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íðasta jólablað 
Kirkju kórs Ólafs
víkur kom út árið 
2009 og var því 

afar vel tekið af bæjarbúum. 
Aftur förum við af stað með 
jólablað sem við vonum að 
verði einnig tekið vel. Efnið í 
blaðinu er það sem kórfélagar 
hafa skrifað sjálfir, og safnað 
með viðtölum og einnig fleira 
efni. Viðtal er við Kay Wiggs 
fyrrum stjórnanda Kirkjukórs 
Ingjaldshólskirkju og saf
naðanna sunnan heiða. Þá var 
hún skólastjóri Tónlistarskóla 
Hellissands frá árinu 1979 og 
hefur hún víða komið við í 
tónlistarlífi bæjarbúa sem og 
maður hennar Ómar Lúðvíks
son. 

Viðtal er Vigfús Kristinn 
Vig fússon trésmíðameistara í 
Ólafs vík sem verður 90 ára nú 

í des ember. Hann byrjaði að 
syngja í Kirkjukór Ingjalds
hóls kirkju þegar hann var 16 
ára og svo söng hann líka í 56 
ár í kór Ólafsvíkurkirkju. 
Gerður Þórðardóttir félagi í 
kirkju kórnum skrifar góða 
grein um hversvegna hún sé 
að syngja í kór um leið og hún 
hvetur nýja félaga til að koma 
í kórinn. Veronica Oster
hammer stjórnandi kórsins 
tekur saman efni sem hún nef
nir: saga, menning, sam félag
ið og er það hluti af lokarit
gerð hennar í tónlistardeild 
Listaháskólans. Þá skrifar sr 
Óskar Hafsteinn Óskarsson 
skemmtilega samantekt um 
fyrsta árið sitt í Ólafsvík og 
ber margt á góma.

Frásögn er frá ferð kórsins til 
Parísar haustið 2012 þar sem 
ma var sungið fyrir framan 

hina frægu Noter Dame kirkju 
í París. Og ekki má gleyma 
léttum spurningum til bæjar
búa og svörum þeirra í 
blaðinu. Það er mjög gefandi 
að vera í kór og njóta þess að 
syngja saman. Flestir núve
randi kórfélagar hafa sungið 
saman í fjölda ára og það er 
alltaf jafn gaman að vera 
saman. Söngurinn sameinar 
eins og sagt er og það er svo 
sannarlega rétt. Þá eru einnig 
tónleikar sem kórinn heldur 
bæði á vorinn og fyrir jólin 
eins og núna um þessi jól. Það 
er mikið um að vera núna hjá 
kórfélögum því Kirkjukórinn 
er að fara til Þýskalands í sep
tember 2015. 

Stjórn og ritnefnd vill þakka 
öllum þeim sem komu að þes
sari útgáfu þessa blaðs með 
efnisöflun og einnig er þeim 

vel þakkað sem sendu okkur 
auglýsingar og kveðjur en án 
þeirra væri útgáfan ekki 
mögu leg. Kirjkukór Ólafs
víkur óskar öllum íbúum Snæ
fells bæjar gleðilegra jóla, árs 
og friðar og þökkum fyrir alla 
samveru á árinu sem er að 
líða. Þá þökkum við allan 
hlýhug sem kórnum hefur 
borist við margskonar tækifæri 
á liðnum árum og hann er 
okkur afar mikils virði. Að 
lokum má koma fram að við 
tökum vel á móti nýjum 
félögum og allir eru velkom
nir. 

Fyrir hönd ritnefndar og 
Kirkjukórs Ólafsvíkur: 
Elsa Bergmundsdóttir, Margrét 
Vigfúsdóttir og Pétur Steinar 
Jóhannsson.
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BASSAR:
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eð jólaföstunni 
hefst nýtt tímabil 
innan kirkjunnar 
og nýtt ár. Fram

undan er hátíð barns ins í 
okkur, hátíð barnsins sem lagt 
var í jötu, jólin.

Jólafastan er sá tími sem við 
undirbúum okkur fyrir hátíði
na svo að hún verði gleðirík 
og nærandi fyrir sálina og 
skapi góðar minningar sem 
vara lengi. Í raun er undir
búningstíminn ekki minna 
mikilvægur en hátíðin sjálf, til 
að skapa þann grunn sem þarf 
til að hátíðin nái til okkar í 
raun. Vissulega getur hátíðin 
verið jafn vellukkuð án mikils 
undirbúnings, en þó að hægt 
sé að skora mark í fótbolta án 
þess að hafa æft, að þá eru 
mun meiri líkur að hægt sé að 
skora og vinna leik með 
góðum æfingum og tíðum. Á 
sama hátt er með góðum 
undirbúningi hægt að auka 
líkurnar á því að jólahátiðin 
verði sú hjartans næring sem 
við viljum að hún sé.

Fyrir líklega tveimur áratu
gum var mikill áróður og sam
takamáttur um að breyta 
jólaundirbúningnum. Nú átti 
ekki lengur að leggja áherslu á 
að þrífa skápa, veggi, loft og 
öll skúmaskot, heldur að njóta 
jólaföstunnar. Ekki þurfti len

gur að baka allavega 12 sortir 
af smákökum sem ekki mátti 
snerta fyrr en á jólum, heldur 
baka fáar eða jafnvel kaupa 
þær, og njóta þess saman að 
borða smákökurnar í sjálfum 
undirbúningnum. Svo var 
farið að halda jólaatburði á 
jólaföstu og jafnvel fyrr. 
Jólaundirbúningur jafnvel 
hafinn í október. 

Mikill árangur varð á að 
breyta hugsunarhætti okkar 
svo að jólafastan snérist ekki 
um stress og læti svo 
húsmæður yrðu uppgefnar 
þegar að jólum kom. Enda 
varð eitthvað að gerast með 
auknum jafnréttindum og 
þátttöku kvenna á vinnu
markaðnum.

En er ekki komin tími á að 

taka næsta skref? Er jólafastan 
orðin að svo mikilli veislu að 
það er ekki lengur svo mikill 
munur á aðventu og jólum? 
Jú, það er frí á jólum og afs
löppun, oft með fjölskyldunni, 
þó ekki allir séu í þeirri 
aðstöðu. Jú, það er mikið 
borðað og mikið af ljósum. En 
er ekki mikið á boðstólum 
okkar alla daga og öll hús 
upplýst, þó myrkrið úti hafi 
lítið breyst?

