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ólin eru á næsta 
leiti og allir bíða 
spenntir eftir komu 
þeirra. Þeirra á 

meðal eru kórfélagar í Kirkju
kór Ólafsvíkur. Mikið er að 
gera á þessum tíma hjá kór
num, æfingar fyrir hina árlegu 
jólatónleika kórsins og 
at hafnir eins og sönginn í 
Pakk húsinu á Þorláksmessu 
við ilmandi jólaglögg. Stór 
viðburður var haldinn þann 
19. nóvember, er haldið var 
upp á 50 ára vígsluafmæli 
Ólafsvíkurkirkju sem gaman 
og áhugavert var að taka þátt 
í.  Kirkjukórinn ákvað að gefa 
út jólablað í tengslum við 
víglsluafmælið, fjalla um það 
sem fram fór og segja frá 

starfi kórsins. Kirkjukórinn 
gaf síðast út jólablað árið 
2014 og var því vel tekið.

Í blaðinu má finna hugvekju 
eftir sr. Óskar Inga Ingason, 
þá er byggingu kirkjunnar 
gerð góð skil í grein sem 
Sturla Böðvarsson, bæjarstjóri 
í Stykkishólmi ritar. Með 
greininni fylgja skemmtilegar 
myndir sem vekja upp góðar 
minningar hjá mörgum. 
Kórfélagar sem sungu í 
kirkjunni á vígsludaginn 1967 
eru nefndir til sögunnar og 
myndir af þeim eru í blaðinu. 
Þá eru einnig nefndir organ
istar og kórstjórar sem starfað 
hafa á þessum 50 ára tímabili 
frá vígslu kirkjunnar. Kristinn 
Jónasson, bæjarstjóri og kór

félagi, segir frá skemmti
legum minningum sínum 
tengdum jólunum er hann var 
ungur drengur, en hann ólst 
upp á Þingeyri ásamt fjöl
skyldu sinni. Vilborg Lilja 
Stefánsdóttir segir frá þeirri 
upplifun að eiga foreldra í 
kirkjukórnum. Þá er sagt frá 
starfi kórsins og Þýska
landsferðinni sem við fórum 
haustið 2015. Einn kórfélag
inn sendi blaðinu frumsamdar 
vísur, jólaspurningarnar og 
svörin sem þær stöllur Steiney 
Kristín og Nanna Aðalheiður 
hafa tekið saman eru ómiss
andi þáttur í blaðinu. En kæru 
lesendur, vonandi hafið þið 
ánægju af því að lesa blaðið 
því þá er tilganginum með 
útgáfu þess náð. 

Flestir núverandi kórfélagar 
í Kirkjukór Ólafsvíkur hafa 
sungið saman í fjölda ára eins 
og fram kemur í blaðinu, þ.e. 
hvenær þeir byrjuðu í kór
num. Það er alltaf jafn gaman 
að vera saman, „söngurinn 
sameinar“ eins og sagt er og 
það er svo sannarlega rétt. 

Stjórn kórsins og ritnefnd 
vill þakka öllum þeim sem 
komu að útgáfu þessa blaðs 
með efnisöflun og einnig er 
þeim vel þakkað sem sendu 
okkur auglýsingar og kveðjur, 
án þeirra væri útgáfan ekki 
möguleg. 

Kirkjukór Ólafsvíkur óskar 
öllum íbúum Snæfellsbæjar 
gleðilegra jóla, árs og friðar, 
með þakklæti fyrir alla sam
veru á árinu sem er að líða. Þá 
þökkum við allan hlýhug sem 
kórnum hefur borist við 
margs konar tækifæri á liðnum 
árum, hann er okkur afar 
mikils virði. Að lokum er rétt 
að fram komi að við tökum 
ávallt vel á móti nýjum 
félögum.  

Fyrir hönd ritnefndar kór
blaðsins: 

Nanna A. Þórðardóttir 
Margrét Vigfúsdóttir, 
Pétur Steinar Jóhannsson 
Steiney Kristín Ólafsdóttir 
Vilborg Lilja Stefánsdóttir.

Kæru lesendur

J

Ekki gefa bara eitthvað, 
gefðu frekar hvað sem er.

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Með gjafakorti Landsbankans er 

ekkert mál að velja réttu jólagjöfina. 

Þú ákveður upphæðina og sá sem 

þiggur velur gjöfina. Þú færð gjafa- 

kortið í næsta útibúi.

Út gef andi:  
Kirkjukór Ólafs vík ur

Rit stjóri og ábm.:  
Pét ur Stein ar Jó hanns son

Prent un og um brot:  
Stein prent ehf.

Forsíðumynd:
Pétur Steinar Jóhannsson 

Rit nefnd:  
Nanna A. Þórðardóttir 
Margrét Vigfúsdóttir, 
Pétur Steinar Jóhannsson 
Steiney Kristín Ólafsdóttir 
Vilborg Lilja Stefánsdóttir.

Blaðinu er dreift ókeyp is á öll heim ili í Snæ fells bæ.

Kórblaðið 2017
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ilefni útgáfu kór
blaðsins er 50 ára 
afmæli Ólafs víkur
kirkju.  Í ár höfum 

við minnst afmælisins á 
ýmsan hátt.  

Fyrsti viðburðurinn var 
konu dagsmessa þann 19. 
febrúar.  Það var yndisleg 
stund í kirkjunni okkar.  Síðan 
kom Helga Björk Jónsdóttir, 
djákni, og prédikaði hjá okkur 
við guðsþjónustu 19. mars.  
Hún er héðan úr sókninni og 
var það mjög gefandi að heyra 
þau miklu áhrif sem kirkjan 
og samfélagið hér hefur haft á 
hana. Afmælisviðburður apríl
mánaðar var lestur passíu
sálmana á föstudeginum 
langa.  Það var nærandi stund 
fyrir andann og vel sótt.  Félög 
af svæðinu sáu um lesturinn 
og voru veitingar í safnaðar
heimilinu.  Vonandi verður 
stutt í að þeir verði lesnir á ný 
í kirkjunni. Í lok apríl var 
héraðsfundur prófastsdæmis
ins haldinn í kirkjunni og 
hófst hann með messu.  Þar 
prédikaði séra Elínborg 
Sturludóttir, en hún ættuð úr 
sókninni.  Afmælisviðburður 
maímánaðar var vísitasía 
vígslu biskups í Skálholti, séra 
Kristjáns Vals Ingólfssonar og 

messuheimsókn Víði staða
sóknar þann 7. maí. Kór Víði
staðakirkju, undir stjórn Helgu 
Þórdísar Guð munds dóttur, 
söng ásamt Kór Ingjalds  hóls
kirkju og Kirkju kór Ólafs
víkur.  Þvílíkur dagur og hrein 
unun að hafa svona marga 
yndis lega kóra að syngja fyrir 
og með okkur.

Viðburður júnímánaðar var 
sjómannadagsguðsþjónustan.  
Hún var í sjómannagarðinum 
og samsett við dagskrána í 
garð inum.  Hún var að venju 
vel sótt og nauðsynlegur þátt
ur í deginum og kirkjuárinu.  Í 
júlí var afmælisviðburður 16. 
júlí. Sigurður Höskuldsson 
söng nokkur lög og barnabarn 

hans var fermt.  Kirkjukórinn 
okkar söng einnig nokkur lög.  
Þann 17. september prédikaði 
Kristný Rós Gústafsdóttir, 
djákni, sem starfaði hér og er 
úr Snæfellsbæ.  Það var 
yndislegt og gefandi að heyra 
hana flytja orðið. Síðasti við
burðurinn fyrir afmælið var 
500 ára afmæli siðbótarinnar, 
en siðbótardagurinn er síðasti 
sunnudagur í október, nú þann 
29. Við höfum margs að þakka 
Lúter og siðbót hans, meðal 
annars sálma hans sem fluttir 
voru á siðbótardaginn, en hann 
flutti vinsæla slagara þess tíma 
inn í kirkjuna og orti við þá 
sálmatexta. Á allra heilagra 
messu prédikaði Svala 
Thomsen, djákni, en hún átti 
heima hér í sókninni.  Prédikun 
hennar og þjónusta var mjög 
gefandi, sem og kaffispjallið 
eftir messu.

Afmælið sjálft var á afmælis
deginum 19. nóvember, þar 
sem biskup Íslands prédikaði 
og fyrrum sóknarprestar 
þjónuðu fyrir altari ásamt 
nú verandi. Þessi dagur var 
einstaklega ánægjulegur, 
blessunar ríkur og Guði til 
dýrðar.

Kirkjan hefur í 50 ár verið 
þátttakandi í okkar stærstu 

stundum og þeim erfiðustu. 
Hún hefur ávallt verið til 
staðar fyrir okkur og þar er 
gott að vera. Við getum verið 
stolt af kirkjunni okkar, en 
munum að það sem fyrst og 
síðast gerir kirkju að kirkju og 
ekki síst fagurri kirkju, er 
starfið sem þar fer fram, bænir 
og þjónusta safnaðarins. Því 
má aldrei gleyma.

Rauður þráður í gengum allt 
árið og helgihald kirkjunnar er 
Kirkjukór Ólafsvíkur sem 
hefur sungið sig inn í hjörtu 
okkar í gegnum árin. Kórinn 
er framúrskarandi og öflugur. 
Í kórnum er að finna sterkan 
kjarna safnaðarins sem sækir 
kirkju sína ávallt, finnur þar 
næringu og kraft og flytur 
áfram til annara í gegnum 
sönginn. Söngurinn er frábært 
tæki til að opna sig fyrir boð
skapnum og til að gefa af sér. 
Hann getur lyft okkur í hæstu 
hæðir og fært okkur nær 
almættinu. Það er ekki lítið. 
Fyrir það erum við ávallt 
þakk lát kórnum okkar og 
söng num. Það er alltaf pláss 
fyrir fleiri í kórnum og eins að 
taka þátt í söngnum með 
honum. Þá er sem við syng
jum öll í englakór.

Óskar Ingi Ingason

Hugvekja

T

Góðir gestir sem mættu í 50 ára vígsluafmælið. Frá vinstri Aðalsteinn Þorvaldsson, Gunnar Eiríkur Hauksson, Friðrik J. Hjartar, biskup Íslands frú Agnes 
M. Sigurðardóttir, Óskar Ingi Ingason, Þorbjörn Hlynur Árnason, Óskar Hafsteinn Óskarsson og Magnús Magnússon.
Myndina tók:Alfons Finnsson
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Óskum viðskiptavinum okkar 
og íbúum Snæfellsbæjar 

gleðilegra jóla 
og farsældar á nýju ári.

Óskum íbúum Snæfellsbæjar 
gleðilegrar jólahátíðar 
og gæfuríks nýs árs.

Óskum viðskiptavinum okkar og 
íbúum Snæfellsbæjar gleðilegra jóla 

og farsældar á nýju  ári.

JÓNAS KRISTÓFERSSON HÚSASMÍÐAMEISTARI

Óskum viðskiptavinum okkar 

og íbúum Snæfellsbæjar gleðilegra jóla 

og farsældar á nýju ári.

Óskum starfsfólki okkar 

og öllum íbúum Snæfellsbæjar                                       

    gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.

Óskum íbúum Snæfellsbæjar 

gleðilegrar jólahátíðar 

og gæfuríks nýs árs.

Óskum viðskiptavinum okkar og 
íbúum Snæfellsbæjar gleðilegra jóla 

og farsældar á nýju  ári.

