þá missti ég
hana Ég var svo skúffuð
vegna þessa atviks, en ég
man þetta svo vel. 

Pabbi var vegaverkstjóri og
mamma var saumakona og
var oft mikið að gera hjá þeim
báðum. Ég og systkini mín

áttum mjög góða æsku hjá
foreldrum okkar að ég tali nú
ekki um jólin. Allt var svo
hreint og fínt hjá mömmu.
Þau fóru alltaf með okkur í
kirkju á jólunum og á öðrum
hátíðum, en þá var farið í
kirkjuna sem var niður á
Snoppu. Pabbi söng í
kirkjukórnum og seinna Al-
exander bróðir en hann var í
honum í langan tíma.

Kristjana lék 
á orgelið

Ég man eftir fólki í kórnum
m.a. Guðbrandi Guðbjartssyni
og konu hans Kristjönu, sem
lék á orgelið. Svo voru Götu-
systurnar sem svo voru kall-
aðar Systrós og Friðdóra Frið-
riksdætur. Þá var Kristjana í
Gíslabæ og fleiri í kórnum.
Ég var mjög ung er ég fékk að
fara á loftið sem kallað var í
kirkjunni með vinkonum
mínum, en það var uppá-
haldsstaður okkar. Þá sáum
við yfir fólkið sem var í kirkj-
unni. Kórinn söng uppi og
séra Magnús Guðmundsson
messaði. Jólin var alltaf svo
mikill annatími hjá mömmu.
Þá var hún að sauma á fólk
samkvæmt óskum. Einu sinni
man ég eftir því að kona
nokkur kom á Þorláksmessu
og bað mömmu að sauma
buxur á son sinn, en þá hafði
móðirin gleymt að sjá um það.
Svo var mamma að gera fötin
á okkur systkinin klár á að-
fangadag. Mamma var oft
með saumanámskeið fyrir
konur en það var á gömlu
Uppsölum.“ rifjar Heiða upp. 

Faldaði tóbaksklút
fyrir pabba

,,Jólin voru alltaf svo og
yndisleg og minnistæð,“ segir
Heiða. ,,Mamma lét okkur
systurnar læra að

Óskum öllum Snæfellsbæingum
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.

Sverrisútgerð og starfsfólk

Elinbergur Sveinsson og Gestheiður Guðrún Stefánsdóttir. 

Gestheiður Guðrún Stefánsdóttir og Elinbergur Sveinsson:

Jól fyrri tíma

Á

Óskum öllum íbúum Snæfellsbæjar     
gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári

TS vélaleiga
Brauðgerð Ólafsvíkur
Smur- og dekkjaþjónusta Snæfellsbæjar
Hárgreiðslustofa Gunnhildar
Jónas Kristófersson húsasmíðameistari
Álfaborg
SB Raftækni
Vátryggingafélag Íslands
Valhöll
Öryggisþjónusta Snæfellsbæjar
Framköllunarþjónustan Borgarnesi
Málflutningsstofa Snæfellsness
G. Hansen dekkjaþjónusta
EG flís og múr
Heilsugæslustöðin Ólafsvík
JT trésmíði ehf.
Jón og Trausti
Sjávariðjan
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sauma strax. Ég man að ég
prjónaði tátiljur á pabba og
faldaði fyrir hann tóbaksklút
og hann var svo ánægður með
þessar jólagjafir frá mér,“
segir Heiða. Það var nánast
allt gert heima. Svo var það
alltaf mikil eftirvænting er
jólin nálguðust og eplin voru
komin í hús. Þau voru geymd
upp á lofti og ilmuðu um allt
hús, en við máttum ekki
smakka fyrr en á jólunum.
Þótt oft væri þröngt í húsinu
þá var stofan alltaf sér og
mamma setti þykkar gardínur
eða portera sem kallaðir voru
fyrir stofuna. Það mátti ekki
fara í stofuna fyrr en kl. sex á
aðfangadagskvöld. Stofan var
alveg heilög. Jólatréð heima
hjá mér var smíðað af bræðr-
um mínum og það skreytt með

ýmsu. Sigga systir átt stund-
um til dönsk jólablöð og þá
gátum við klippt út poka úr
þeim og límt saman. Þá var
líka notað lyng og seinna kom
svo kreppappír og gerðir voru
músastigar.  Hangikjötið var

vinsælt á jólunum og grjóna-
jólagrauturinn líka. Við
krakkarnir fórum líka í ýmis-
konar leiki, m.a. „Frúin í
Hamborg“ og fleira sem við
fundum upp. Alltaf var mikil
tilhlökkun eftir jólgjöfunum

og allt var svo nýtilegt sem
við krakkarnir fengum,“ segir
Heiða er talið berst að jóla-
gjöfunum.