Er ekki kominn tími til að 
skoða okkur sjálf betur á 
aðventu/jólaföstu? Til að 
skoða hvaða merkingu jólin 
hafa fyrir líf okkar og hvað 
við getum gert til að vera hluti 
af þeirri gleði sem ríkir í sön
num jólum? Því jólin eru svo 
miklu meira en neysla, frí og 
afslöppun, upplýst og pökkuð 
i fallegar umbúðir. Hvernig 
getum við undirbúið okkur 
svo að hjarta okkar sé viðbúið 
að taka á móti ljósinu og 
gleðinni? 

Það er gott að íhuga hvernig 
ljósið kom í heiminn og spegla 
það yfir á okkar hátíð og 
aðventu. Það kom ekki í 
mætti. Ljósið, Sonur Guðs, er 
Jesús Kristur, frelsari man
nanna. Á sama hátt og ljósið 
er oft máttvana í augum okkar 
þegar við kynnumst því fyrst í 
hjarta okkar, kom hann til 
okkar máttvana. Hann fæddist 
í heiminn sem ungbarn og 
treysti á kærleika og góðvild 
okkar, en heimurinn úthýsti 
honum eins og sést best á að 
hann fæddist í útihúsi og þurf
ti fyrstu daga lífs síns að dvel
ja þar. Hann sem átti meira 
skilið en að búa í höll fékk 

ekki einu sinni að dvelja í 
mannabústað.

Skyldum við einnig oft gley
ma ljósinu og kærleikanum í 
jólaföstunni og á jólum? 

Því miður látum við of oft 
fordóma, reiði, illsku og 
skeytingarleysi ráða ferðinni í 
samskiptum við aðra og okkur 
sjálf. Allir þeir sem órétt þola, 
þeir sem hungra, þeir sem eru 
einmana, í stuttu máli allir 
sem minna mega sín, þeir eru 
í raun Kristur að leita ásjár 
okkar.

Ljósið þarf að kveikja á 
jólaföstunni og efla svo að 
það lýsi sterkt á jólum. Það 
gerum við með því að hjálpa 
þeim sem þurfa mest á hjálp 
að halda. Með því að gleðja 
okkar minnstu systur og 
bræður. Með því að fyrirgefa 
og elska. Með því að hreinsa 
til í hjarta okkar, hrekja burt 
það illa og hleypa kærleika
num og birtunni í hjartað með 
því að ástunda lestur á Guðs 
orði og með bænum. Með því 
að koma saman til að uppbyg
gja hjartað. Og ekki síst með 
því að syngja saman, því hver 
getur sungið reiður? Við sku
lum heldur syngja burt reiði 
og gleðja aðra. Það hefur 
Kirkjukór Ólafsvíkur gert í öll 
ár. Tökum undir þann söng, í 
kirkjunni, í lífi okkar og hjar
ta. Notum jólaföstuna til að 
undirbúa hjartans jól, þá munu 
bernskunnar jól, gleðinnar jól, 
vera hringd inn við upphaf 
hátíðarinnar. Guð blessi ykkur 
öll og gefi ykkur góð, sönn 
jól.

Sr. Óskar Ingi Ingason

Gleðilegt nýtt kirkjuár!

M
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JÓNAS KRISTÓFERSSON HÚSASMÍÐAMEISTARI
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Hópferðabílar Svans Kristóferssonar ehf.
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bestu óskir um gleðileg jól 

og farsælt komandi ár.

Útgerðarfélagið 
Guðmundur ehf.
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Ekki gefa bara eitthvað, 
gefðu frekar hvað sem er.

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.

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Við óskum Snæfellingum 
gleðilegra jóla 

og þökkum viðskiptin 
á árinu.

Sendum öllum íbúum Snæfellsbæjar 
bestu óskir um gleðileg jól 
og farsælt komandi ár.
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að var gaman að 
koma í heimsókn 
til þeirra góðu 
hjóna Kay Wiggs 

og Ómars Lúð víkssonar á 
Keflavíkurgötu 7 á 
Hellissandi. Ætlunin var að 
taka viðtal við Kay um líf 
hennar og starf og þó 
sérstaklega hið frábæra tón
listarstarf sem hún  hefur 
innt að hendi á Hellissandi 
og svo reyndar í öllum Snæ
fellsbæ frá því að hún kom 
til landsins 1979. Ómar 
hefur einnig verið í kirkju
kór Ingjalds hóls kirkju þen
nan tíma þannig að saman 
eiga þau langan og farsælan 
feril að baki. Kay hætti sem 
stjórn andi kirkjukórs 
Ingjalds hóls kirkju síðast
liðið vor og árið 2008 hætti 
hún sem skólastjóri Tón
listar skólans á Hellis
sandi. Frá árinu 1990 var 
hún einnig með kirkjukór 
Búða Hellna og Staðar
staðar prestakalls. Þegar ég 
kom í lok október var Kay, 
sem er frá Bandaríkjunum, 
að undirbúa hrekkjavöku
daginn með því að útbúa 
margs konar ,,fígúrur” og 
stilla upp á heimili þeirra.

Ég byrja á að spyrja Kay um 
hvar og hvenær hún sé fædd 
og um foreldra hennar og 
fjölskyldu.

,,Já ég er fædd 8. ágúst árið 
1941 í bænum Selma í Norður 
Karolínu en það ríki er mitt á 
milli Florída og New York á 
austuströndinni. Foreldrar 
mínir eru báðir látnir en faðir 
minn hét Oskar Vernon Wiggs 
og móðir mín hét Mamie 
Harper. Mamma var bar
naskólakennari en faðir minn 
átti og rak matvöruverslun í 
bænum en þar áður átti afi 
minn þessa verslun, þannig að 
hún hefur verið rekin af fjöls
kyldunni í langan tíma í 
Selma. Í þessum bæ áttu um 
fjögurþúsund manns heima er 
ég var að alast upp en nú eru 
þar langt um fleiri. Við systki
nin vorum fjögur og ég er elst, 
svo kom systir og þá bróðir 
og svo er systir sem er yngst 

og hún er er fædd 1952. Þau 
búa öll í Norður Karólinu og 
ég er því sú eina sem hefur 
farið langt í burtu” segir Kay 
og brosir. ,,Systurnar báðar 
voru barnaskólakennarar og 
bróðir minn var viðskip
tafræðingur og sá hann um 
bókhald fyrir ríkisspítala í 
Norður Karolinu.