Útgerðarfélagið Dvergur hf.
Sveinbjörn Jakobsson SH-10
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ins og þekkt er var 
kirkjan á Fróðá í 
Fróð ár hreppi hin
um forna sókn ar

kirkja íbúa Ólafsvíkur uns 
kirkja var byggð á Snopp
unni í Ólafs vík og vígð árið 
1892. Vorið 1961 hófust 
framkvæmdir við byggingu 
nýrrar kirkju sem valinn var 
staður á  Hóla vallatúni og 
stóðu framkvæmdir við 
bygg ingu hennar með hléum 
uns hún var vígð 19. nóvem
ber 1967. Gamla kirkjan var 
rifin, enda orðin lúin þar sem 
hún stóð áveðra gegnt kirkju
garðinum á bökkunum nærri 
íbúðarhúsinu Stakkholti og í 
námunda við fiskvinnslu
húsin og beitningaskúrana. 
Mér þótti vissulega eftirsjá 
að gömlu kirkjunni sem ég 
sat í sem barn og unglingur 
með kirkjurækinni móður 
minni hvern sunnudag sem 
messað var. Ég dáðist að séra 
Magnúsi Guðmundssyni 
þegar hann predikaði og 
tónaði með sinni einstöku og 
sterku röddu. Altaristaflan, 
sem nú er í safnaðarheimili 
kirkjunnar, setti mikinn svip 
á gömlu kirkjuna en saga 
hennar er merk. Hún var 
gefin kirkjunni sem áheit sjó
manna og farþega skips sem 
hraktist dögum saman um 
Breiðafjörðinn á leið frá 
Stykkishólmi til Ólafsvíkur. 
Ekki þarf að efast um að 
altaristöflunni gömlu fylgir 
gæfa og því við hæfi að hún 
prýði safnaðarheimili 
kirkjunnar.    

Áhrifamiklir   
sóknarprestar

Á byggingartíma Ólafs
víkur kirkju þjónuðu tveir 
sóknar prestar. Séra Magnús 
Guð munds son var  sóknar
prestur Nes þinga sem kallað 
var og sinnti þá einnig 
Ingjalds hóls söfnuði og söfn
uði  Brimils valla kirkju. Hann 
þjónaði sem sóknar prestur í 
heil fjörutíu ár frá 1923 til 
ársins 1963 og sat í Ólafs vík. 
Séra Magnús var virkur í sam
félag inu og var sam hliða 
prests starfinu sparis jóðs stjóri 
hjá Sparisjóði Ólafs víkur og 
innprentaði okkur ungling
unum sparnað og ráð deildar
semi.  Séra Hreinn Hjartarson 
frá Munaðar hóli á Hellissandi 
tók við af séra Magnúsi og  
þjónaði sem sóknarprestur frá 
1963 til ársins 1970 og sat í 
Ólafsvík. Séra Hreinn þekkti 
vel til í sókninni þegar hann 
tók við prestsstarfinu.  Báða 
þessa sómamenn þekkti ég vel 
en séra Magnús skírði mig og 

fermdi. Séra Hreinn gifti 
okkur Hallgerði og skírði elsta 
barnið okkar, Gunnar, þegar 
nýja kirkjan var vígð. Það var 
því náið milli fjölskyldu 
minn ar og þessara góðu 
manna sem sóknarprestarnir 
voru og vil ég hér við þetta 
tæki færi minnast þeirra sér
stak lega með mikilli hlýju. 
Þeir höfðu mikil og góð áhrif 
á mannlífið í Ólafsvík á sinni 
tíð.   

Söfnuðurinn        
stóð saman um 

kirkjubygginguna
Það verður ekki annað sagt 

en að mikill metnaður hafi 
verið meðal íbúa í Ólafsvík 
um að byggja veglega kirkju. 
Sóknarnefnd kallaði til þess 
verks að teikna kirkju arki
tektinn Óla Hákon Hertervig. 
Hann var Siglfirðingur en 
vann sem arkitekt hjá 
teiknistofu Sambandsins í 
Reykja vík. Fer ekki á milli 
mála að verk hans var vel 
heppn að en að sama skapi var 
bygg ingin flókin og óvenju
leg. Burðar virki kirkjunnar 
hönnuðu verk fræðingarnir 
Ey vindur Valdimars son og 
Bragi Þorsteins son sem stör
fuðu í Reykjavík. Raflagna
hönnun annaðist Björn Einars

son tæknifræðingur og bæjar
fulltrúi í Kópavogi. Kirkjan er 
vissulega staðarprýði og þeim 
sem að stóðu til sóma. Þeir Óli 
Hákon, Eyvindur, Bragi og 
Björn voru tíðir gestir á hei
mili foreldra minna á meðan á 
kirkju bygg ing unni stóð en 
faðir minn, Böðvar Bjarnason, 
var bygginga meistari kirkj
unnar og átti verkið hug hans 
allan.

Kirkjan var risavaxið 
verkefni fyrir        

söfnuðinn
Bygging kirkjunnar var í 

raun risavaxið verkefni fyrir 
ekki fjölmennari söfnuð en 
var á þessum árum í Ólafsvík. 
Byggingin var fjármögnuð 
með tekjum safnaðarins, 
söfnunar fé, svo sem frá Kven
félagi Ólafsvíkur og fyrir 
gjafir margra íbúa, fyrirtækja 
og velunnara. Ekki þarf að 
efast um að Ólafsvíkurhreppur 
lagði mikið til byggingarinnar 
af skatttekjum enda var 
hreppsnefndin undir forystu 
odd vitanna Guðbrandar Vig
fús  sonar og síðar Alexanders 
Stefáns  sonar sem voru báðir 
áhuga  menn um byggingu 
kirkjunnar. Sem oddviti beitti 
Alex ander sér mjög við fjár
öflun og lántöku svo halda 

Sturla Böðvarsson bæjarstjóri í Stykkishólmi

Ólafsvíkurkirkja 50 ára

E

Mynd á byggingarstað, f.v. Böðvar Bjarnason byggingarmeistari, Eyvindur 
Valdimarsson verkfræðingur.

Unnið við uppslátt undir þak kirkjunnar.
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mætti verkinu gangandi. Mér 
eru minnisstæðir fundir í 
stjórn kvenfélagsins sem voru 
haldnir í stofunni heima hjá 
foreldrum mínum þar sem lagt 
var á ráðin um söfnun fyrir 
kirkjubyggingunni. Móðir 
mín var á þessum árum for
maður kvenfélagsins. Á heim
ili okkar í Borgartúni sat faðir 
minn löngum stundum yfir 
teikningum af kirkjunni, gerði 
áætlanir og reiknaði út og 

teiknaði útfærslu steypu
mótanna svo ekki skakkaði 
millimetra þegar þakið var 
steypt, sem og turninn. Þrí
hyrningarnir í þakinu á kirkju
skipinu voru mikið vandaverk 
en það má sjá þegar horft er til 
lofts í kirkjunni og er steypan 
einstaklega vel heppnuð. Allt 
er þetta ljóslifandi í minni 
mínu enda vann ég við bygg
ingu kirkjunnar við hlið föður 
míns allan tímann sem bygg

ingin stóð yfir milli þess sem 
ég var í skóla, en lítið var 
unnið að vetrinum í bygg
ingunni.

Sóknarnefndin
Þegar hafist var handa við 

undirbúning kirkjubygginga
rinnar var Ásgeir Jóhannes son 
skrifstofustjóri hjá Kaup
félaginu Dagsbrún formaður 
sóknarnefndar og með honum 
í nefndinni voru Alexander 
Stefánsson þá kaupfélagsstjóri 
og Guðni Sumarliðason sjó
maður.  Alexander Stefánsson 
tók við sem formaður sóknar
nefndar af  Ásgeiri Jóhannes
syni árið 1959 og í nefndina 
bættist sem aðalmaður Böðvar 
Bjarnason húsasmíðameistari. 
Sátu þeir Alexander, Böðvar 
og Guðni í sóknarnefnd allan 
byggingartíma kirkjunnar og 
unnu samhentir að því verki 
sem einn maður og nutu 
stuðnings bæjarbúa. 

Byggingameistari 
kirkjunnar

Eins og fyrr er tíundað var 
byggingameistari þessa mikla 
mannvirkis faðir minn Böðvar 

Bjarnason sem var húsasmíða
meistari og byggingafulltrúi 
Ólafsvíkurhrepps í áratugi. 
Hann lærði smíðar hjá húsa
smíðameistaranum Vigfúsi 
Jónssyni á Hellissandi og var 
menntaður í Iðnskólanum í 
Reykjavík þar sem hann naut 
kennslu þess merka arkitekts 
Finns Thorlacius og vitnaði 
oft til hans þegar vanda átti 
verkin. Hið flókna burðarvirki 
kirkjunnar var hannað af 
reynd um  verkfræðingum  og 
fylgdu þeir verki sínu vel eftir 
með leiðbeiningum á 
byggingar stað. Var sérstak
lega náið samstarf þeirra við 
föður minn og mörg símtölin 
um langlínu þess tíma.

Á loftpressu með 
Leifa í Jónshúsi og 

feðgunum í Gilsbúð.
Vorið 1961, þegar ég var á 

sextánda ári, byrjaði ég að 
vinna sem verkamaður við að 
grafa fyrir kirkjunni. Stóð ég 
þar við lofthamar við að mola 
niður klöppina, ók hjólbörum 
og mokaði mold og grjóti með 
Þorleifi Magnússyni  í Jóns
húsi, þeim feðgum Sveini 

Steypuvinnuflokkur. Úlfljótur Jónsson, Þorleifur Magnússon, Jón 
Runólfsson, Sturla Böðvarsson, Ellert  Emanúelsson.

Stjórn Kvenfélags Ólafsvíkur, myndin er tekin 1963. María Sveinsdóttir, 
Lára Bjarnadóttir, Elínborg Ágústsdóttir, Gyða Vigfúsdóttir, Sigríður 
Jónsdóttir.

JÓLATÓNLEIKAR 

 

Í ÓLAFSVÍKURKIRKJU 

FIMMTUDAGINN 14. DES. 2017 KL. 20:00 

Kirkjukór Ólafsvíkur og Skólakór Snæfellsbæjar 
syngja saman og í sítthvoru lagi fallegu jólalögin.  

Stjórnandi: Veronica Osterhammer. Meðleikari: Elena Makeeva. 
Yndisleg stund á aðventunni fyrir alla í kirkjunni okkar. 