Sr. Magnús var  
allt í öllu

,,Já, ég er fæddur í húsinu
Miðbæ 14. júlí 1926,“ segir
Elinbergur þegar hann er
spurður um upprunan ,,en það
er hérna við Grundarbraut
númer 6. Við vorum ellefu
systkinin og ég er fimmti í
röðinni. Elstur er Einar sem er
látinn, Guðmundur er yngst-
ur, en hann er 13 árum yngri
en ég. Við erum fimm eftir á
lífi. Pabbi minn hét Sveinn
Einarsson, sjómaður og móðir
mín hét Þórheiður Einarsdótt-
ir, en hún var fædd á Stóra-
kambi í Breiðuvík, en pabbi

Óskum íbúum Snæfellsbæjar 

gleðilegra jóla og

farsældar á nýju ári.

Óskum viðskiptavinum okkar 
og íbúum Snæfellsbæjar 

gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.

Félagsheimilið í Ólafsvík hafði stórt hlutverk eftir að það var byggt árið 1902.
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var Ólafsvíkingur.  Fjölskyld-
an bjó aldrei öll í húsinu því
að það er það mikill aldurs-
munur á okkur krökkunum.
Við gengum í sama skólann,
ég og Heiða. Ég man það að
Heiða var alltaf að reyna að fá
hærri einkannir en ég í skól-
anum,“ segir Beggi glettinn
,,en ég man ekki hvort hún
gat það nokkurn tímann.“ 

,,Já við fermdust líka sam-
an“ segir Heiða  ,,og það var
sr. Magnús sem var allt í öllu
hjá okkur. Hann skírði okkur,
hann fermdi okkur og gifti.
Síðan skírir hann öll börnin
okkar. Jafnaldrar okkar voru
m.a. Haraldur Guðmundsson,
Kristín Magnúsdóttir æsku-
vinkona mín, Sigrún Þórðar-
dóttir, Jón Steinn Halldórs-
son, Sigurður Þorsteinsson,
Magnús Magnússon og fleira
gott fólk. Skólastjóri var þá
Jónas Þorvaldsson alveg ynd-
islegur maður,“ segja þau
bæði. ,,Hann var seinna
sveitastjóri og mjög vel liðinn
alla tíð. Jónas kenndi okkur
krökkunum m.a. að teikna
með blýant fjöllin hér í kring-
um Ólafsvík.“

Félagsheimilið í
Ólafsvík.

Í huga barnanna var Fé-
lagsheimilið í Ólafsvík mið-
punktur alls félags- og menn-
ingarlífs. Húsið gjörbreytti
öllu starfi s.s. leiklistarstarfi,
fundaraðstöfu og flr. og flr.
Þetta hús var vígt 14. desem-
ber árið 1902. Að bygging-
unni stóðu stúkurnar sem
störfuðu í Ólafsvík um kring-
um aldamótin og Stórstúka
Íslands.  Það var samið og
flutt sérstakt vígsluljóð af
Benedikt Gröndal Þorvald-
syni, en hann var þá skóla-

stjóri í Ólafsvík. Kvæðið var
sungið við lagið ,,Hvað er svo
glatt“. Húsið var með sam-
komusal og góðu leiksviði.
Yfir andyri samkomusalarins
var balkon eða svalir, sem
rúmuðu 25 til 30 manns og
hægt var að horfa yfir salinn“.
Geta má þess að í Sögu Ólafs-
víkur eftir Gísla Ágúst Gunn-
laugsson segir mjög vel frá
aðdraganda að byggingu húss-
ins og lýsingu á því.