 
Hvaða vinnu höfðu unglin

gar í bænum þínum er þú ólst 
upp og hver var aðalatvinna 
bæjarbúa? “Aðalatvinna fólks 
var að búa til efni úr bómull 
sem notaður var meðal annars 
í tvinna fyrir saumaskap. Þá 
var talsverð ræktun á tóbaki 
yfir sumartímann á ökrunum 
sem voru við bæinn. Við krak
karnir máttum ekki vera á 
ökrunum að tína laufið heldur 
var það bara fullorðna fólkið 
sem það gerði. Við unglingar
nir vorum í vöruskemmunum 
og tókum á móti tóbaksbögg
gunum og vorum látin hengja 
laufin á stöng til þurrku
nar. Auðvitað var ég í búðinni 
hjá pabba þegar ég gat eftir að 
skóla lauk um helgar. Ég var 
mest á kassanum en einnig var 
ég að raða grænmeti í hillur
nar. Í búðinni unnu um 1012 
manns þegar mest var að gera 
en hann vann mjög mikið sjál
fur á þessum árum. Hann fór 
alltaf á fætur klukkan 5 til 6 á 
morgnana að taka á móti 
grænmeti frá bændunum úr 

nágrenninu og hann kom seint 
heim á kvöldin. Mamma var 
ekki í búðinni en hún var að 
kenna. Reyndar hætti hún að 
kenna er ég fæddist 1941 
og byrjaði aftur þegar yngsta 
systir mín var komin í leik
skóla. Húsið sem foreldrar 

mínir áttu var einbýlishús og 
eftir að við systkinin fæd
dumst bjuggum við í stóru 
húsi með fimm eða sex her
bergjum. Faðir minn átti bíl af 
gerðinni Packhard og afi minn 
Buick báðir áttu stóra bíla eða 
kagga eins og margir segja.“

 
Hvenær byrjar áhuginn á 

tónlistinni hjá þér og er hann 
komin frá föður eða móður. 

Það er vafalaust frá mömmu 
segir Kay. ,,Hún byrjaði að 
spila en vildi alltaf spila eftir 

eyranu en ekki nótum og það 
vildi kennarinn ekki og þá 
hætti hún. Það var kona sem 
átti heima í næsta húsi við 
okkur sem var tónlistarkenna
ri og ég byrjaði hjá henni er ég 
var 5 til 6 ára. Við vorum þrjár 
stelpur sem vorum hjá henni 
og við lærðum strax að spila 
eftir nótum á piano. Svo þegar 
ég var 11 ára þá lærði ég á 
orgel hjá kirkjuorganistanum. 
Þetta gekk allt mjög vel hjá 
mér og þegar ég var tólf ára 
var ég farin að leika á orgelið 
í kirkjunni í bænum. Það var 
bæði messa á morgnana og á 
kvöldin og ég lék í kvöldmes
sunni.“

Hvað sagði móðir þín við 
þessu? Þú farin að leika í 
messu tólf ára og allt eftir 
nótum.

„Jú hún var voða ánægð með 
þetta en hún og allir vinir hen
nar vildu að ég yrði bar
naskólakennari. Ég sagði nei. 
Ég ætla að verða tónlistarken

nari sagði ég ákveðin. Svo 
þegar ég varð 18 ára þá var ég 
búin að klára námið í tólfta 
bekk að þá ákveð ég að fara í 
tónlistarskóla í East Carolina 
háskólanum. Þessi skóli var í 
eins og hálfstíma fjarlægð frá 
Selma og ég var þar í heima
vist. Ég kom að sjálfsögðu 
heim í nokkur skipti yfir 
tímabilið og þá hélt ég tónlei
ka fyrir bæjarbúa og oft var 
beðið eftir að ég kæmi til 
þess” segir Kay er hún rifjar 
námsárin upp.

Jú ég kem aftur 
sagði Kay Wiggs fyrrverandi tónlistarskólastjóri

Þ

Oskar Vernon Wiggs og Marie Harper. Giftingarmynd frá 1940.

Kay Wiggs og Ómar Lúðvíksson með Ara Bent og Lísa Anne.
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Hvað varstu lengi í þessum 
skóla og hvaða fög varst þú 
að læra.

„Í þessum skóla var ég í 
fjögur ár og kláraði BS í tón
listarkennslu. Svo er það að 
skólinn biður mig að vera eitt 
ár lengur og býður mér styrk 
til þess að læra meira. Ég 
hugsa mig um svolítinn tíma 
og það verður úr að ég þigg 
þennan styrk því ef ég læri 
þetta ekki núna þá er ekki víst 
að mér bjóðist annað tækifæri 
síðar og ég sé ekki eftir því. Í 
þessum skóla lærði ég orgel
leik, söng, kórstjórn, tónlis
tarsögu og fleira sem tengist 
tónlist. Á þessum tíma vorum 
við öll systkinin í skóla að 
læra, og það hlýtur að hafa 
verið erfitt hjá foreldrum 
mínum að hjálpa okkur öllum 
að stunda nám í framhal
dsskóla. Ég vann eins og ég 
gat með náminu meðal annars 
í bókasafni tónlistarskólans. 
Ég var alltaf með sama orgel
kennarann í skólanum, en í 
hinum fögunum voru aðrir 
kennarar. Ég lærði meðal 
annars hvernig tónlist er búin 
til og um sögu tónlistarinnnar 
og margt fleira og allur skóla
dagurinn fór í að læra þessi 
fög. Ég spilaði á saxafón í 
skólanum og var í hljómsveit  
skólans. Skólinn sem ég var í, 
var með fótboltalið í ameríska 
boltanum og við spiluðum all
taf bæði fyrir leiki og í hál
fleik og það var alltaf mikið 
fjör þegar leikur fóru fram.“

 
Hvað tók svo við eftir 

skólann. 
„Þegar ég lýk skólanum eftir 

þessi fimm ár þá vill pabbi 
minn að ég komi heim og 
hann sagðist vera tilbúinn að 

innrétta fyrir mig skólastofu í 
bílskúrnum. Ég sagði við hann 
„pabbi takk fyrir en ég vil það 
ekki“. Þá var ég með í huga að 
fara að leika á orgel og stjórna 
mínum eigin kórum þarna í 
Norður Karólínu. Ég var í 
þessu í þrettán skemmtileg ár 
og allt gekk mjög vel. Svo 
kom að því að ég vildi breyta 
til og fór þá í háskóla í Atlanta 
í Georgíu sem er rétt við 
NKarolínu. Þá vildi ég fara 
að læra bókasafnsfræði og 
vera svo í framhaldinu bóka
safn vörður. 