Aðgangseyrir: frjáls framlög. Kaffi og konfekt á eftir. Allir velkomnir! 
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Einarssyni og Einari Sveins
syni frá Gilsbúð og Einari 
Bjarnasyni frá Stykkishólmi 
sem átti loftpressuna og leigði 
til verksins. Allt var það unnið 
undir stjórn bygginga
meistarans sem stóð vaktina 
öll árin sem kirkjan var í 
bygg ingu. Þetta var mikill 
þroska tími fyrir mig og varð 
til þess að ég lagði fyrir mig 
að menntast á sviði bygginga
tækni fræði því að ég dáðist 
mjög að hönnuðum sem gátu 
teiknað og reiknað burðarvirki 
í slíku mannvirki sem kirkjan 
er. Það má segja að hver einn 
og einasti verkþáttur við 
kirkjubygginguna hafi verið 
áskorun fyrir okkur sem 
unnum við verkið. Þar var við 
að fást flókin verk sem unnin 
voru við erfiðar aðstæður á 
vinnupöllum á snarbröttu 
þakinu og í mikilli hæð, við að 
reisa vinnupalla  og smíða 
mót svo steypa mætti upp 
turninn og var það ekki fyrir 
lofthrædda. Ég minnist þess 
hversu feginn ég var þegar ég 
hafði lokið við  að festa kross
inn á topp kirkjuturnsins síð

sumars árið 1965. Ég stóð á 
efstu hæð vinnupallanna og 
virti fyrir mér þorpið og hið 
fagra útsýni sem blasti við 
eftir að hafa sett upp krossinn 
og taldi gott verk vera unnið. 
Að því loknu reif ég niður 
vinnupallana með samstarfs
mönnum mínum og við bæjar
búum blasti hvítmáluð kirkjan 
með krossinum sem glampaði 
á í sólinni og minnti okkur á 
tilgang þessa fagra guðshúss.

Samstilltur hópur 
kirkjusmiða

Svo sem fyrr segir vann ég 
allan byggingartímann með 
föður mínum við kirkju smíð
ina milli anna í skólanum og 
unnu margir með okkur í 
leng ri og skemmri tíma. Þeir 
sem komu mest að verkinu 
síðustu byggingar árin auk 
okkar feðganna voru Úlfljótur 
Jónsson kennari, Haukur 
Sigurðsson í   Framtíð, Hösk
uldur Magnús son Gíslabæ, 
Rík harð Magnús son Skógar
hlíð, Ellert Eman úels son 
Borg, bræðurnir Jón og Róbert 

Júlíussynir frá Arnar stapa auk 
bræðranna Baldurs Guð
brands sonar í Hvammi og 
Skarp  héðins Guð brands sonar 
í Bif röst. Einnig unnu við raf
lagnir Tómas Guð munds son 
raf  virkja  meistari ásamt raf
virkju num Jóni Arngrímssyni, 
Snorra Böðvarssyni og 
Trausta Magnús syni. Um 
múr  verkið sáu að mestu 
bræður nir og múrarameistarar
nir Jón Runólfs son og Stefnir 
Runólfs son en með þeim vann 
Jóhannes Jóhannes son frá 
Glaum bæ. Um tíma unnu 
smiðirnir Sveinbjörn Sig
tryggs son og Kristinn Hauks

son við verkið hjá föður 
mínum þegar álagið var mest 
við mótasmíði og uppsteypu 
þaksins. Sveinbjörn rak sjálf
ur sitt verkstæði en hann hafði 
lært húsasmíði hjá föður 
mínum. Þess má geta að Jónas 
frændi minn Kristófersson 
byggingarmeistari í Ólafsvík 
hóf ferill sinn við hú sbyggingar 
í kirkjubyggingunni sex ára 
gamall. Hann kom til okkar 
feðganna á vinnustaðinn og 
átti margar ferðir með okkur 
upp vinnupallana í turninum 
og stóð sperrtur við hlið okkar 
við topp turnsins. Það má 
segja um hann að snemma 

Böðvar Bjarnason og Sturla Böðvarsson framan við kirkjuna í byggingu.

FISKMARKAÐUR
SNÆFELLSBÆJAR

Sími: 431 3600 - fmsnb@simnet.is
Farsímar: 853 1002 & 853 1003

Óskum viðskiptavinum okkar 
og íbúum Snæfellsbæjar 

gleðilegra jóla 
og farsældar á nýju  ári.

Óskum viðskiptavinum okkar 
og íbúum Snæfellsbæjar 

gleðilegra jóla 
og farsældar á nýju  ári.

Kirkjan í byggingu
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beygðist krókurinn til þess 
sem verða vildi við húsbygg
ingar í Ólafsvík. 

Kirkjuklukkurnar 
settu svip á verkið
Í upphafi voru klukkurnar í 

kirkjuturninum. Uppsetning 
kirkjuklukknanna í turninn var 
vandasamt verk. Því verki 
stjórnaði  Ásgeir Long frá 
Hafnarfirði en hann sá um inn
flutning á klukkunum. Guðjón 
Sig urðs son vélsmiður og með
hjálp ari til margra ára gaf 
klukkurnar sem var einstak
lega höfðingleg gjöf og sýndi 
vel hversu mjög  hann unni 
kirkjunni og þorpinu sínu. Það 
var ánægjulegt að fylgjast með 
því hversu annt honum var um 
að allt tækist vel við upp
setningu klukknanna af  vinnu
pöllum í nærri 40 metra hæð 
en hann var oft dag legur gest
ur í bygg ingunni.

Kirkjan er vissulega  
meistara verk þar sem hún 
stendur á Hólavallatúninu 
með Bæjar fossinn og Ólafs

víkur ennið í bakgrunni. Er 
hún mikil bæjar prýði svo vel 
sem staðsetning hennar tókst 
og tekur skipulag bæjarins til
lit til hennar.

Predikunarstóllinn
Þegar kom að lokaáfanga 

byggingarinnar var mjög til 
umræðu á byggingarstað 
hvort gamla altaristaflan ætti 
að vera í kirkjunni og einnig 
hvort predikunarstóllinn úr 
gömlu kirkjunni yrði fluttur í 
nýju kirkjuna svo sem gert var 
þegar kirkjan var flutt frá 
Fróðá. Arkitektinn taldi ekki 
koma til greina að færa muni 
úr gömlu kirkjunni í þá nýju 
og var því altaristaflan sett í 
geymslu. Þegar ekki bárust 
teikningar að nýjum 
predikunar stóli tók faðir minn, 
byggingameistarinn, þá 
ákvörðun að setja gamla 
predikunar stólinn upp og 
sagði að menn gætu þá tekið 
hann niður ef þeim líkaði ekki 
við hann í hinni nýju kirkju. 
Eins og þekkt er þá var 
predikunar stóllinn upphaflega 

Óskum Snæfellingum 
geðilegra jóla 

og farsældar á nýju ári.

Jón Arngrímsson og Snorri Böðvarsson, tekin í kirkjuturni.

Unnið að frágangi kirkjuturnsins.

Óskum viðskiptavinum okkar og 
íbúum Snæfellsbæjar gleðilegra jóla 

og farsældar á nýju  ári.

Stafnafell ehf.

Óskum viðskiptavinum okkar og 
íbúum Snæfellsbæjar gleðilegra jóla 

og farsældar á nýju  ári.
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í Fróðárkirkju.  Á predikunar
stólinn er letrað: Giefen af 
Gísla Jonssine í minning hans 
allra kiærustu Sal: Margretar 
Magnusdottur Anno 1710. 

Predikunarstóllinn var ekki 
tekinn niður, hann fer vel í 
kirkjunni og er mikil prýði og 
minnir á gamlan tíma án þess 
að skaða byggingarstílinn sem 
kirkjan skartar svo glæsilega.

Gólfefnið sótt     
undir Jökul

Meðal margs sem er óvenju
legt við kirkjuna er gólfið í 

anddyri kirkjunnar. Það er lagt 
steini sem var sóttur í skriðu 
við klettabelti í Járnbarða 
norðan við Dritvík undir Jökli. 
Arkitektinn hafði mikinn hug 
á því að leggja á gólfið stein
hellur úr náttúrunni. Faðir 
minn hafði komið af sjó að 
Járnbarða sem ungur sjó
maður og sagði Óla Hákoni 
Hertervig arkitekt frá þeirri 
„gullnámu“ sem hann hafði 
séð úr fjörunni. Við fórum 
tveir í ferð að Járnbarðanum 
og tókum sýni úr skriðunni og 
sendum arkitektinum. Hann 
féll fyrir þessu einstaka 

náttúru lega gólfefni. Það var 
svo vösk sveit velunnara 
kirkjunnar sem lagði í þann 
leið angur að velja hellur úr 
skriðum niður við sjó undir 
Járn  barð anum. Ekki var bíl
fært nema hluta leiðarinnar og 
báru menn grjótið í striga
pokum á bakinu að bílunum í 
gegnum Beruvíkurhraunið 
sem er frekar úfið og illt yfir
ferðar. Ökutækin sem voru 
notuð við þetta verk voru 
trukkur Jóns Eggertssonar og  
Willysjeppi föður míns. Þessi 
ferð var okkur eftirminnileg 
og ýmsum þótti mikið í lagt 
að sækja grjót alla þessa leið 
til þess að leggja á kirkju
gólfið. Gólfið í anddyri 
kirkjunnar setur mikinn svip á 
kirkjuna og minnir okkur á 
fegurðina sem fellur til í nátt
úrunni og vel heppnað hand
verk múrarameistaranna sem 
lögðu gólfið. Samkvæmt 
upplýsingum frá jarðfræðingi 
ber bergtegundin heitið 
mugearit og er runnin úr 
eldstöðinni Snæfellsjökli sem 
er auðvitað vel viðeigandi.

 Stóri sunnan lætur 
reyna á bygginguna
Daginn fyrir vígslu kirkj

unnar var veður með versta 
móti í Ólafsvík. Það brast á 
með stóra sunnan. Undir 

kvöld var hringt í föður minn 
og honum sagt að járn væri að 
losna af kirkjuþakinu. Er ekki 
ofsagt að honum var mjög 
brugðið. Við hröðuðum ferð 
okkar að kirkjunni ásamt mági 
mínum Kristófer Jónassyni. 
Við gripum með okkur verk
færi úr bílskúrnum og komum 
í tæka tíð til þess að koma í 
veg fyrir að járnið og timbur
grindin sem var undir járninu 
flettist af steyptu þakinu í 
veðurofsanum. Er mér minnis
stæð sú stund í ofsa roki þegar 
ég stóð í stiganum sem við 
reistum við kirkjuskipið og 
náðum að festa járnið svo 
rækilega með þvingum að það 
stóðst eftir það alla þá áraun 
sem veðrið í Ólafsvík lagði á 
mannfólkið og mannvirki í 
bænum þann vetur. Um vorið 
var þakið lagfært og festingar 
endur bættar  og dugðu vel. 
Þarna við kirkjuna, laugardag
inn 18. nóvember 1967, í ofsa 
roki voru síðustu handtök mín 
við Ólafsvíkurkirkju. En eftir 
situr minning um einstakt 
verkefni sem varð til þess að 
Ólafsvíkurkirkja er mér sér
lega kær og þaðan á ég góðar 
minningar sem ég varðveiti. 
Ég vil svo að lokum þakka 
ritstjórn kórblaðsins þann 
heiður að bjóða mér að skrifa 
þessa frásögn í afmælisritið.

Burðarmenn með grjót í pokum við Járnabarða  Sturla Böðvarsson, Snorri 
Böðvarsson og Róbert Júlíusson.

Mynd frá skírn í vígsluhátíðinni. Séra Hreinn Hjartarson sóknarprestur, 
Elínborg Ágústsdóttir með Gunnar Sturluson, Halldóra Óskarsdóttir með 
dóttur sína Steinunni Tómasdóttur. Til hliðar er Tómas Guðmundsson faðir 
Steinunnar.

Sendum öllum íbúum Snæfellsbæjar bestu 
óskir um gleðileg jól og farsælt komandi ár.

HÓTEL ÓLAFSVÍK

Sendum öllum íbúum Snæfellsbæjar 
bestu óskir um 
gleðileg jól og
farsælt komandi ár.