Árni Vigfússon 
bauð á böllin

„Jólin voru alveg sérstakur
tími fyrir okkur börnin í
Ólafsvík,“ segir Beggi.
,,Bæði að fara í messu og svo
jólatrésskemmtunin. Stemn-
ingin var einstök í kringum
hana. Það var þannig á haust-
dögum á hverju ári að einn
maður, Árni Vigfússon, gekk
í hvert hús í bænum. Hann
var félagi í Ungmennafélag-
inu Víkingi sem þá var ný-
stofnað. Hann bankaði þá upp
á til að vita hve margt fólk
kæmu frá hverju húsi á
skemmtunina. Það var oft
mikil spenna að vita hvort
hann myndi gleyma að koma
í eitthvert húsið en það kom

ekki fyrir hjá Árna. Eftir-
væntingin var svo mikil að
komast á jólatrésskemmtun-
ina hjá okkur krökkunum.
Þetta var gert til að vita hvað
ætti að fá mikið af veitingum,
t.d. eplum þegar þau komu
og fl. til að gefa okkur krökk-
unum á jólaballinu. Margir
gáfu mjólk og kökur til að
borða á jólatrésskemmtun-
inni. Mæður flestra barnanna
fóru alltaf með á jólaböllin.
Ömmurnar fóru alltaf og
þetta var nánast eina
skemmtunin sem þær fóru á.
Þær sátu alltaf uppi fyrir ofan
andyrið því þar gátu þær séð

yfir allan salinn og fylgst með
öllu sem gerðist og spjallað
saman. „

Rjópnagæir
„Fólkið í kirkjukórnum

valdi lögin og leiddi söng-
inn,“ heldur Heiða áfram
,,Svo var spilað á orgelið og
m.a. sungið „Göngum við í
kringum“ og mörg fl.
skemmtileg  jólalög. Þá voru
alltaf ákveðnir sálmar sungn-
ir. Veigamikill þáttur var
þegar ballið var haldið er sr.
Magnús fór að segja frá.
Hann flutti á mörgum jólum
framhaldsþátt. Þessi frásögn
hans var eftir þýskan mann
og hét hún Rjópnagæir. Hann
lék þetta með svo miklum til-
þrifum og innlifum og við
börnin fylgdumst vel með er
hann flutti frásögnina. Það
voru engir jólasveinar sem
komu á böllin á þessum árum
að við munum.  Svo þegar
búið var að ganga í kringum
jólatréð þá kallaði Árni alltaf
á vissa árganga hjá krökkun-
um til að koma og neyta veit-
inga sem á boðstólnum voru.
Þetta var allt í röð og reglu hjá
Árna.  Eftir veitingarn-

Óskum 

öllum íbúum Snæfellsbæjar 

gleðilegra jóla og 

farsæls komandi árs.

Tannlæknastofa 

Ara Bjarnasonar

Óskum íbúum Snæfellsbæjar 
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.

Óskum íbúum Snæfellsbæjar 
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.

Ferðaþjónustan Brimilsvöllum.

Á myndinni er Árni Vigfússon og kona hans Bergþóra Guðjónsdóttir ásamt börnum
þeirra Sigurbjörgu, Guðjóni og Viktoríu.
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ar þá var dansað við harmon-
ikuspil„

Góð lykt af lynginu
,,Jólatréð í félagsheimilinu

var smíðað úr trégrind með
tréspírölum“ heldur Beggi
áfram. ,,Síðan var það skreytt
með lyngi. Húsið lyktaði svo
vel á eftir og skapaði stemm-
ingu. Þá man ég eftir því sem
unglingsstrákur,  að fara fyrir
jólin með hraustum karl-
mönnum upp á fjall til að
krafsa eftir lyngi. Við bárum
það í pokum ofan að fjallinu
og svo var jólatréð skreytt í
húsinu.  Á skemmtuninni  var
kveikt á kertum á trénu. Mik-
illar varúðar var gætt er geng-
ið var í kringum jólatréð.
Fílefldir karlar héldust í
hendur í kringum það til að
gæta þess að engin hætta
skapaðist ef börnin kæmu ná-
lægt trénu.  Meira að segja
var vatn geymt í bæði fötum
og tunnum í salnum sem
dansað var í. Einnig var sand-
ur í ílátum líka til taks.  Gríð-
arleg mikil aðgæsla var og
hélst í langan tíma á eftir.“

Ekkert rafmagn 
í Ólafsvík

„Það var líka þannig að á
þessum árum að  ekkert raf-
magn var komið í bæinn,“
segir Beggi. ,,Við notuðum
bara luktir, olíulampa,
gaslampa og fl. í þeim dúr.
Rafmagn kom ekki fyrr en
Hraðfrystihús Ólafsvíkur var
byggt 1939. Þá var díselvél á
vegum hreppsins í þeirri
byggingu. Þessi vél var í
gangi fram til hálf eitt eftir
miðnætti, á þeim tíma blikk-
uðu ljósin og síðan var slökkt
og lampar tóku við í húsun-
um. Þegar fólk var í heim-
sókn í öðrum húsum á kvöld-
in og blikkið kom þá flýtti það
sér heim meðan enn var ljós.
Maður heyrði nú margar sögur
á þessum tíma. Þá sérstak-
lega af mönnum sem sögðu
draugasögur og oft fannst
fólki þá erfitt að fara á milli
húsa,“ segir Elinbergur að
lokum og hlær dátt er hann
rifjar þetta upp.  