 
 Hvað getur þú sagt mér um 

jólin eins og þau voru hjá 
þinni fjölskyldu.

„Jólin hjá okkur er bara einn 
dagur og það er jóladagurinn. 
En á aðfangadagskvöld fór 
fjölskyldan í messu en hún var 
klukkan 22:00. Á jóladag 
fórum við systkinin mjög 
snemma á fætur til að athuga 
hvort jólasveinninn hefði 
komið í heimsókn og yfirleitt 
kom hann. Við áttum okkar 
sokk og í kringum hann voru 
nokkrir pakkar og í tánni var 
alltaf eitthvað gott. Ég man að 
amma og afi og móðursystir 
mín og hennar maður komu 
oft í heimsókna á jólunum og 
eftir hádegið voru pakkarnir 
opnaðir og svo um kvöldið 
var jólasteikin borðuð sem all
taf var kalkúnn. 

Trúðuð þið krakkarnir á 
jólasveininn. 

Já já við trúðum því þar til 
við urðum eldri“ segir Kay og 
hlær ,,en þetta var svo gaman 
og þar sem ég var elst þá varð 
ég að trúa því og segja mínum 
yngri systkinum að hann væri 
til. Nú ef við trúðum ekki á 

hann þá fengum við ekkert í 
sokkinn okkar svo einfalt var 
það en þetta var alltaf mjög 
skemmtilegur tími hjá okkur 
systkinunum. 

Hvað getur þú sagt okkur 
um þakkargörðardaginn og 
hrekkjarvökuna.

„Hrekkjarvökudaginn er eit
thvað í líkingu við þrettán
dann hér á landi, þegar verið 
er að kveðja jólasveinana og 
álfarnir eru á ferðinni. Það er 
svona grín og gaman og fjöls
kyldan kemur saman og hann 
er haldinn 31. október ár 
hvert. Svo er Þakkargörðar
dagurinn en hann er einskonar  
uppskeruhátíð og er hann hal
dinn síðasta fimmtudag í nóv
ember. Hann er sóttur langt 
aftur í tímann og fólk þakkar 
fyrir góða uppsker, þá er 
kalkúnn á borðum hjá öllum. 
Fólk kemur saman langar 
leiðir oft er frídagur daginn 
eftir er þetta er mikil fjölsky
lduhátíð. Á þessum hátíðum 
var ég alltaf að spila fyrir 
íbúana í Selma meðan ég bjóð 
þar.“

Kay og Ómar halda báða 
þessa daga hátíðlega og því til 
sönnunar sýnir Kay mér 

fígúrurnar sem hún gerir, og 
Ómar lætur eina syngja og 
dansa. Reyndar halda Kay og 
Ómar sinn Þakkargörðardag 
seinna en hinn tiltekna fim
mtudag þar sem það hefur 
alltaf hist á æfingardag hjá 
kirkjukórnum og því má ekki 
breyta en Kay vill allt hafa í 
föstum skorðum hjá sér.

 
Jæja Kay. Hvað verður nú 

til þess að þú kemur hingað á 
Hellissand.

„Á þessum tíma  í kringum 
1977 var ég að vinna þá 
kynntist ég Ronald Turner en 
hann var þá að fara sem tón
listarkennari til Ólafs vík
ur. Litlu síðar hringir hann í 
mig og segir mér að það vanti 
tónlistarkennara á Hellissand. 
Ég veit ekki hversvegna 
honum datt í hug að hringja í 
mig en við vorum ágætis vinir. 
Ég segi nei við hann en þá var 
ég í Atlanta og ánægð með 
lífið þar var ég ekki til í að 
breyta til. Ég að syngja með 
sin fóníu hljómsveit þar og allt 
gekk vel og ég var í faginu 
mínu. Þegar Ronald kemur 
svo heim tveimur árum síðar 
þá heimsækir hann mig í 
Atlanta og segir að ég nú 

Kay og systkini hennar, frá hægri er Kay, Verna Jo, Vernon og fremst fyrir 
miðju er Betsy Ann.
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verði ég að koma. Ég var svo 
sem búin að hugsa um það að 
fara til annars lands og kyn
nast tónlistinni þar og skoða 
heiminn í leiðinni. Á þes
sum tíma var sr. Árni Bergur 
Sigurbjörnsson prestur í 
Ólafs vík og Hellis sandi og 
hann skrifar mér bréf. Í bréf
inu lýsir hann svæðinu og 
skóla num og fleiru og hann 
gerir það svo vel að ég ákveð 
að slá til og ráða mig sem tón
listarkennara á Hellissand.“ 

 
Hvernig gekk svo ferðalagið 

til Íslands.
„Þetta haust þá flýg ég frá 

Atlanta til New York og þaðan 
til Keflavíkur. Mér er það svo 
minnnistætt er ég kem þar 
sem beðið er eftir að tékka inn 
í vélina þá heyri ég fólk tala 
eitthvert mál sem ég hef aldrei 
nokkurn tíman heyrt áður og 
mér bara brá. Hvert er ég 
komin og hvert er ég eiginlega 
að fara hugsa ég“ segir Kay 
og skellihlær. ,,Það þýðir 
ekkert að hætta við og ég held 
bara áfram, það kemur svo í 
ljós með tungumálið seinna 
hugsa ég. Ég kem svo til 
Reykjavíkur og hitti Ronald 

þar. Hann fer með mig smá 
rúnt um Reykjavík og það var 
mjög gott veður. Ég sá engin 
tré neinsstaðar eins og ég var 
vön heima og margt var allt 
öðruvísi. Ég fer svo niður á 
BSÍ þennan morgun 7. sep
tember og fer upp í rútu 
hjá Helga P og við erum átta 
tíma á leiðinni. Rútan stop
paði allstaðar á nánast öllum 
bæjum fannst mér. 