Bíll Jóns Eggertssonar á ferðinni með grjót í kirkjugólfið.
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Sendum öllum íbúum Snæfellsbæjar 
bestu óskir um gleðileg jól 
og farsælt komandi ár.

Steinunn SH-167

HRAUN
R e s t a u r a n t  -  C a f é

HRAUN
R e s t a u r a n t  -  C a f é

HRAUN
R e s t a u r a n t  -  C a f é

Snæfellingum sendum við 

okkar bestu kveðjur um 

gleðileg jól 

og farælt komandi ár.

Þökkum viðskiptin á árinu 

sem er að líða.
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ð starfa í kirkjukór 
er ekki bara að syn
gja í messum og 
öðrum athöfnunum, 

heldur svo margt annað. Við 
æfum á hverju fimmtudag
skvöldi, höfum haldið tón
leika, tekið á móti gestum og 
skemmt okkur saman. Frá því 
að núverandi stjórn tók við 14. 
apríl 2016 hefur starfið verið 
ansi fjölbreytt.

Tónleikar
Í maí 2016 sameinuðust 

Kirkjukór Ólafsvíkur og kór 
Ingjaldshólskirkju og héldu 
vortónleika undir yfirskrift
inni „Söngskemmtun með 
létt ri sveiflu”. Hljómsveit tón
listarskólans lék undir, full
orðnir nemendur tónlistar
skólans og Hinir síungu komu 
einnig fram. Við störtuðum 
svo sjómannahelginni með 
því að syngja nokkur létt sjó
mannalög við Fiskmarkaðinn 
á fösturdagskvöldið fyrir sjó
mannadag.

15. desember. 2016 héldum 
við Jólatónleika í Ólafs
víkurkirkju “ Hátíð og gleði “ 
og buðum upp á kaffi og kon
fekt á eftir. Á Þorláks messu
kvöld sungum við í Pakk
húsinu sem er árviss viðburður 
og alltaf jafn hátíðlegt.

Síðastliðið vor héldum við 
tónleika þar sem við ferð
uðumst um heiminn og sung
um lög frá hinum ýmsu lönd
um.

Tónleikar Kirkjukórsins eru 
ávallt vel sóttir og erum við 
afar þakklát fyrir það.

Heimsóknir
Kirkjukór Víðistaðakirkju 

ásamt sóknarpresti heimsóttu 
okkur 7. maí síðastliðinn og 
sungum við saman í messu 
ásamt kór Ingjaldshólskirkju. 
Þetta var skemmtileg heim

sókn og buðum við gestum 
okkar upp á fiskisúpu og 
brauðbollur sem við fengum 
mikið lof fyrir, enda var 
fiskurinn úr Bylgjunni.

21. maí tókum við á móti 
dagmæðrum úr höfuðborginni 
og elduðum fyrir þær dýrindis 
kjúklingasúpu og franska 
súkku laðiköku á eftir. Þetta 
var fjáröflun fyrir kórinn.

Félagslíf og       
skemmtilegheit

Haustið 2016 héldum við 
grillpartý sem haldið var á 
heimili Lilju og Eiríks. Þetta 
var alvöru kórpartý þar sem 
mikið var sungið og hlegið. 
Ekki hafa verið haldin fleiri 
partý hjá kórnum þar sem þau 
hjónin seldu húsið. En við 
hættum ekki að skemmta 
okkur saman. Í vor fórum við 
á veitingarstaðinn Bjargarstein 
þar sem nóg pláss var fyrir 
okkur og áttum þar skemmti
lega kvöldstund og fjörugan 
rútusöng á heimleiðinni.

Afmæli kirkjunnar
Haustið hefur verið anna

samt hjá okkur þar sem 
undirbúningur fyrir jólatón

leika og 50 ára vígsluafmæli 
kirkjunnar hefur verið í full
um gangi. Afmælishátíðin var 
haldin 19. nóvember þar sem 
við sungum ásamt Jazz tríói í 
hátíðarmessunni. Þetta var 
stór helgi hjá kórnum því að 
við tókum að okkur sem fjár
öflun að sjá um kaffiveitingar 

á Klifi að messu lokinni sem 
sóknarnefndin bauð upp á.

Lokaorð.
Jólatónleikar Kirkjukórs 

Ólafsvíkur og Skólakórs 
Snæfellsbæjar verða haldnir 
14. desember kl 20:00 í 
Ólafsvíkurkirkju og væri 
gaman að sjá sem flesta.

Að lokum viljum við þakka 
Veronicu og Elenu fyrir að 
gera kórstarfið svona skem
mtilegt. 

Kirkjukór Ólafsvíkur óskar 
öllum íbúum Snæfellsbæjar 
gleðilegra jóla, árs og friðar 
og þökkum fyrir alla samveru 
á árinu sem er að líða. 

Stjórn Kirkjukórs Ólafsvíkur
Irma Dögg Toftum.
Elsa Bergmundsdóttir.
Magnús Höskuldsson.

Kórstarfið

A F

Stjórn Kirkjukórs Ólafsvíkur

Óskum starfsfólki okkar 

og öllum íbúum Snæfellsbæjar 

gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.

Óskum Snæfellingum gleðilegra jóla 
og farsældar á nýju ári.

Kær kveðja frá Sauðárkróki,
Gunnar og Ragnheiður Steinsdóttir
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rá því að síðasta kórblað kom út fyrir jólin 2014 hafa 
tveir góðir kórfélagar okkar látist. Það eru þau Stefán 
Jóhann Sigurðsson og Hafalda Elín Kristinsdóttir.  

Stefán Jóhann Sigurðsson lést 
28. október 2015 þá 78 ára 
gamall. Hann var fæddur 17. 
september 1937 og búinn að 
vera í kórnum frá 1978 eða í 
alls 37 ár. Stefán Jóhann var 
með afar góða tenórrödd og var 
lykilmaður í kórnum alla tíð. 
Hann var mörgum kostum 
gæddur,, jákvæður, glaðlyndur, 
umhyggjusamur og traustur 
maður og var afar góður félagi. 
Það þekkjum við sem vorum 
með honum í kórnum. 

Hafalda Elín Kristinsdóttir 
fæddist 18. júlí 1963 og var því 
aðeins 54 ára er hún lést þann 
6. nóvember s.l.. Hún var í 
kirkjukór Ólafsvíkur í rúm 20 
ár og hennar verður ætíð minnst 
sem góðs vinar og félaga í kór
num. Alltaf róleg, yfirveguð, 
hjálpsöm og hafði afar hlýja 
nærveru.  

Kirkjukór Ólafsvíkur minnist beggja þessa félaga með miklum 
söknuði, við geymum í hjörtum okkar allar góðu minningarnar og 
þökkum samfylgdina í gegnum árin. Einnig sendum við ættingjum 
þeirra beggja innilegar samúðarkveðjur. Guð blessi minningu 
þeirra.

Minning

F
Óskum íbúum Snæfellsbæjar 

gleðilegrar jólahátíðar 
og gæfuríks nýs árs.

Óskum íbúum Snæfellsbæjar gleðilegrar 
jólahátíðar og gæfuríks nýs árs.

BÁRÐUR SH-81

Óskum viðskiptavinum okkar 
og íbúum Snæfellsbæjar gleðilegra jóla 

og farsældar á nýju ári.

Óskum viðskiptavinum okkar 
og íbúum Snæfellsbæjar gleðilegra jóla 

og farsældar á nýju ári.

hotelbudirhotelbudirhotelbudir.is budir@budir.is +354 435 6700

Hátíðarkveðjur
frá Hótel Búðum

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

www.rekstrarland.is Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212

Óskum viðskiptavinum okkar 
og íbúum Snæfellsbæjar 

gleðilegra jóla og 
farsældar á nýju  ári.
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g er „kórbarn“ í 
Kirkjukór Ólafsvíkur 
og núverandi félagi í 
kórnum. Við erum 

nokkur í kórnum sem höfum 
átt foreldra sem sungu eða 
syngja í kór og getum því 
kall ast “kórbarn”, en við Snæ
björn Aðalsteinsson eigum 
það sameiginlegt að báðir 
foreldrar okkar beggja hafa 
sungið með Kirkjukór 
Ólafsvíkur í nokkuð mörg ár.

Foreldrar mínir störfuðu 
bæði lengi í kirkjukórnum. 
Mamma byrjaði í kórnum 
haustið 1967 þegar Ólafs
víkurkirkja var vígð, hún söng 
altrödd. Móðurfjölskyldan er 
mjög söngelsk og flest syst
kina hennar, átta talsins hafa 
sungið í kirkjukórum. Mamma 
varð að hætta að syngja með 
kórnum af heilsufarsástæðum 
þegar hóstinn yfirtók lífið 
hennar og raddböndin virkuðu 
ekki lengur í söng, en hélt 
áfram sem félagi í kórnum allt 

til ársins 2015. Ég finn alltaf 
fyrir söknuði hjá henni til 
kórstarfsins og að geta ekki 
sungið lengur. Pabbi byrjaði í 
kórnum árið 1978. Síðasta 
verkefnið hans með kórnum 

var kórferðin okkar góða til 
Þýskalands í september 2015, 
þar sem hann naut sín vel þrátt 
fyrir veikindi.

Kórinn var  „önnur 
fjölskylda“

Það voru sterk tilfinninga
bönd sem tengdu foreldra 
mína við kórfélagana og þau 
töluðu stundum um kórinn 
sem sína aðra fjölskyldu. Þau 
höfðu mikinn metnað fyrir því 
að mæta á allar æfingar og 
þau verkefni sem kórinn tók 
sér fyrir hendur, eins og allar 

jóla, páska,hvítasunnu og 
almennu messurnar. Það er 
ekki laust við að stundum hafi 
örlað fyrir afbrýðisemi hjá 
mér gagnvart kórnum, 
kórstarfið gekk fyrir öllu. Oft 
langaði mig  að fara eða gera 
eitthvað með þeim um helgar 
eða á stórhátíðum, en það 
gekk ekki ef fyrir lágu skyldu
verkefni með kórnum. Þess 
ber að  geta að þau voru alla 
jafna mjög dugleg að fylgja 
okkur systkinunum eftir við 
íþróttaiðkun og annað sem við 
tókum okkur fyrir hendur. 

Kórbarn verður kórfélagi

É

Að loknum tónleikum í Bernau í september 2015. F.v. Stefán Jóhann, Guðrún, Lilja og Eiríkur.

Óskum íbúum Snæfellsbæjar 
gleðilegrar jólahátíðar 

og gæfuríks nýs árs.

Óskum starfsfólki okkar 

og öllum íbúum Snæfellsbæjar 

gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.

Óskum íbúum Snæfellsbæjar gleðilegrar 
jólahátíðar og gæfuríks nýs árs.

Rifsari SH-70
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Margs að minnast
Mamma var í kórnum öll 

mín uppvaxtarár, enda var ég 
rúmlega tveggja ára þegar hún 
byrjaði þar. Hún saumaði 
mjög mikið á okkur systurnar 
og oft var hún að sauma 
jólafötin á okkur rétt fyrir 
jólin, ásamt því að baka og 
undirbúa jólin eins og gengur 
og gerist. Hún mætti þó alltaf 
á kóræfingar, sama hvernig á 
stóð og vakti þá bara lengur ef 
þurfti. Hún söng í messunni á 
aðfanga og jóladag og við 
mættum að sjálfsögðu í 
kirkjuna.