Heiða og Beggi
Það er búið að vera mjög

gaman og fróðlegt að ræða

við Heiðu og Begga. Að sjálf-
sögðu  er ekki allt skrifað
niður sem sagt var enda ætl-
unin að ræða um bernsku-
jólin þeirra. Annað bíður
betri tíma. Þau hjón hafa
verið kirkjurækin alla tíð og
haft góðar taugar til kirkj-
unnar og þótt vænt um
hana. Beggi var í  sóknar-
nefnd Ólafsvíkurkirkju í
mörg ár. Þau hafa bæði lagt
mikið til bæjarfélagsins alla
tíð og mikill málsvari þess.
Heiða er mikil félagsmála-
kona, félagi í Kvenfélagi
Ólafsvíkur, Rauða Krossin-
um og lagt mikið og gott til
málanna. Þá starfaði hún
m.a. í apóteki í 30 ár. Hún
byrjaði í því fyrsta sem var
opnað hér í Ólafsvík eða árið
1967. Það var þá til húsa að
Bæjartúni 13. Elinbergur
var fyrst sjómaður, seinna
formaður Verkalýðsfélags-

ins Jökuls í 13 ár. Hann
starfaði mikið að bæjarmál-
um m.a. í hreppsnefnd
Ólafsvíkur. Í hafnarnefnd í
24 ár og barðist fyrir upp-
byggingu hafnarinnar af
oddi og egg. Beggi starfaði
líka í marga áratugi hjá
Hraðfrystihúsi Ólafsvíkur.
Þá er hann mikill kunnáttu-
maður um sögu Ólafsvíkur
og reyndar þau bæði hjón-
in. Heiða og Beggi eru  hrein
og bein og segja sína mein-
ingu umbúðalaust og þann-
nig á það að vera.  Ég og mín
fjölskylda höfum verið svo
lánsöm að eiga þau fyrir
næstu nágranna í 40 ár og
fyrir það  þakka ég þeim
hér með. Ég vil svo að lokum
óska þeim og ættingjum
þeirra gleðilegra jóla og alls
hins besta á ókomnum
árum.

PSJ 

Óskum íbúum Snæfellsbæjar 
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.
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Óskum íbúum Snæfellsbæjar 
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.

Steinunn SH 167

Við óskum Snæfellingum 

gleðilegra jóla og þökkum viðskiptin á árinu.
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óg hefur verið að
gera hjá kirkju-
kórnum frá því að
síðasta blað kom
út, nánar tiltekið í

desember í fyrra.  Fyrir utan
að syngja í kirkjunni okkar við
hinar ýmsu athafnir hefur
kórinn haldið tónleika, fengið
heimsóknir og farið í
skemmtiferð.  

Jól og áramót
Í desember í fyrra héldum

við jólatónleika í Ólafsvíkur-
kirkju og var vel mætt á tón-
leikana.  Eftir skötuát á Þor-
láksmessu sungum við að
venju nokkur jólalög í Pakk-
húsinu.  Hátíðlegast er svo að
syngja á sjálfu Aðfangadags-
kvöldinu, og einnig má minn-
ast á ljósamessuna á 

Brimilsvöllum á Jóladags-
kvöldi og áramótamessuna á
Gamlársdag.

Heimsóknir
Seinni partinn í janúar

kom gospelkóngurinn Óskar

Einarsson vestur ásamt að-
stoðarkonum og hélt hér
gospelnámskeið einn laugar-
dag í Ólafsvíkurkirkju.  Fjór-
ir kórar voru saman á nám-
skeiðinu, kirkjukór Ólafsvík-
urkirkju, Ingjaldshólskirkju,
Grundarfjarðarkirkju og úr
Staðarsveit.  Námskeiðinu
lauk með messu í Ólafsvíkur-
kirkju þar sem gospel var
sungið með miklum tilþrifum.
Á Uppstigningardegi þann
21. maí fengum við kór Akur-
eyrarkirkju í heimsókn en
hann var á söngferðalagi á
Snæfellsnesi.  Með kórnum
fylgdu tveir prestar, þeir Ósk-
ar Hafsteinn Óskarsson og
Svavar Alfreð Jónsson.  Haft
var á orði að besti kór í heimi
væri að heimsækja skemmti-
legasta kór í heimi.  Farið var
með gestina í ferðalag á föstu-
deginum, í Skarðsvík, Ingj-
aldshólskirkju, Átthagastof-
una og á Fiskasafnið.  Kórinn
hélt tónleika um kvöldið í
Ólafsvíkurkirkju, var mjög
gaman að hlusta á þennan