 
Hver tekur svo á móti þér á 

Hellissandi. 
„Þegar ég kem á Hellissand 

tekur á móti mér Ingibjörg 
Óskarsdóttir en hún var þá 
for maður skólanefndar 
tónlistar skólans og hún kunni 
ein hverja ensku. Þá var líka 
Jóhanna Gunnardóttir en hún 
var í nefndinni ásamt Jó hann
esi kaupmanni í Rifi. Við hitt
umst svo öll heima hjá Ingi
björgu ásamt Skúla Alex
anders syni og við rædd um um 
málefni skólans. Mér var 
boðið húsnæði fyrst á Snæ
fells ási 3 og þar var allt til
búið. Búið að setja inn hús
gögn og allt til alls. Skóla
nefndin gaf mér litla gula 
enskíslenska orða bók og 

henni þurfti ég oft að flet
ta næstu vikur og mánuði“ 
segir Kay og hlær. ,,Fljótlega 
eftir að ég kom fór að snjóa og 
það var svo mikið að oft varð 
að koma og moka mig út úr 
húsinu. Hurðin opnaðist inn 
og ég gekk bara á snjóvegg er 
ég ætlaði út einn morguninn.“

Byrjaðir þú strax að kenna.
„Jú jú ég byrjaði strax að 

kenna og kenndi líka tónfræði 
í grunnskólanum. Ég hafði 
nóg að gera að koma mér inn í 
íslenskuna og notaði mikið 
gulu orðabókina. Líka voru 
samkennarar Rons í Ólafsvík 

að búa til fyrir mig algengar 
setningar eins og til dæmis 
hvað ég heiti, hvað heitir þú 
og fleiri og fleiri setningar. Ég 
man eftir kennurum frá 
Bandaríkjunum sem voru í 
Ólafsvík eins og Steve og Jo 
Ella. Ron var með kórinn í 
Ólafsvík og Tónlistarskólan 
um tíma og síðar fór hann til 
Reykjavíkur að kenna þar en 
hafði þó viðkomu í 
Grundarfirði og Stykkishólmi 
þar sem hann var að kenna 
tónlist. Hann býr nú í Florida 
og er ennþá að kenna og við 
höfum smá samband þá í geg
num internetið. Ég kenndi 

Hafnir Snæfellsbæjar

senda íbúum Snæfellsbæjar bestu jóla- og nýárskveðjur

Heimili Kay í Selma.
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fyrst á piano, þverflautu og 
svo blokkflautu. Nemendurnir 
tóku mér strax mjög vel alveg 
frá byrjun þrátt fyrir málaer
fiðleika. Ekkert vesen né van
damál. Sama var að segja um 
foreldrana.“

 
Hvenær tekur þú við kirkju

kórnum.
„Ég tók við kirkjukórnum á 

Ingjaldshóli haustið 1981 en 
þá hætti Jóhanna Vigfúsdóttir 
eftir langt og mjög gott starf 
fyrir kirkjuna. Þetta sama 
haust hættir sr Árni Bergur og 
við tekur þá sr Guðmundur 
Karl Ágústsson. Ég hætti svo 
að kenna við Tónlistarskólan 
árið 2008 eftir tæp 30 ár en þá 
tók Valentina Kay við og 
hefur stjórnað sameiginlegum 
skóla í Snæfellsbæ síðan. Í 
millitíðinni var Jóhann 
Baldursson skólastjóri um 
tíma. Svo er það síðastliðið 
vor að ég hætti sem organisti 
og stjórnandi kórsins við 
Ingjaldhólskirkju og í sveitin
ni en þá er ég búin að vera 
starfandi við tónlistarlífið í 
Snæfellsbæ í 35 ár. Það var 
mjög gaman af þessu starfi og 
ég sé ekki eftir einni einustu 

mínútu sem ég hefur farið í 
það.” segir Kay. 

 
Það sem á undan er talið er 

ekki það eina sem Kay gerði í 
tónlistarlífi Sandara. Meðal 
annars var hún með tónkór 
sem þar starfaði og ekki má 
gleyma bjöllukór sem hún 
stjórnaði líka og lék með og 
hann var mjög vinsæll. Þá 
setti hún upp ýmsa ameríska 
söngleiki eins og meðal 
annars. Sound of music og 
Kay kom því með nýtt líf í 
tónlistina með ýmsum 
uppákomum. Þá flutti hún 

margskonar kirkjutónlist sem 
fólk hreifst af.    

 
Hvað segir þú um tónlistar

lífið í Snæfellbæ núna.
„Ég er mjög ánægð með það 

segir Kay. Það er miklu betra 
að hafa Tónlistarskólann 
sameinaðan finnst mér.“

Ertu alveg hætt að spila.
„Nei það er ég ekki því eitt

hvað verð ég að gera en geri 
það bara mér til ánægju. Svo 
er ég er að hugsa svona um 
eitt og annað.“

Kom aldrei upp hjá þér á 
þessu tímabili er eitthvað 
bjátaði á að þú vildir hætta 
og fara til Bandaríkjanna 
aftur.

Nei segir Kay og brosir. 
,,Það getur líka eitthvað bjátað 
á þar eins og hér. Mér hefur 
liðið mjög vel hér alla tíð og 
vil hvergi annarstaðar vera. 
Allir tóku vel á móti mér og 
vildu allt fyrir mig gera“. Kay 
segist hafa gert allt eins vel og 
hún gat og þessi tími er búin 
að vera alveg æðislegur eins 
og hún orðar það. Hún fór 
strax að kynna sér hvernig 
messurnar færu fram á Íslandi 
og hún var því fljót að koma 
sér inn í ,,programmið” ef svo 
má segja. ,,Það var ekki svo 
mikil breyting að leika við 
messur hér og úti, því þar var 
Lútherstrúarfólk eins og hér 
og einnig var mikið um 
Baptistatrúarhópa. 

 
Fyrsta lagið sem Kay gerði á 

Íslandi hét Barn en Það var 
gert í tilefni 100 ára afmæli 
Grunnskólans á Hellissandi 
og textann gerði Haukur 
Matthíasson en hann var þá 
skólastjóri Grunnskólans. 

Einnig gerði hún lagið 
Ingjaldshóll en textinn er eftir 
Ragnar Ágústsson og það var 
flutt á 100 ára afmæli 
Ingjaldshólskirkju. Einnig 
hefur hún gert fleiri lög.

 
Víkjum nú að fjölskyldunni, 

hvenær kynntust þið Ómar 
fyrst. 