Ég á eina minningu úr jóla
messu frá því ég var 68 ára.  
Mamma söng með kórnum en 
ég, pabbi og Sigga  (þremur 
árum yngri en ég) sátum í 
kirkjunni. Það var ekki full 
kirkja, en nokkuð góð mæting. 
Pabbi hafði eitt hvað dottað 
undir ræðu prestsins og mér 
fannst það frekar vand
ræðalegt. Eftir predikun (min
nir mig) söng kórinn sálminn 
„Ástarfaðir himin hæða“. 

Þegar þarna var komið við 
sögu varð mér algjörleg nóg 
boðið þegar Sigga hóf upp 
raust sína og söng hástöf um 
þannig að ALLIR í kirkjunni 
heyrðu. Ástandið var mjög 
vandræðalegt. Þess má geta 
að Sigga fetaði í fótspor for
eldra okkar og syng ur núna 
með kirkjukór Hólaneskirkju. 
En til þess að útskýra af hver
ju hún kunni þennan sálm, þá 
sáu foreldrar okkar um 
Barnastúkuna Ennisfjólu á 
þessum árum og téður sálmur 
var reglulega sunginn á stúku
fundunum, eins og einhverjir 
muna eflaust eftir.

Ég fermdist árið 1979 og þá 
var pabbi byrjaður í kórnum. 
Það var í einhverri messunni í 
fermingar undirbúningnum 
sem ég heyrði pabba fyrst 
hefja upp raustina og syngja 
„Heilagur“ í messusvörunum. 
Ég hélt að hann hefði ruglast 
og seig niður í sætið þar sem 
ég sat í kirkjunni með bekkjar
félögunum og það sem mér 
létti þegar kórinn tók (fljótle

ga) undir. Sú hefð var þá og er 
enn að þeir kórfélagar sem 
eiga fermingarbörn fá frí frá 
kórsöng, bæði á æfingu og í 
fermingarmessunni. Mamma 
tók sér frí, en pabbi söng með 
kórnum svo kom hann  í bláa 
kirtlinum og gekk með mér til 
altaris. 

Komdu í 
kirkjukórinn

Söngur hefur alla tíð fylgt 
mér. Ég á minningu um mig á 
rugguhesti um tveggja ára 
aldur, syngjandi “Ríðum heim 
til Hóla” og fleiri góðar vísur. 
10 ára (árið 1975) byrjaði ég í 
fyrsta barnakórnum sem var 
starfandi hér í Ólafsvík og var 
svo lánsöm að það var barna  
og síðan stúlknakór starfandi 
hér þar til ég lauk grunnskóla. 

Við sungum m.a. á nokkrum 
tónleikum með Samkórnum 
sem var starfandi á þeim tíma, 
en í honum var megnið af 
félögum kirkjukórsins að mig 
minnir. Eftir að ég lauk fram
haldsnámi og var búin að stof
na heimili leiddi ég oft hugann 
að því að það væri gaman að 
syngja í kór. Mér var nokkrum 
sinnum boðið að koma í 
kirkjukórinn og er m.a. mjög 
minnistætt að Sr. Óskar 
Hafsteinn og Una hvöttu mig 
til þess að ganga í kórinn. Á 
þeim árum fannst mér að ég 
hefði ekki tíma til þess, var að 
stússa í allskyns félagsmálum, 
með þrjú börn undir fermingu 
og gat ekki hugsað mér að 
binda mig yfir öllum athöfn
um og kóræfingum á hverju 
einasta fimmtudagskvöldi níu 
mánuði ársins. Þannig voru jú 

Á kórferðalagi í Salzburg.

Guðrún og Stefán með kirkjukórnum í París 2012.

Nánari upplýsingar:
Úlfar Fr. Jóhansson
Hdl. Lögg.fasteignas 
Sími: 692-6906
 ulfar@valholl.is

Valhöll  fasteignasala    |     Síðumúla 27    |     Sími 588 4477    |     www.valholl . is

588 4477
Allir þurfa þak yfir höfuðið

Heiðar  
Friðjónsson
Sölustjóri
Löggiltur  
fasteignasali B.Sc
693 3356 

Ingólfur Geir 
Gissurarson
Framkvæmdastjóri
Lögg.fasteignasali og 
leigumiðlari
896 5222

Margrét 
Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is
588 4477

Pétur Steinar
Jóhannsson
Aðstoðarm. 
fasteingasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla 
Pétursson
Löggiltur  
fasteignasali
899 9083

Anna F. 
Gunnarsdóttir
Aðstoðarm.
Fasteignasala
892-8778

Herdís Valb. 
Hölludóttir
Lögfræðingur 
og lögg.fasteignasali
694 6166

Úlfar Freyr 
Jóhansson
Lögfræðingur Hdl. 
Lögg. fasteignasali. 
Skjalavinnsla
692 6906

  S í ð a n  1 9 9 5

Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteigna sala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Fagleg þjónusta - 
Vönduð vinnubrögð

Espigerði 4.  Útsýnisíbúð í vestur.

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

44,9
milljónir 104,8 fm

Fjölbýli 3ja herb

Laus strax

Rúmgóð, velskipulögð 
3-4ra herbergja íbúð 
á 6.hæð í eftirsóttu 
nýstandsettu lyftuhúsi á 
besta stað. Vestur svalir. 
Opið hús Þriðjudag 
9.maí kl.16,30 - 17.00 
íbúð 6C

Langholtsvegur 147. Sérhæð m.aukaíbúð

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

73,5
milljónir 218,9 fm

Tvíbýli 5-7 herb.

Auka íbúð

Glæsileg 132fm neðri 
sérhæð í nýl.húsi ásamt 
56 fm auka íbúð í kjallara 
m.sérinng, og 30 fm 
bílskúr. Vönduð eign á 
frábærum stað.  
Opið hús Mánudag 
8.maí kl.16.00 - 16,30

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Gullengi 35, rúmgóð 3ja herb. íbúð

34,5
milljónir 84,9 fm

Fjölbýli 3ja herb

Rúmgóð

Vel skipulögð 3ja 
herbegja á 1.hæð á 
góðum stað í Grafarvogi 
með sérinngangi frá 
svalagangi. Örstutt í 
helstu þjónustu.

LAUS FLJÓTL.

Hvaleyrarbraut - Hafnarf. Gott atvinnuhúsnæði

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

 Sam
komu lag 365,5 fm

Atvinnu-
húsnæði Sérbýli

Útsýni

Mjög gott 365,5 fm 
lager, skrifstofu og 
þjónustuhúsnæði á 
jarðhæð á útsýnisstað. 
Stutt í helstu samgöngu-
leiðir. 2 Innkeyrsluhurðir. 
Gott athafnapláss 
f.bíla+gáma.

Góð staðsetning

Baugakór 13 - Kópavogi

46,9
milljónir 110,1 fm

Fjölbýli 3ja herb

Bílskýli

Stór og falleg 3ja herb. 
íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. 
Stæði í bílageymslu og 
stutt í helstu þjónustu 
s.s. verslun, skóla og 
leikskóla

Vel skipulögð

192,5 fm einbýlishús við Móabarð í Hafnarfirði

64,9
milljónir 192,5 fm

Fjölbýli 5-7 herb.

Bílskúr 

Tveggja íbúða einbýlishús 
við Móabarð 4b í 
Hafnarfirði.  Aðal íbúð er 
4ra herb. með bílskúr og 
rúmgóðum stofum. Minni 
íbúð er 2ja herb. með 
sérinngangi og bílastæði. 

Glæsilegt einbýlishús við Þrastanes á Arnarnesi

145
milljónir 410 fm

Einbýli 5-7 herb.

Bílskúr 

Höfum í sölu glæsilegt 
einbýlishús við Þrastanes 
í Garðabæ Aukaíbúð með 
sérinngangi á neðri hæð.  
Glæsilegar innréttingar 
og skipulag, rúmgóður 
bílskúr.  
Frábær staðsetning

AUKA ÍBÚÐ

AUKA ÍBÚÐ

Rúmg. nýleg 4ra herb.á jarðhæð við Skyggnisbraut

54,9
milljónir 141,5 fm

Fjölbýli 4ra herb

Bílskýli

Rúmgóð 141,5 fm íbúð í 
nýlegu húsi á frábærum 
stað í Úlfarsárdal.  Þrjú 
rúmgóð herb. með 
skápum. Rúmgóðar 
stofur og bílastæði í 
opinni bílag. Vandaðar 
innr. og gólfefni.

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

Nánari upplýsingar:
Anna F. Gunnarsd.
aðstm.fasteingasala
S:892-8778
anna@valholl.is

Laugavegur 133 - Miðbærinn

Nánari upplýsingar:
Herdís Hölludóttir 
Lögfr. lögg.fast,sali 
Sími 694-6166
herdis@valholl.is

64
milljónir 107,2 fm

Fjölbýli 3ja herb

Sérinngangur

107,2 fm. íbúð með 
sérinngangi á Laugavegi. 
Íbúðin er skráð 3ja herb. 
íbúð á tveimur hæðum, 
en hefur hins vegar verið 
skipt upp í tvær einingar. 
Hentar vel til útleigu !

Lögg. fasteignasali
og innanhús stílisti
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fyrirmyndirnar mínar í 
kirkjukórnum og ég gerði mér 
fulla grein fyrir því að þetta 
verkefni myndi ekki ganga 
nema „all in“. Á hinn bóginn 
hefði ég í dag svo gjarnan 
viljað upplifa að syngja í 
kirkjukórnum þegar þeir Sr. 
Óskar Hafsteinn og Sr. 
Magnús Magnússon (frændi) 
sinntu prestsembætti við 
Ólafsvíkurkirkju.

Svo kom að því haustið 2013 
að ég gekk í kirkjukórinn, tók 
við af mömmu ef svo má 
segja, fékk textamöppuna 
hennar og töskuna og syng 
altrödd. Áður en mamma 
hætti að syngja með kórnum 
hugsaði ég oft til þess að það 
væri gaman að syngja með 
henni og jafnvel að standa við 
hliðina á henni í kórnum, en 
svo fór ekki. Pabbi var orðinn 
mjög veikur á þessum tíma og 
ég gerði mér grein fyrir því í 
hvað stefndi. Mig langaði til 
þess að upplifa það að syngja 
með honum í kirkjukórnum, 
hann hafði svo fallega rödd og 
ég vissi að hann myndi standa 

vel við bakið á mér í þeim 
verkefnum sem við stæðum 
frammi fyrir. Við byrjuðum 
fljótlega að undirbúa jólatón
leika, en ég kveið fyrir því að 
syngja við fyrstu jarðarförina. 
Þegar að því verkefni kom 
fékk ég góð ráð og undirbúning 
frá kórfélögunum og að athöfn 
lokinni komst ég að því að ég 
hafði miklað þetta of mikið 
fyrir mér. Vissulega er þetta 
eftirminnileg upplifun, en 

kórinn stendur saman í einu 
og öllu og allir gera sitt besta.

Þrátt fyrir erfið veikindi 
reyndi pabbi fram á síðasta 
dag að mæta á æfingar og þá 
viðburði sem kórinn tók þátt í. 
Það var greinilegt að söng
urinn og samveran með kór
félögunum gaf honum mikið, 
enda var hann stoð og stytta 
tenóranna sinna. Hann gaf sig 
algjörlega í verkefnið og sýndi 
þannig aðdáunarvert trygg
lyndi sem er öðrum til eftir
breytni. 