stóra kór og dagskráin fjöl-
breytt og skemmtileg.
Stjórnandi kórsins er Eyþór
Ingi Jónsson.  Eftir tónleik-
ana áttu kórarnir saman
skemmtilega stund í safnaðar-
heimilinu þar sem matur og
hinar geysivinsælu Múukök-
ur voru á boðstólum.  Um
miðjan nóvember kom
kirkjukór Melstaðar- og Stað-
arbakkakirkna í Miðfirði, í
heimsókn hingað.  Kórinn
kom á sunnudagsmorgni og
söng með okkur í messu kl.

11:00.  Séra Guðni Þór Ólafs-
son á Melstað predikaði.  Eft-
ir messu var kirkjugestum
boðið upp á fiskisúpu í umsjá
kirkjukórs Ólafsvíkur. 

Tónleikar
Föstudaginn 6. júní hélt

kórinn okkar tónleika á neta-
verkstæðinu hjá Alla.  Sungin
voru gömlu góðu sjómanna-
lögin, og var þetta ágætis
byrjun á sjómannadagshelg-
inni.  Fjölmargir gestir mættu
á tónleikana og frá þeim fékk

Nokkrir punktar úr kórstarfinu

Ánægðir áheyrendur á Netaverkstæðinu.

Á Hótel Hamri, kórstjórinn í syngjandi sveiflu.

Skoðunarferð á Hvanneyri.
Á Hótel Hamri, Umhyggja.

Verkstjórinn og verkamaðurinn.

N
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kórinn mjög góðar viðtökur.
Eftir venjubundið sumarleyfi
frá söng hófst vetrarstarf
kórsins í september.  Kór-
stjórinn okkar hún Veronica
tók sér þriggja mánaða náms-
leyfi en á meðan sá Lena org-
anisti um að æfa kórinn. Að
þessu sinni heldur kórinn
ekki jólatónleika en aldrei að
vita nema það verði á næsta
ári.

Sumarstörf
Kirkjukórinn hefur í nokk-

ur ár séð um að slá kirkjugarð-
inn á sumrin.  Hefur þetta
gengið mjög vel, makar kór-
félaga hafa verið duglegir að
mæta líka og allur hópurinn
unnið mjög vel saman.  Einn-
nig hefur kórinn séð um að
smyrja nesti fyrir þátttakend-
ur á sjóstangaveiðimóti sem
haldið er árlega í Ólafsvík.
Til stóð að fara til Slóveníu nú
í haust en ákveðið var að láta
það bíða betri tíma. 

Skemmtiferð
Ekki má gleyma að minnast

á skemmtiferð sem kórinn,
ásamt mökum, fór í núna í
nóvember s.l.  Farið var í
Borgarfjörðinn og gist eina
nótt á Hótel Hamri sem er rétt
fyrir ofan Borgarnes.  Farin

var ferð að Hvanneyri þar sem
Bjarni Guðmundsson tók á
móti okkur og fræddi okkur
um staðinn, Búvélasafnið
skoðað og litið inn í Ullarselið.
Við skemmtum okkur svo um
kvöldið á Hótel Hamri og
ásamt því að borða góðan mat
var ýmislegt í pokahorninu.
Það eru hjónin Unnur Hall-
dórsdóttir og Hjörtur Árna-
son sem reka hótelið.  Unnur
er mikill hagyrðingur og var
ekki lengi að yrkja brag um
kirkjukórinn.  Með hennar
leyfi var ákveðið að setja hann
hér í blaðið.

Lokaorð
Að lokum vill kirkjukórinn

þakka séra Magnúsi fyrir
mjög gott samstarf frá því að
hann kom hingað fyrir fjórum
árum síðan.  Hann er eins og
kunnugt er að flytja ásamt
fjölskyldunni norður að
Hvammstanga.  Við óskum
þeim alls hins besta á nýjum
stað.  Kórinn þakkar einnig
góðar viðtökur á árinu sem er
að líða  

Gleðileg jól!
f.h. kirkjukórs Ólafsvíkur

Steiney Kr Ólafsd

„Gerðu þetta betur drengur“

Sjómannatónleikar á Netaverkstæði Aðalsteins.