„Það var vorið 1981. Fyrsta 
árið sem ég var hér þá var 
hann í meistaranámi í 
Reykjavík. Svo kom hann 
heim og hann var þá í 
Kirkjukórnum. Ég fer út þetta 
vor en þá voru liðin tvö ár frá 
því að ég kom og tíminn því 
liðinn sem ég ætlaði að vera á 
Hellissandi. Ómar segir þá við 
mig. ,,Kay þú kemur aftur er 
það ekki?“ Ég sagði allt í lagi, 
ég kem aftur og ég kom aftur 
um haustið. Við byrjuðum þá 
að búa saman og þá í þessu 
húsi Keflavíkurgötu 7. Smári 
bróðir hans byggði þetta hús 
1961 og Ómar kaupir það af 
honum 1967. Þá var Ómar í 
sambúð með annari konu en 
um það leyti sem ég kem þá 
slitnar upp úr því sambandi.“ 

Hvað sagði mamma þín er 
þú varst að flytja frá þeim til 
Íslands.

Hún sagði: Kay þú gerir bara 
það sem þú vilt og ég sagði 
bara takk fyrir. Þau komu svo 
í heimsókn á Hellissand 1985 
og þegar þau sáu að allt var í 
mjög góðu lagi, þá voru pabbi 
og mamma ánægð. Þau voru 
svo ánægð að sjá fjölskyldu 
Ómars og alla vinina okkar. 
Ómari og föður mínum kom 
allaf mjög vel saman og Ómar 
fór meðal annars með hann út 
á sjó en þá átti Ómar trillu. 
Þau voru hér á sjómannadag
inn og sáu allt lífið sem honum 
fylgdi og allt var í himmna
lagi“ segir Kay er hún rifjar 
þennan tíma upp. Ómar kemur 
nú meira inn í spjallið en hann 
hann hafði þó lagt eitt og eitt 
orði í belg í viðtalinu. Hann 
rifjar upp er hann fór til 
Bandaríkjanna í fyrsta skipti á 
heimili Kay. Hann segir að 
það hafi verið smá kvíði í 
honum um hvernig viðtökur
nar yrðu en það var óþarfi því 
mótökurnar voru mjög góðar 
en það voru ákveðnar reglur á 
heimilinu sem giltu. Hann 
sagði að fyrsta kvöldið er átti 
að fara að sofa þá var sagt við 

Tannlæknastofa 
ARA BJARNASONAR

Óskum öllum Snæfellsbæingum 
gleðilegra jóla 

og farsældar á nýju ári.

Fjölskyldan samankomin í Selma árið 2011. F. v. Ása Gunnur Sigurðardóttir, 
Ari Bent, Kay, Ómar og Lísa Anne.
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hann: Ómar þú sefur í þessu 
herbergi og Kay í þessu og því 
var ekki breytt í þetta skipti en 
þá voru þau ekki gift. 

Kay rifjar það líka upp að 
ekki eru veturnir eins í Norður 
Karolínu og á Íslandi en það 
átti hún eftir að sannreyna. 
Einu sinni man hún eftir að 
einn morguninn er hún 
vaknaði að þá var komin smá 
föl á jörðina. Allir voru hissa 
því að þetta var mesti snjór 
sem við höfðum séð. Það var 
alltaf nánast logn og ekki 
mikill kuldi. Hún segist líka 
muna eftir að þau Ómar hafi 
farið með börnin út til Selma 
einu sinni um jólin að þá var 
smá snjór og þá fór Ómar með 
Lísu og Ara að gera snjókall 
og það fannst henni skemmti
legt að sjá. Ef að kemur snjór 
þá er það í janúar og febrúar 
og sumrin eru heit og góð. 

Segðu mér af fjölskyldunni, 
þið eigið tvö börn. 

Já. Það er Lísa Anne fædd í 
apríl 1983 og Ari Bent fæddur 
í ágúst 1985. Lísa hafur hleypt 
heimdraganum en hún  starfar 
sem yfirmaður í móttöku á 
330 herbergja hóteli í 
NKarólínu“. Kay segir að 
það væri gott að hafa hana  
heima en hún getur ekkert 
sagt og minnist þess er  hún 
var ung og  flutti að hei
man. ,,Lísa var ung“ segir Kay 
,,er hún vildi fara út en við 

sögðum henni að fyrst yrði 
hún að klára menntaskóla og 
hún kláraði hann á Akureyri. 
Þá fór hún út til NKarolínu í 
háskóla og lærði þar til hótel
reksturs og stóð sig með 
mikilli prýði, var með mjög 
góðar einkunnir. Hún hélt 
áfram að læra í þessum rekstri 
og vann meðal annars á hóteli 
í Flórida. Lísa hefur lært 
köfun og nú síðast hefur hún 
lært fallhlífarstökk þannig að 
það er nóg um að vera hjá 
henni. 

Ari Bent fór í Menntaskóla 
og síðar í viðskiptafræði á 
Bifröst og er núna lærður 
viðskiptafræðingur en hefur 
líka lært heilsuhagfræði. Ari 
Bent vinnur hjá Sjávariðjunni 
ehf í Rifi og er giftur Ásu 
Gunni Sigurðardóttur, þau búa 
núna á Hellissandi og eiga tvö 
ung börn“. Kay er mjög ánægð 
að hafa þau hjá sér og fer til 
þeirra á hverjum degi.

Langur tími í 
kirkjukórnum

Ég spyr Ómar hvenær hann 
byrjaði í kirkjukórnum en það 
var 1968. Hann er því búinn 
að vera þar í alls 46 ár. Ómar 
man eftir Hauki Vigfússyni, 
Vigfúsi föður Jóhönnu en hún 
var organisti í langan tíma. Þá 
var Friðþjófur í Rifi, Herluf 
Claucen, Ingi Einars og þá má 
nefna Guðríði konu Cýrusar 
en hann var líka í kórnum. Þá 
var Aldís Stefánsdóttir, Lóa 
Bensa og Svenna í Ártúni og 

fleiri eftirminnilegir félagar í 
kórnum sem Ómar nefnir er 
hann rifjar þetta upp. Ómar 
hefur mjög góða bassarödd og 
er mjög lagviss og gaman er 
að syngja með honum.