Eins og áður hefur komið 
fram töluðu mamma og pabbi  
oft um kórinn sem sína aðra 
fjölskyldu og ég fann glöggt 
fyrir því við andlát pabba. Það 
ótrúlega vinarþel sem stafaði 
frá frábærum kórfélögum í 
Kirkjukór Ólafsvíkur var 
ómetanlegt og okkur fjöl
skyld unni þótti einstaklega 
vænt um það. Nokkrum vikum 
fyrir andlát pabba, í septem
ber 2015,  fór kirkjukórinn 
ásamt mökum í söngferðalag 

til Þýskalands. Minningarnar 
úr þeirri ferð eru dýrmætar og 
ógleymanlegar.

Það að syngja í kór, alveg 
sama hvers kyns kórinn er, 
krefst þess að mæta á sem 
flestar æfingar og sýna 
liðsheild. Þar er ekki um að 
ræða hóp af einstaklingum 
sem syngur hver með sínu 
nefi, heldur þarf hópurinn að 
stilla sig saman á margan hátt. 
Kirkjukór Ólafsvíkur er flott 
„lið“ sem stendur saman í 
blíðu og stríðu. Það er einstök 
upplifun að vera hluti af slík
um hópi og sé ég ekki eftir 
þeirri ákvörðun að ganga í 
kórinn, enda upplifi ég 
sönginn m.a. sem endurnýjun 
á sálinni. Að fara á kóræfingu 
á fimmtudagskvöldi þegar 
vinnuvikunni er að ljúka 
virkar oft eins og góð endur
ræsing á huga og sál.

Vilborg Lilja Stefánsdóttir

Á góðri stund með kórfélögum í 
Bernau 2015.

Þ
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að var eitt septem
berkvöld í mjög 
vondu veðri árið 
2015 að stór hópur 

frábærs fólks lagði af stað í 
ferðalag. Þarna var um að 
ræða félaga í Kirkjukór 
Ólafsvíkur og maka þeirra 
sem voru á leið til Þýskalands 
í kórferðalag. Við ferðalangar
nir vorum á öllum aldri og sá 
elsti var 90 ára. Veðrið var það 
vont í Keflavík að ekki var 
hægt að setja ranann upp að 
flugvélinni og suma þurfti að 
halda um og fylgja inn í vél 
svo þeir fykju ekki! Vélin 
rugg aði vel á meðan fólkið 
týndist inn og svo hristumst 
við af stað á leið upp í háloft
in.  Sem betur fer var þetta 
mikla rok bara hér við 
Íslandsstrendur svo að eftir 
aðeins nokkurra mínútna flug 
var komin blíða og þetta fína 
flugveður eftir það. Þegar lent 
var í Þýskalandi beið okkar 
rúta sem átti að flytja okkur á 

hótelið okkar. Hótelið er stað
sett í Bernau, fallegu þorpi 
þaðan sem Veronica kórstjóri 
er. 

Þegar við vorum búin að 
keyra í smá stund áleiðis á 
hótelið okkar fór Veronica í 

hljóðnemann og tilkynnti 
okkur að foreldrar hennar 
ætluðu að taka á móti okkur 
með morgunhressingu heima 
hjá sér áður en við færum á 
hótelið. Þvílík dásemd sem 
beið okkar þar. Þrátt fyrir að 

klukkan væri bara rétt um átta 
að morgni var búið að dekka 
fyrir okkur þvílíkt hlaðborð af 
alls kyns þýsku góðgæti ásamt 
góðu kaffi, tei, og ávaxtasafa. 
Það er meira en að segja það 
að taka á móti tæplega 40 

Ferð Kirkjukórs Ólafsvíkur til Þýskalands 2015

Þ

Myndin er tekin fyrir utan kirkjuna í Bernau að loknum tónleikum.

Sendum starfsfólki okkar 
og öllum íbúum Snæfellsbæjar 

okkar bestu óskir um 
gleðileg jól og farsælt komandi ár.

Sendum starfsfólki okkar 
og öllum íbúum Snæfellsbæjar 

okkar bestu óskir um 
gleðileg jól og farsælt komandi ár.
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manns í morgunmat en svona 
er gestrisni þeirra. Við þökk
uðum fyrir okkur með því að 
taka lagið fyrir þau í garðinum 
þeirra. Við héldum svo áfram 
á hótelið sem við gistum á í 
Bernau. 

Næstu dagar einkenndust af 
yndislegri samveru þessa 
frábæra hóps. Við fórum á 
Októberfest í litlum bæ sem 
heitir Rosenheim, þar sem við 
gátum slegið tvær flugur í 
einu höggi, kynnst þessari 
skemmtilegu hátið sem 
Oktoberfest er og þeir allra 
huguðustu fóru í tívolítæki. 

Við fórum svo í dagsferð til 

Austurríkis. Þar heimsóttum 
við fyrst Arnarhreiðrið sem 
var sumardvalarstaður Adolfs 
Hitlers. Sumarhúsið heitir 
Kehlsteinhaus og er það efst 
uppi á fjalli í Ölpunum. Það er 
ekki laust við að einhverja 
hafi sundlað þegar sérstakar 
rútur fluttu okkur efst upp á 
fjallsbrúnina eftir mjóum 
kræklóttum vegi sem lá upp 
fjallið. En öll komumst við 
heilu og höldnu þangað og 
niður aftur. Eftir heimsóknina 
í Arnarhreiðrið fórum við til 
Salzburg og fórum þar í gamla 
saltnámu. Það var ótrúleg 
upplifun. Allir klæddust í 

sérstaka galla sem við urðum 
að vera í á meðan við 
skoðuðum námuna. Ferða
mátarnir í námunni voru 
nokk rir og upplifunin eftir 
því. Farið var í sérstaka lest 
sem flutti fólk lengst inn í 
nám una. Allir renndu sér svo 
niður mjög langa rennibraut – 
það voru margir sem höfðu 

ekki rennt sér í rennibraut í 
tugi ára! Þeir elstu skoruðust 
ekki einu sinni undan og létu 
sig hafa það að fara í renni
brautina. Gaman var að sjá að 
Vigfús Vigfússon sem var 
elst ur í hópnum og Stefán 
Jóhann Sigurðsson heitinn, 
sem var þá að glíma við erfið 
veikindi, hikuðu ekki við þetta 

Óskum viðskiptavinum okkar 
og íbúum Snæfellsbæjar gleðilegra jóla 

og farsældar á nýju ári.

Melnes ehf.
Særif SH-25

Allir í góðum gír.

Morgunmatur á heimili foreldra Veronicu.

senda íbúum Snæfellsbæjar bestu jóla- og nýárskveðjur
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Óskum Snæfellingum 

gleðilegra jóla 

og farsældar á nýju ári.

ævintýri og höfðu gaman af. 
Einnig var farið yfir saltvatn á 
fleka, vatnið var svo salt að 
það var engin leið fyrir flek
ann að sökkva. Eftir þessar 
eftirminnilegu heimsóknir 
fórum við í kvöldmat til Vínar. 
Sumir voru svo duglegir að 
þeir náðu að hoppa inn í 
verslan ir á leið á veitinga
staðinn og gera góð kaup! 

Hópurinn hélt einnig til fjalla, 
einhverjir fengu far með bíl en 
þeir hörðustu gengu alla leið 
upp eftir skemmtilegum stíg á 
milli hárra trjáa. Þegar komið 
var upp í dásamlegan fjalla
kofa tóku félagar í kirkjukór
num í Frasdorf á móti okkur. 
Þar snæddu hóparnir saman 
og gerðu það sem þeim finnst 
skemmtilegast, að syngja. Það 

voru sungin bæði íslensk og 
bæversk lög svo ómaði um 
fjöllin.  Við héldum líka okkar 
eigin skemmtun í sal á hótel
inu okkar. Þar sungum við 
auðvitað saman og einnig 
fórum við í leiki. Við erum 
nefnilega svo skemmtileg og 
finnst gaman að leika okkur! 
Sumir kórfélagar og makar 
sýndu líka snilldartakta í leik
rænum tilþrifum. 

Hápunktur ferðarinnar var 
aðal tilgangur hennar, tón
leikar í St.Laurentiuskirkjunni 
sem er í Bernau. Við fengum 

dásemdar veður og það var 
ótrúlega vel mætt á tónleikana 
okkar, rúmlega 200 manns. 
Þar söng kórinn mjög fjöl
breytt lög, bæði kirkjuleg og 
dægurlög, á ensku, þýsku og 
íslensku. 

Þetta var dásamleg ferð í alla 
staði og ferðafélagarnir þeir 
bestu. Ég er heppin og mjög 
stolt af því að tilheyra þessum 
frábæra kór sem Kirkjukór 
Ólafsvíkur er. 

Guðrún Kristinsdóttir

Óskum viðskiptavinum okkar 
og íbúum Snæfellsbæjar

gleðilegra jóla 
og farsældar á nýju ári.

Þrír „horfnir“ félagar. Velkomnir aftur!

Foreldrum Veronicu þakkaðar frábærar móttökur.

Prestshjónin klár í saltnámuna.

Óskum íbúum Snæfellsbæjar 

gleðilegrar jólahátíðar og gæfuríks nýs árs.

ÓLAFSVÍKURKIRKJA



20

 Friðrik J. Hjartar og Sigurbjörg M. Kristjánsdóttir.

Myndir úr kórstarfinu

Sigurbjörg og  Kristín Sigurðardóttir.

F. v. Kristín H. Friðriksdóttir, Hafalda E. Kristinsdóttir, Steiney Kr. Ólafsdóttir, Nanna A. Þórðardóttir, 
Friðrik J. Hjartar, Ingveldur Björgvinsdóttir, Olga G. Gunnarsdóttir og Sigþóra O. Sigþórsdóttir. 

F. v. Ingveldur Björgvinsdóttir, Elsa Bergmundsdóttir, Nanna A. Þórðardóttir, 
Margrét Lilliendahl, Olga. G. Gunnarsdóttir og Sigþóra O. Sigþórsdóttir.

Óskum Snæfellingum 

gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.

Tannlæknastofa 
ARA BJARNASONAR

Í

Kórvísur 
Lag: Ó þá náð að eiga Jesú

 
Ó hve gaman er að búa 
í Ólafsvík í Snæfellsbæ 
syngja þar í kirkjukórnum  
verí Guðshúsinu sí og æ 
og kórstjórinn sem stjórnar okkur 
hún krefur oss um fagran söng 
við reynum alltaf okkar besta 
því hún er rosalega ströng. 
 
Fyrir tónleikana okkar    
við æfum alltaf rosa stíft 
svo þeir sem koma til að hlusta 
fái ekki í eyrun íllt 
því Veronika sýnir okkur  
með svipnum hvernig söngur er 
en alltaf hrósar hún og þakkar 
hvernig svo sem allt fer. 
 
Bassinn þrumar undirtóninn 
tenórinn hann þenur sig 
altin mildur tekur undir 
sópran hljómar æðislig 
er allar raddir koma saman  
þá hljómar lagið voða vel  
þá finnst Veroniku gaman 
því æfingin hún skilar sér. 