Myndin er tekin í Skarðsvík. Á myndinni eru prestarnir Magnús, Óskar og Svavar
ásamt Bryndísi eiginkonu Svavars.

Heimsókn úr Miðfirði. Óskum íbúum Snæfellsbæjar 
gleðilegra jóla og 

farsældar á nýju ári.

VK-Lagnir
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jördís er fædd og
uppalin í Reykja-
vík. Eftir grunn-
skóla og lands-
próf fór hún í

Verslunarskólann og síðan í
Hjúkrunarskólann, auk þess
lauk hún BS námi í hjúkr-
unarfærði frá HÍ. Foreldrar
hennar eru Birgir Rafn
Gunnarson húsasmíðameist-
ari og Auður Hanna Finn-
bogadóttir húsmóðir. Hjör-
dís er elst af þremur systkin-
um. Bróðir hennar er Gunn-
ar Rafn viðskiptafræðingur
og systir hennar er Hafdís
Hanna, hjúkrunarfræðingur
og ljósmóðir. Sr. Guðmundur
Karl eiginmaður Hjördísar
lauk guðfræðiprófi frá HÍ
vorið 1980. Hann fór strax að
leita eftir álitlegu brauði og
varð Ólafsvíkurprestakall
fyrir valinu. Þau komu til
Ólafsvíkur í janúar 1981 og
fluttu svo aftur í bæinn
haustið 1987. Hann þjónaði í
þremur kirkjum þ.e. Ólafs-
víkurkirkju, Ingjaldshóls-
kirkju og Brimilsvallar-
kirkju. Hjördís varð góðfús-
lega við því að segja frá veru
sinni hér fyrir vestan í jóla-
blaði Kirkjukórs Ólafsvíkur.

Tóku okkur 
opnum örmum

Þegar við komum til Ólafs-
víkur var ég 24 ára og Guð-
mundur 27 ára. Hann var að
taka við sínu fyrsta embætti
sem prestur, alveg blautur á
bak við eyrun. Þá var nú gott
hversu margt var af indælis
fólki, sem stóð að kirkjunum.
Guðni Sumarliðason með-
hjálpari, Hrefna Bjarnadóttir
sóknarnefndarformaður í
Ólafsvíkurkirkju og Ólafur
Kristjánsson hennar maður
tóku okkur opnum örmum og
minnumst við þeirra með
mikilli hlýju.  Sama er að
segja um hana Jóhönnu Vig-
fúsdóttur sem var organisti til
margra ára í Ingjaldshóls-
kirkju og sá um sunnudaga-
skólann. Halldóra meðhjálp-
ari í Ingjaldshólskirkju og

Friðþjófur í Rifi voru líka al-
veg einstök og alltaf gátum
við leitað til Auðar Alexand-
ersdóttur og Smára Lúðvíks-
sonar í Rifi. Af þeim öllum
lærðum við mikið.

Kenndi mér að
borða ýsu

Á þessum árum var ég ekki
mikið að velta fyrir mér ætt-
fræði eða ættartengslum. Það
kom fljótt í ljós þegar ég
sagði fólki frá því hverra
manna ég var að langamma
mín Eufemía Vigfúsdóttir var
fædd á Kálfárvöllum í Staðar-
sveit. Dóttir hennar móður
amma mín Ástveig Súsanna
Einarsdóttir fæddist að Búð-
um, en ólst upp í Fögru-
brekku (á Grundarbrautinni í
Ólafsvík)  svo amma mín
sleit barnsskónum í Ólafsvík
og átti ég því þó nokkuð af
ættingjum sem ég kynntist er
ég kom sjálf á staðinn. Ég
hefði ekki viljað missa af því
að kynnast þessu fólki, sem
m.a. kenndi mér að borða ýsu
með roði og beini. Þessi sjö ár
undir jökli voru geysilega
lærdómsrík og þroskandi fyr-
ir okkur bæði. Við borgar-
börnin vissum lítið hvernig
lífið gekk fyrir sig í sjávar-
plássi, þar sem allt snérist um
fiskirí og veiðarfæri. T.d.
hafði ég  aldrei hugleitt það
hver væri munurinn á hinum
ýmsu veiðarfærum, eins og
trolli, snurvoð, línu og netum.
Einnig vakti það athygli mína
hversu margir sjómenn voru
hjátrúarfullir.  