Þann 9. október síðastliðinn 
tóku kirkjukórarnir þrír í 
Snæfellsbæ sig saman og 
héldu kvöldstund með þeim 
hjónum, Kay og Ómari á 
Lýsuhóli til að þakka henni. 
Þetta var mjög ánægjuleg 
stund, mikið sungið meðal 
annars lag eftir hana og henni 
færðar gafir, meðal annars frá 
Lista og menningarnefnd 
Snæfellsbæjar og eins frá 
kórunum. Þá voru nokkrar 
skemmtilegar sögur rifjaðar 
upp.

Lokaorð 
Þetta er búið að vera 

skemmti legt kvöld með þeim 
hjón um Ómari og Kay. 
Töluðum við  um heima og 
geima. Var margt rætt sem 
ekki kemur fram í viðtalinu. 
Kay er enn að spila og semja 
þótt hún sé hætt útávið. Það er 
gaman að sjá hana spila á 
orgelið því fimlega leikur hún 

um nóturnar. Henni finnst 
þetta líka vera góður tími að 
hætta og lofa öðrum að taka 
við. Hún óskar öllu tónlistar
lífi í Snæfellsbæ alls hins 
besta.

En að lokum vil ég segja það 
að ekki er ofsagt hvað Kay 
hefur verið þýðingarmikil í 
tón listar lífi okkar íbúa Snæ
fells bæjar. Hún er mjög 
áhuga söm, fagleg í öllu sem 
hún gerir og nákvæm í öllum 
þeim þáttum sem að tónlist
inni lýtur. Og svo síðast en 
ekki síst er hún skemmtilegur 
félagi, jákvæð og glaðleg. Ég 
vil segja fyrir hönd okkar íbúa 
að við þökkum henni kærlega 
fyrir allt hennar góða starf á 
liðnum árum. Og að sjálf
sögðu vona ég að hennar njóti 
áfram við í tónlistar og menn
ingar lífi Snæfellsbæinga. Kay 
og Ómar óska svo öllum 
vinum og kunningjum nær og 
fjær gleðilegra jóla og þakka 
gott samstarf á liðnum árum.

Viðtal: 
Pétur Steinar Jóhannsson

Á Lýsuhóli.

Á Lýsuhóli.

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

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

Sendum öllum íbúum Snæfellsbæjar 

bestu óskir um gleðileg jól 

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

Steinunn SH-167
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g átti því láni að 
fagna að alast upp í 
söngelskri fjölskyldu 
og má segja að við 

systkinin höfum alist upp syn
gjandi. Mamma og pabbi voru 
bæði ágætis söngfólk. Mamma 
söng altrödd en pabbi bassa en 
hann var í mörg ár í kirkjukór 
Bústaða kirkju og bæði voru 
þau í öðrum kórum. Það var 
bæði orgel og píanó á heimil
inu og kunni mamma að spila 
og var alltaf gaman að hlusta á 
hana. Sérstaklega er hún 
spilaði á orgelið, stóð ég oft 
hjá henni og raulaði með. Svo 
æfði hún bassalínuna með 
pabba fyrir messur á píanóið 
og æfði sína rödd líka. Seinna 
eignaðist pabbi harmonikku 
en hann hafði gaman að spila 
og þá eftir eyranu til dæmis 
Hreða vatns valsinn og fleira í 
þeim dúr, höfðum við öll 
gaman af að hlusta á hann.

Söng mikið i strætó
Við systkinin vorum alltaf 

syngjandi sem krakkar og 
unglingar. Við Nanna lokuðum 
okkur af inni í stofu og þá í 
sitthvoru lagi. Oft fundum við 
eitthvað í eldhússkúffunni hjá 
mömmu til að nota sem míkra
fóna en Bergvin setti á sig 
heyrnartólin, söng hástöfum 
með og hélt að enginn heyrði í 
sér. Við eru öll í kór í dag við 
Nanna hér i Ólafsvík en bróðir 
okkar í kirkjukór Hjallakirkju. 
Ég söng víst mikið í strætó 
sem stelpa og man ég óljóst 
eftir mér standa í sætinu við 
hliðina á mömmu að syngja 
eitthvað lag. Mamma hafði 
bara gaman af. Eitt sinn þegar 
ég hef trúlega verið 6 eða 7ára 
var bróðir minn nýsofnaður 
og mamma að búa mig undir 
svefnin þá er ég að syngja eit
thvað og mamma sussar á mig 
„ekki vekja hann Bergvin.“ Þá 
sagði ég. ,,Huh ég ætti frekar 
að svæfa hann“. Ég man líka 

eftir því þegar við hlupum ég 
og bróðir minn í takt við lagið 
Ástarsaga með Rió trío, kring
um stofuborðið heima og sun
gum með, svaka fjör. Við 
vinkonurnar gengum oft syn
gjandi um Bústaðahverfið á 
góðviðriskvöldum. Já söng
gleðin var aldrei langt undan.

Alltaf farið í messur 
á jólunum

Ég var í barnakórnum í 
Breiða gerðis skóla en var ekki 
nógu dugleg að mæta og hætti 
svo enda mjög óframfærin. 
Nanna lærði á píanó og fékk 
ég að sitja ínn í stofu með 
handavinnuna mína og hlusta 
á hana æfa sig það fannst mér 
æði. Alltaf var farið í messur 
með pabba á jólunum og fun
dust mér alltaf jafnfalleg 
hátíðarsvörin og jólasálmarnir 
og festist þetta allt í huga mér 
í gegnum árin enda kunni ég 
þetta allt er ég byrjaði í kirkju
kórnum hérna. Í Bústaða
kirkju byrjaði ég að syngja ca 
1516 ára en ég endtist ekki 
lengi. Ég fór í einn söngtíma 
hjá Ingveldi Hjaltesteð sem 
söng mikið með kórnum í þá 
daga en það dugði ekki til 
þess að ég héldi áfram. Mér 
hefur alltaf þótt mjög óþægi
legt að syngja fyrir framan 
fólk og líður alltaf best að 
syngja með kórnum. Hver 
man ekki eftir óskalögum 
sjúklinga og óskalögum sjó
manna og lögum unga fólk
sins? Allt góðir þættir sem ég 
hlustaði á og söng alltaf með. 
Mér hefur alltaf þótt mest 
varið íslensk dægur og 
sönglög enda ólst ég upp með 
þau í eyrunum.