Höf. Gerður Þórðardótttir 
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tilefni af 50 ára 
vígslu afmæli Ólafs
víkur  kirkju var farið 
að skoða eitt og annað 

sem tengist vígsludeginum 
þann 19. nóvember 1967. 
Meðal annars var rifjað upp 
hverjir sungu í kirkjukórnum á 
vigsluathöfninni. Samkvæmt 
því sem ritnefndin hefur komist 
að þá eru þrír af þeim sem 
sungu þennan dag enn á lífi. 
Það eru þau Guðrún 
Alexandersdóttir, Gunnar 
Hjartarson og Vigfús Kristinn 
Vigfússon. Guðrún byrjaði í 
kórnum haustið 1967 og var til 
ársins 2015 eða alls 48 ár. 
Gunnar byrjaði í kórnum árið 
1954, þegar hann flutti til 

Ólafsvíkur frá Stykkishólmi, þá 
söng kórinn í gömlu kirkjunni á 
Snoppunni. Hann söng með 
kórnum í 40 ár, til ársins 1994. 
Vigfús byrjaði í kórnum árið 
1948, en það ár fluttist hann til 
Ólafsvíkur fá Hellissandi. 
Vigús söng í kór
num í alls 56 ár, til 
ársins 2004. Vigfús 
söng tenór, Gunnar 
söng bassa og 
Guðrún söng alt
rödd. Allt var þetta 
mjög gott söngfólk 
og góðir félagar 
alla tíð. 

Í viðtölum við 
þau öll voru þau 
beðin um að rifja 

upp hverjir sungu í kirkjukór
num við vígsluathöfnina og 
komu þá fram neðangreind 
nöfn. Þau tóku þó fram að það 
geti verið um misminni að 
ræða. Við sem erum í kórnum 
núna þökkum fyrrverandi 

félögum fyrir gott samstarf og 
það sem þau lögðu  á sig allan 
þann tíma sem þau störfuðu í 
kórnum. Guð blessi minningu 
þeirra sem látnir eru.  

Pétur Steinar Jóhannsson

Hrefna Bjarnadóttir

Gyða Vigfúsdóttir

Sigurgeir Bjarnason

Guðrún Bjarnadóttir (Gurra)

Pálína Halldórsdóttir

Gunnar Hjartarson

Sigríður Jónsdóttir (Sissa)

Guðrún Alexandersdóttir

Bergþór Steinþórsson

María Sveinsdóttir

Vigfús Kr Vigfússon

Kristín Sigurðardóttir

Alexander Stefánsson

Óskum viðskiptavinum okkar 
og íbúum Snæfellsbæjar gleðilegra jóla 

og farsældar á nýju ári.
Óskum íbúum Snæfellsbæjar 

gleðilegrar jólahátíðar 
og gæfuríks nýs árs.

Óskum Snæfellingum 
gleðilegra jóla 

og farsældar á nýju ári.

Óskum starfsfólki okkar og öllum íbúum 
Snæfellsbæjar gleðilegra jóla 

og farsældar á nýju ári.

Kirkjukór Ólafsvíkur 1967

Í
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Félagar í Kirkjukór Ólafsvíkur 2017
Myndirnar hér á síðunum eru af starfandi félögum í Kirkjukór Ólafsvíkur í nóvember 2017. 

Fram kemur hvaða ár hver félagi byrjaði í kórnum og í hvaða rödd viðkomandi syngur.

Bjarni Ólafsson 
1982, bassi

Kristófer Jónasson
 2001, tenór               

Guðrún Kristinsdóttir 
 2012, sópran

Olga Guðrún Gunnarsdóttir 
1991, sópran

Elena Makeeva 
2005, organisti

Magnús Höskuldsson 
 2009, tenór

Gunnsteinn Sigurðsson 
2015, tenór

Pétur Steinar Jóhannsson 
1995, bassi

Elsa Sigurbjörg Bergmundsdóttir 
1996, sópran

Marek Imgront 
2017, bassi

Ingveldur Björgvinsdóttir 
1986, sópran

Samúel Jón Samúelsson 
2017, tenór

Ásdís Kristjánsdóttir 
1981, alt

Irma Toftum 
2008, alt

Fanný Berit Sveinbjörnsdóttir 
1996, sópran

Margrét Vigfúsdóttir 
1986, sópran

Berglind Long  
2016, alt

Kristinn Jónasson
 2015, tenór

Gerður Þórðardóttir 
1996, sópran 

Nanna Þórðardóttir 
1986, alt
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Gleðilega hátíð
Óskum landsmönnum öllum gleðilegra jóla  

og farsældar á nýju ári, þökkum fyrir 

viðskiptin á árinu sem er að líða.

Sóley Jónsdóttir 
2006, sópran

Þorsteinn Jakobsson 
1996, bassi

Steiney Kristín Ólafsdóttir 
1989, alt

Veronica Osterhammer 
1995, stjórnandi

Sigurbjörg Kristjánsdóttir 
1977, alt

Vilborg Lilja Stefánsdóttir 
2013, alt

Snæbjörn Aðalsteinsson 
2017, tenór

Þorbjörg Halldórsdóttir 
 2016, sópran

Óskum íbúum Snæfellsbæjar gleðilegrar 
jólahátíðar og gæfuríks nýs árs.

Óskum íbúum Snæfellsbæjar gleðilegrar 
jólahátíðar og gæfuríks nýs árs.

KS málun - Kristján Sævarsson
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ið bönkuðum uppá 
hjá nokkrum íbúum 
Snæfellsbæjar sem 
eiga það sameiginlegt 
að hafa flutt hingað 

frá heimalandi sínu. Erindið 
var að forvitnast um jólasiði 
frá þeirra bernsku. Í lokin voru 
þau spurð hvaða íslenski jóla
sveinn þau vildu helst vera. Alls 
staðar var okkur vel tekið og 
viljum við þakka þeim öllum 
kærlega fyrir móttökurnar. 

Heima hjá Adelu hófst 
undirbúningur jólanna 6. 
desember en þá fengu börnin 
gjöf frá St. Nicholasi, ef börnin 
voru óþekk fengu þau spýtu.

Fjórum vikum fyrir jól 
borðaði fólk ekki kjöt, mjólk 
eða egg og allan daginn þ. 24. 
desember var fastað.

Jólamaturinn var „Sarmale“ 
sem er svínahakk kryddað og 
vafið inn í súrkálsblöð. Allir 
voru með svín sem var slátrað 
fyrir jól.

24. desember gengu börnin 
um göturnar og sungu fyrir 
utan íbúðarhúsin og fengu 
hnetur og annað góðgæti að 
launum. Jólagjafirnar voru 
settar undir jólatréð og opnaðar 
25. desember. Í Rúmeníu er 
yfirleitt mjög kalt og snjór um 
jólin.

Adela vill vera Hurðaskellir 
af því að hún þorir ekki að vera 
Grýla.

Heima hjá Kay, í Banda
ríkjunum hófst undirbúningur 
jólanna strax eftir þakkar
gjörðarhátíðina. Heimilið 
skreytt og jólatréð sett upp en 
26. desember var allt jólaskraut 
tekið niður og útsölur hófust. 
Að kvöldi 24. og 25. desember 
hittist fjölskyldan og borðaði 

saman góðan mat sem var 
kalkúnn og skinka ásamt 
meðlæti. Um kvöldið var alltaf 
farið í kirkju.

Aðfaranótt 25. desember kom 
jólasveinninn með gjafir og 
vöknuðu börnin eldsnemma til 
að opna þær.

Þakkargjörðarhátíðin var í 
raun meiri hátið en jólin þar 
sem fólk átti yfirleitt lengra frí 
þá.

Það var mjög sjaldan snjór 
yfir jólin.

Kay finnst Stúfur skemmti
legasti jólasveinninn.

Heima hjá Tomaszi, í Póllandi 
hófst undirbúningur jólanna á 
svipuðum tíma og hér. 

24. desember kom jóla
sveinninn með gjöf til 
barnanna. Þegar fyrsta stjarnan 
sást á himninum settist 
fjölskyldan saman við borð, 
braut oblátu sem fólkið gaf 
hvort öðru með óskum um 
gleðileg jól og góða heilsu. Á 
borðum voru tólf réttir, m.a. 
fiskur, súpa og ravíolí, en 
ekkert kjöt. Eftir matinn 
bankaði jólasveinninn uppá og 
gaf börnunum gjafir. Um 
miðnætti fóru allir í kirkju.

Jóladagur var afar svipaður 
og hér á Íslandi, þá mátti borða 

kjöt og drekka vín með. Þeir 
sem fóru ekki í messu 24. 
desember fóru 25. desember. 
Að kvöldi 25. desember fór 
unga fólkið oft á diskótek.

Jólaveðrið er svipað og hér, 
kalt og snjór.

Tomasz vill vera Kjötkrókur 
af því að kjöt er svo gott.

Heima hjá June, í Suður
Afríku var jólahald með 
töluvert öðrum hætti, en hér en 
þá er hásumar og margir í fríi. 
Þar eru skólaslit í byrjun 
desember og skólaárið hefst 
aftur um 20. janúar.

25. desember vöknuðu börnin 
eldsnemma og opnuðu 
pakkana, á náttfötunum. 
Klukkan ellefu var farið í 
kirkju. Þegar komið var heim 
var skipt um föt, kalt kjöt og 
meðlæti sett í box og farið á 
ströndina, en á þessum árstíma 
er u.þ.b. 30 stiga hiti.

Sumar fjölskyldur fara gjarn
an í útilegu viku fyrir jól og eru 
þá fram yfir áramót því þetta er 
þeirra sumarfrí. Ef fjölskyldan 
hennar var heima yfir jólin hitt
ist hún og borðaði góðan mat, 
oftast grillaðan.

Um áramótin fóru krakkar oft 
í partý en flugeldum var 
eingöngu skotið upp yfir sjó
num vegna eldhættu.

June elskar Stúf.

Hjá Valentínu var aðalhátíðin 
31. desember. Kom þá 
jólasveinninn með gjafir og 
borðaður hátíðarmatur sem er 
svipaður og hér nema ekkert 
lambakjöt, bara svín og naut.

Samkvæmt rétt trúnaðar kirkj
unni eru jólin 6. janúar í Rúss
landi, þá fór fólk í kirkju.

Jólatréð var skreytt 29. 

desember. Það var alltaf lifandi 
tré, skreytt með mandarínum 
og konfekti ásamt öðru skrauti. 
Að kvöldi gamlársdags var 
kaffi og tertur og um miðnætti 
var ávarp forseta í sjónvarpinu 
sem allir horfðu á.

13. janúar fóru börnin í búnin
ga, gengu í hús og sníktu 
nammi, en 14. janúar var svo 
allt skraut tekið niður. Í Úkraínu 
er alltaf kalt og snjór um jólin.

Valentina vill vera Bjúgna
krækir því henni finnst bjúgu 
svo góð.

Heima hjá Ejub voru ekki 
beinlínis haldin jól, en 
margvísleg trúarbrögð voru 
iðkuð þar sem hann ólst upp. 
Börnin nutu góðs af þessu því 
allir vildu gleðja þau.

24. desember var farið í 
miðnæturmessu. 25. og 26. 
desember hittist fjölskyldan og 
borðaði saman, mjög oft heil
grillað lamb eða grís.

Jólatré voru ekki sýnileg 
opinberlega, en heima hjá Ejub 
var það uppi á gamlársdag.

Í Júgóslavíu gat verið mjög 
kalt um jólin, 10 – 15 stiga 
frost og snjór.

Ejub finnst Hurðaskellir 
skemmtilegastur af því að hann 
er svo hrekkjóttur.