Ég er orðin 
svo svangur

Þegar við fluttum vestur var
Ágúst Karl elsti sonur okkar
10 mánaða. Hann er fæddur í
mars 1980 og síðan fæddist
yngri sonur okkar Birgir Örn
í september 1981. Auður
Hanna dóttir okkar fæddist
svo í september 1986. Það má
því með sanni segja að tvö
þau yngstu séu innfæddir
Ólsarar. Fyrst í stað var ég því
heimavinnandi með tvo litla

stráka, en síðan fór ég að
vinna á heilsugæslustöðinni
sem hjúkrunarforstjóri.  Þá
fyrst fannst mér ég komst al-
mennilega inn í mannlífið, en
ekki bara heyra sögurnar
hans Guðmundar Karls. Ég
reyndi að taka þátt í kirkju-
starfinu eftir því sem ég best
gat og ég var í Kvenfélaginu.
Börnin komu alltaf með okk-
ur í kirkjuna, en strákarnir
voru nú ekki alltaf stilltustu
börnin í bænum og þeir áttu
stundum erfitt með að halda út
heila messu. Ég man eitt sinn
við aftansöng á aðfangadags-
kvöld í Ólafsvíkurkirkju,
þegar Guðmundur var í miðju
hátíðartóni að Birgir Örn, þá
rúmlega 4 ára geispaði ógur-
lega og kallað síðan hátt og
hvellt „Pabbi ertu ekki að
verða búinn, ég er orðinn svo
svangur“. Þetta setti nú pabba
hans dálítið út af laginu og
mig minnir að kórinn hafi að-
eins skellt upp úr.

Við óskum Snæfellingum 

gleðilegra jóla og þökkum

viðskiptin á árinu.

Hjördís Birgisdóttir
fyrrum prestfrú  í Ólafsvík

Hjördís Birgisdóttir.

H
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Fámennt en erilsamt
á jólum

Það  voru mikil viðbrigði
fyrir mig að halda jólin í
Ólafsvík, sérstaklega fyrst í
stað en það vandist smá sam-
an. Ég var vön stórum fjöl-
skylduboðum og matarveisl-
um alla hátiðisdagana í
Reykjavík bæði í minni fjöl-
skyldu og einnig fjölskyldu
Guðmundar. Það varð því
breyting á að halda jólin, bara
við Guðmundur og börnin.
Síðan var hann störfum hlað-
inn alla hátiðisdagana ef ekki
við messur þá að skíra eða
sinna öðrum prestsverkum,
svo ég var mikið ein með
börnin. Það var því alltaf
mikil gleði þegar foreldrar
mínir og systir mín gátu kom-
ið og haldið jólin með okkur.

Kynntust gleði 
og sorgum

Presthjón taka þátt í öllu
litrófi mannlegs lífs frá upp-
hafi til enda þ.e fæðingu til
dauða og ég sem hjúkrunar-
fræðingur kynntist vel gleði
og sorgum fólksins. Þannig
kom það nokkrum sinnum
fyrir, að við vorum bæði kölluð

í heimahús, þar sem andlát
hafði borið að. Guðmundur
sem presturinn, en ég sem
hjúkrunarfræðingurinn að búa
um hinn látna og hlúa að að-
standendum. Mér er einnig
mjög minnisstætt þegar
Bervíkin fórst rétt við Rif í
mars 1985. Hvað allir stóðu
þétt saman í sorginni og leit-
inni að mönnunum, sem þar
fórust. Það var leitað að þeim
með skipulögðum hætti og að
lokum fundust þeir allir, svo
þeir fengu að hvíla í kirkju-

garðinum, en ekki í votri gröf.
Það var einstakt að sjá þá
samheldni fólksins og styrk-
inn sem fólk veitti hvort öðru.

Eigum marga og
trygga vini

Minningarnar frá þessum
árum eru bara góðar. Við eign-
uðumst marga góða og trygga
vini, sem hafa haldið tryggð-
arbönd við okkur allt fram á
þennan dag og fyrir það er ég
fyrst og fremst þakklát. Það
eru komin 22 ár síðan við fór-

um frá Ólafsvík, síðan þá hef-
ur Guðmundur Karl verið
sóknarprestur við Fella-og
Hólakirkju í Breiðholti í
Reykjavík og ég starfa sem
hjúkrunarforstjóri við heilsu-
gæslustöðina í Salahverfi í
Kópavogi. Strákarnir eru báð-
ir kvæntir menn og Auður á
kærasta og barnabörnin eru
tvö. Við Guðmundur Karl
erum bara hress og spilum
golf í frístundum. 