Jólasiðir frá ýmsum löndum

V

Kay Wiggs frá N – Caroline USA

Ejub Purisevic  frá Bosníu

June Scholtz frá S – Afríku 
Elvis er með á myndinni

Valentína Kay frá Úkraínu

Tomasz Luba frá Póllandi     
Max sonur hans er með á myndinni

Adela Marcela Turloiu frá Rúmeníu
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Óskum Snæfellingum 
geðilegra jóla 

og farsældar á nýju ári.

Óskum íbúum Snæfellsbæjar 
gleðilegrar jólahátíðar og 

gæfuríks nýs árs.

Skarðsvík hf.
Magnús SH-205

Óskum íbúum Snæfellsbæjar 
gleðilegrar jólahátíðar og gæfuríks nýs árs.

Snyrtistofu Kristjönu
Tannlind, tannlæknastofa Úlfhildar Leifsdóttur
Rifshólmi ehf
J.T. Trésmíði
Katrín ll
Hárgreiðslustofa Gunnhildar 
Hópferðabílar Svans Kristóferssonar ehf
Guðlaugur og Anna María
HG Geisli ehf
Matthías SH SH 21 / Nónvarða ehf
Snævélar ehf / Snæbjörn Kristófersson
Ingibjörg SH 174 / Ingibjörg ehf
E.K. Rafvirkjun slf
Verslunin Hrund sf
Guðmundur Jensson SH 717 
Glaumur SH 260 / Útgerðarfélagið Glaumur ehf 
Gistihúsið Langaholt ehf
Átthagastofa/Pakkhús  Snæfellsbæjar
Sverrisútgerðin ehf
Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga
Bifreiðaverkstæði Ægis Ingvarssonar
Balatá ehf. Þröstur Albertsson
Saxhamar SH 50 / Útnes ehf
SB raftækni sf
Oliver SH 248 / Oliver ehf
Esjar SH 75 / Esjar ehf
G. Hansen dekkjaþjónusta ehf
Sólarsport ehf
Sjávariðjan Rifi hf
Tryggvi Eðvarðs SH 2 / Nesver ehf
TS vélaleiga ehf
Bára SH 27 / Hjallasandur hf 
Víkurhöfn ehf

Organistar 
og stjórnendur 

kirkjukórs Ólafsvíkurkirkju 
frá vígslu kirkjunnar í nóvember 1967

Ivona T. Jagla   
1990  1991

Björg H. Finnborgadóttir 
19671978 

og í forföllum til 1979

Elena Makeeva
2005  

Jóhann Þ. Baldursson 
1999  2000

Anna Ingólfsdóttir 
1984

Nanna A. Þórðardóttir  
1991  2002

Snæbjörn Árnason 
1979 1981

Valentína  Kay
2002  2005

Ronald Turner 
1982  1983

Kjartan Eggertsson   
1994  1999

Elías Davíðsson    
1987  1990

Helgi E. Kristjánsson 
1990  1994

Veronika Osterhammer
2001  

David Woodhouse 
1985  1986
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ir, dir, dir, dir, dir, 
dir, hljóðið leyndi 
sér ekki. Saumavélin 
var komin á fullt og 

jólin að nálgast.  Fyrir okkur 
bræðurna var þetta ekkert til
hlökkunarefni því nú tóku við 
strembnir tímar sem oft reyn
du á unga menn.  Mamma var 
búin að sníða ný föt upp úr 
dönsku blöðunum því á þess
um árum var ekki mikið úrval 
af fötum í verslunum á stað
num. Ekki nóg með það að 
hún saumaði alltaf ný föt fyrir 
jólin á okkur bræður heldur 
saumaði mamma einnig ný 
náttföt á okkur.  Fyrir þá sem 
ekki þekkja þetta þá tóku við 
tímar þar sem oft varð að máta 
viðkomandi flíkur og margir, 
margir títuprjónar voru notaðir 
til að halda efninu þannig að 
það félli sem best.  Oftar en 
ekki þá stungust þessir prjónar 
í mann þegar farið var í og úr. 
Það fannst okkur ekkert 
skemmti legt og kvörtuðum 
við mikið yfir meðferðinni á 
okkur.  En mikið vorum við 
samt glaðir þegar að jólunum 
kom, í glænýjum fötum sam
kvæmt nýjustu tísku og ekki 
skemmdi að fara í hreint 
rúmið í glænýjum náttfötum.  
Í dag skil ég í raun ekki 
hvernig mamma hafði tíma í 

þetta allt en um það var ekki 
spurt þá heldur var bara vakað 
töluvert lengur.

Þó þessi hluti jólaundir
búningsins væri ekki skemmti
legur þá voru aðrir það. Ég 
man hversu spenntir við 
vorum að fara í búðirnar og 
sjá allt nýja dótið sem var að 
koma fyrir jólin og á þessum 
árum heilluðu stórir vörubílar 
okkur mjög mikið.  Það ríkti 
mikil stemming yfir öllu þessu 
og vorum við mikið að spá í 
hvað við fengjum frá mömmu 
og pabba í jólagjöf og ekki 

síður hvað við fengjum frá 
ömmu og afa því þeir pakkar 
klikkuðu aldrei.

En jólum fylgdu fleiri hlutir 
en spenningur yfir pökkum 
því þetta var mjög skemmti
legur tími í skólanum. Við 
fengum að skeyta skólastofu
na og bjuggum m.a. til músa
stiga til að hengja í loftið 
ásamt ýmsum öðrum hlutum.  
Litlu jólin voru haldin í skóla
num þar sem allir komu með 
lítinn pakka og að loknum 
litlu jólunum fengu allir einn 
pakka til að taka með heim.

Á þessum árum var pabbi 
með kindur og hugsaði hann 
afar vel um þær og kenndi 
okkur bræðrum að umgangast 
dýr af virðingu og nærgætni.  
Fyrir jólin var sérstaklega vel 
gert við kindurnar. Húsin voru 
þrifin hátt og lágt og besta 
heyið gefið þeim og örlítill 
fóðurbætir, fiskimjöl og lýsi 
með.  Við bræður fórum alltaf 

með pabba í fjárhúsin til að 
gefa og var það mjög gaman 
því pabbi lét okkur halda að 
við hefðum eitthvað um 
búskap inn að segja. Þar sem 
hann þurfti oft að fara á fundi 
þá treysti hann okkur til að sjá 
um gjafirnar á meðan hann var 
í burtu.  Það gekk oftast 
ágætlega, fyrir utan eitt árið 
þegar við hleyptum hrútum og 
gimbrum saman í góðu veðri í 
lok nóvember og upp komst 
næsta vor þegar hluti gimbr
anna báru óvenjulega snemma. 
Við bræður höfðum ekki tekið 
eftir neinu eða áttað okkur á 
þessari hættu enda nokkuð 
ungir að árum, en náttúran sá 
um sig.

Á jólunum gleymist seint sú 
minning að koma úr fjárhúsu
num á aðfangadag og finna 
hangikjötslyktina í bland við 
rjúpulyktina  sem síðan bland
aðist við lyktina af okkur úr 
fjárhúsunum. Þegar allt þetta 

Óskum viðskiptavinum okkar 
og íbúum Snæfellsbæjar gleðilegra jóla 

og farsældar á nýju ári.

Óskum Snæfellingum geðilegra jóla 
og farsældar á nýju ári.

Jólaminning

D

Þingeyrarkirkja

Kristinn og fjöslkylda. F.v. Kristinn Jökull, Kristinn, Thelma og Helga.

Sendum öllum íbúum Snæfellsbæjar 
bestu óskir um gleðileg jól og farsælt komandi ár.

Gunnar Bjarnason SH-122
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fór saman þá var engin spurn
ing að mjög stutt var í jólin.

Þegar komið var úr fjárhús
unum þurfti að fara í sturtu og 
gera sig kláran fyrir kvöldið 
en þó var eitt sem þurfti að 
gera áður en hægt var að byrja 
að borða og taka upp pakkana, 
en það var að fara í kirkju 
klukkan sex.  Á þessum árum 

sungu bæði amma og mamma 
(byrjaði 1944 og er nýhætt) í 
kirkjukórnum og kórinn var 
vel skipaður góðu söngfólki.  
Pabbi fór aldrei í jólamessuna 
svo ég muni en keyrði okkur 
og sótti.

Kirkjan á Þingeyri er falleg 
kirkja byggð 19101911 eftir 
teikningum Rögnvaldar Ólafs

sonar.  Í kirkjunni voru hitarör 
undir kirkjubekkjunum sem 
hituðu kirkjuna upp.  Á þess
um árum var ekki verið að 
kynda kirkjuna mikið enda 
dýrt, en á jólum var engu til 
sparað og funhiti á rörunum.  
Við bræður vorum satt að 
segja lítið spenntir að vera í 
kirkjunni enda biðu pakkarnir 
heima og tíminn leið ekkert 
mjög hratt.  Til að stytta okkur 
stundir í byrjun messu þá sett
um við snjóugar bússurnar 
okkar á rörin þannig að það 
sauð á rörinu og það kom smá 
gufa upp með háum hljóðum 
sem okkur fannst mjög 
skemmti legt.

Þó ekki fyndist okkur mess
an mjög spennandi þá var þó 
einn hluti hennar sem við 
biðum mjög spenntir eftir, en 
það var þegar kórinn hóf að 
syngja hátíðarsöngva séra 
Bjarna Þorsteinssonar (hale

ljúja).  Þannig var að í kórnum 
voru margar húsmæður sem 
oftar en ekki höfðu haft mikið 
að gera fyrir jólin og voru 
með hugann við matinn sem 
beið heima og sjálfsagt hafa 
þær verið að fara yfir hvort 
allt væri klárt.  Þegar söngur
inn hófst þá í raun klikkaði 
það ekki að eitthvað fór 
úrskeiðis í  þessum ágæta 
hátíðar söng og fór hann út og 
suður (mamma segir að þessi 
minning sé ekki rétt og einh
verjar ýkjur hjá mér en syst
kini mín muna þetta líka svona 
eins og ég). Þegar kórinn fór 
út af sporinu þá litum við 
bræður hvor á annan, 
kinkuðum kolli og brostum, 
nú voru jólin komin hjá okkur.

Gleðileg jól.

Kristinn Jónasson

Gleðileg jól
og farsælt nýtt ár

Stjórn og starfsfólk Brims hf. óskar 
þess að nýtt ár færi  Snæfellingum 
og landsmönnum öllum bjartsýni 

og jákvæðni.

Brim þakkar starfsmönnum sínum 
og viðskiptavinum 

fyrir gott samstarf og samvinnu 
á árinu.

Óskum starfsfólki okkar 
og öllum íbúum Snæfellsbæjar gleðilegra jóla 

og farsældar á nýju ári.

Bræðurnir Steinar 6 ára og Kristinn 7 ára.

Óskum íbúum Snæfellsbæjar 
gleðilegrar jólahátíðar og 

gæfuríks nýs árs.
HÁRSNYRTISTOFA

NORÐURTANGA 1, 355 ÓLAFSVÍK
SÍMI: 436-1610
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Snæfellsbær óskar íbúum Snæfellsbæjar, 
nærsveitamönnum og landsmönnum öllum 

gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári.

Þökkum samskiptin á árinu sem er að líða.

Fyrir hönd bæjarstjórnar
og starfsfólks Snæfellsbæjar

Kristinn Jónasson
bæjarstjóri