Kórblaðið  vil þakka
Hjördísi þessa skemmtilegu
og áhugaverðu frásögn.
Eins og hún segir sjálf hef-
ur hún fengið góða reynslu
af veru sinni hér fyrir vest-
an og það hefur örugglega
nýst henni vel í störfum
hennar. Ég veit að margir
íbúar hér hugsa vel til
hennar og þeirra beggja
fyrir þá miklu hjálp og að-
stoð í sorginni er Bervíkin
fórst og fyrir fleiri atburði.
Hjördísi og allri hennar
fjölskyldu er óskað gleði-
legra jóla með kærri kveðju
er frá öllu kórfólki í Ólafs-
vík. Kærar þakkir fyrir öll
gömlu og góðu árin. 

PSJ 

Óskum íbúum Snæfellsbæjar 
gleðilegra jóla og 

farsældar á nýju ári.

Messudagskrá um aðventu,
jól og áramót í Ólafsvíkur- og

Ingjaldshólsprestakalli
Sunnudagur 13. desember.

Ólafsvíkurkirkja. Aðventuguðsþjónusta kl. 11.00.
Ingjaldshólskirkja. Aðventuguðsþjónusta.kl. 18.00.

Aðfangadagur jóla 24. desember.
Ingjaldshólskirkja. Aftansöngur kl. 17.00.
Ólafsvíkurkirkja. Aftansöngur kl. 18.00.

Jóladagur 25. desember.
Dvalarheimilið Jaðar. Jólahelgistund kl. 11.00.
Brimilsvallakirkja. Ljósamessa kl. 21.00.

Annar dagur jóla 26. desember.
Ingjaldshólskirkja. Fjölskylduguðsþjónusta kl. 14.00.

Gamlársdagur 31. desember.
Ólafsvíkurkirkja. Aftansöngur kl. 16.00

Guð gefi okkur öllum gæfuríka aðventu og gleðileg jól

Sóknarprestur

Óskum viðskiptavinum okkar og öllum
Snæfellsbæingum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.

Óskum viðskiptavinum okkar 
og öllum Snæfellsbæingum

gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.

HÓPFERÐABÍLAR SVANS

Óskum íbúum Snæfellsbæjar 
gleðilegra jóla og  farsældar á nýju ári.

STAÐARSTAÐAKIRKJA

Hjördís og sr Guðmundur Karl með allri fjölskyldunni sinni
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Manstu jólin gömlu, góðu?
Glaðleg börn með kerti stóðu, 
áttu sæl á sauðskinnsskóm
sálarfrið og helgidóm.

Gæfan skein í góðri birtu,
Glaðst var yfir nýrri skyrtu.
Allra mest þó yndið jók
ofurlítil jólabók.

Eitt er ljúfast enn að muna:
Inn var sett í baðstofuna,
þá í hámark helgin sté,
heimasmíðað jólatré.

Á því tré við ekki snertum.
Út frá þrettán fögrum kertum
lagði dýrð og ljúfan frið, 
ljóssins guðspjall áttum við.

Seint um kvöld var sest að borði.
Sældarbrauð og veisluforði
heimabaksturs hátíð var,
hálfmáninn af öllu bar.

Næst var tekin niður af þili
nýleg bók með gylltum kili.
Fólkið sat og heyrði hljótt
helgimál á jólanótt.

Það var ritning ríkrar vonar,
ræða Haralds Níelssonar:
„Það er vakað yfir oss,“
- engill Guðs við stall og kross.

Þá var ljúft að liðnu kveldi,
líkt og engill væng sinn felldi.
Þaðan finnst mér óma enn
englastef um Guð og menn.

Guðmundur Ingi Kristjánsson

Gömul jól

Geirakot ehf.

Óskum íbúum Snæfellsbæjar 
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.

Óskum íbúum Snæfellsbæjar 
gleðilegra jóla og farsældar

á nýju ári.
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Íbúum Snæfellsbæjar 

óskum við gleðilegra jóla 

og farsældar á komandi áriVið óskum Snæfellingum 

gleðilegra jóla og þökkum

viðskiptin á árinu.