Bjarni kannast við 
misfagra tóna

Er ég flutti vestur þá stóð ég 
frammi fyrir því að hætta að 
syngja eða láta mig hafa að 
aðrir heyrðu í mér og varð það 

ofan á. Sönglaus gat ég ekki 
verið og kannast Bjarni í 
Geirakoti örugglega við all
skyns misfagra tóna sem 
ómuðu um landareignina í þá 
daga er ég setti disk í geis
laspilarann og söng hástöfum 
með. Óli og börnin kannast 
öruggleg við þetta líka og já 
mikið var lagt á þetta góða 
fólk. Svo voru söngpartýin 
sem haldin voru í Geirakoti 
skemmtileg þegar bassarnir 
urðu að hetjutenórum. Tvö 
undarfarin ár hef ég ásamt 
fleiri konum úr kórnum sungið 
með Syngjandi konum á 
Vesturlandi hjá henni Krist
jönu Stefánsdóttur og Zusönnu 
Budai, sem er stjórnandi 
kvenna kórsins Freyjunnar er 

haldinn í Borgar nesi. Það er 
geggjað að syngja í svona 
stórum hóp, 80 til 90 konur að 
syngja saman og eins þegar 
kóra mótin voru í Skálholti þar 
sem öllum kirkjukórum land
sins bauðst að koma og syn
gja. Sungið var frá fimmtude
gi og fram á sunnudag og æft 
stíft. Lífið snerist um að 
borða, sofa og syngja. Var æfð 
upp messa sem var flutt á sun
nudeginum.

Byrjaði í         
kirkjukórnum 1996
Þegar ég hugsa til baka þá 

hef ég til dæmis troðið upp á 
þorrablótum, árshátíð Snæ
fellsbæjar, Dvalarheimilinu 
Jaðri og í sumar sungum við 

Af hverju er ég í kirkjukór?

É

Frá vinstri Bergvin, Gerður og Nanna.

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

Gunnar Bjarnason SH-122
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nokkrar við brúðkaup vinkonu 
okkar. Það var haustið 1996 
að þær Nanna og Steiney 
mönuðu mig að koma á 
kóræfingu ef þær vöskuðu 
upp eftir afmælið hans Kidda 
sem varð 6 ára og þannig byr
jaði ég í kórnum, hefur mér 
alltaf fundist skemmtilegt í 
kórnum og þó ég hafi ætlað að 
hætta þá var alltaf eitthvað 
sem togaði í mig, það var 
þessi þörf fyrir að syngja ein
nig hefur hún systir mín alltaf 
hvatt mig til þess. Eins þegar 
jöklakórinn kom saman, það 
er allir kirkjukórar á Snæ

fellsnesi, var gaman og ómaði 
allt prógrammið í hausnum á 
manni þegar farið var að sofa 
eftir langar æfingar. Í minni 
vinnu í leikskólanum er 
virklega gefandi að kenna 
krökkunum ný lög og texta og 
barns raddirnar alltaf svo fall
egar. Þegar þau eru búin að 
læra lögin og láta heyra 
almenni lega í sér er tilgangum 
náð. Þegar þau syngja á opnu 
húsi á vorin fyrir foreldra og 
aðra gesti erum við konurnar 
virkilega stoltar af þessum 
elskum hvað þau eru dugleg. 

Ég vil hvetja alla sem finnst 
gaman að syngja að koma til 
okkar í kirkjukórinn og prófa 
að sitja eina æfingu til að sjá 
hvernig þetta fer fram, aldrei 
að vita nema áhuginn kvikni. 
Alltaf er létt yfir okkur og 
stutt í glensið, virkilega góður 
og samheldin hópur. Það er 
alltaf erfitt að sjá á eftir kórfé
lögum sem flytja í burtu, en 
líka gaman að fá nýtt fólk í 
kórinn. Við erum einstaklega 
heppin með kórstjóra hana 
Veroniku sem hefur mikinn 
metnað gagnvart kórnum og 
sýnir mikla þolinmæði gag
nvart okkur á æfingum, en 
hún lætur líka alveg vita þegar 
vel gengur. Svo er hún frábær 
söngkona. 

Þess vegna              
er ég í kór

Já það er mjög gaman og 
gefandi að vera í kór. Það er 
vissulega stundum erfitt til 
dæmis að syngja við jarðar
farir en það er nú einu sinni 
hluti af kórstafinu. Við gerum 
okkur líka glaðan dag og 
skemmtum okkur öll saman. 
Við höfum farið erlendis bæði 
til Færeyja og Þýskalands og 
haldið tónleika og alltaf fengið 

hrós fyrir sönginn. Svo höfum 
við gefið út tvo geisladiska 
með tónleikunum okkar. Við 
erum lítið sem ekkert menntuð 
í söng en höfum fyrst og 
fremst yndi af að syngja og 
allir gera sitt besta. Það eru 
ekki bara sálmar sem við erum 
að æfa heldur líka allskyns 
skemmtileg tónverk og verald
leg lög og svo eru popp messur 
einu sinni á ári. Allt er þetta 
góð tilbreyting frá sálmasöng
num. Nú erum við til dæmis 
að æfa fyrir jólatónleikana 
okkar sem er orðinn fastur 
liður rétt fyrir jólin og eftir 
áramótin verður fljótlega byr
jað að æfa fyrir árlega vortón
leika og prógrammið sem við 
ætlum að syngja úti í 
Þýskalandi. Já það er alltaf 
nóg að gera í kórnum og vill 
maður ekki missa af æfingu 
nema af brýnni nauðsyn því 
þetta er svo gaman. Þess 
vegna er ég í kór.

Takk fyrir, 
Gerður Þórðar dóttir.

Systkinin að synga fyrir föður þeirra á 75 ára afmælinu hans.

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 viðskiptavinum okkar og 

íbúum Snæfellsbæjar gleðilegra jóla 

og farsældar á nýju  ári.

K.S. málun og
Sævar Þórjónsson 

málarameistari

Óskum íbúum Snæfellsbæjar gleðilegrar 
jólahátíðar og gæfuríks nýs árs.

BESSA SH-175

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

Sveinbjörn Jakobsson SH-10
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austið 2012 þegar 
Víkingur Ólafsvík 
stóð í ströngu við að 
komast í Pepsí deild

ina í fótbolta sló Kirkju kór 
Ólafs víkur öllu upp í kæru
leysi og skellti sér til Parísar. 
Á fallegum septem ber morgni 
hittust rúmlega 30 kórfélagar 
og makar þeirra í Leifsstöð 
þar sem ferðinni var heitið 
með Flug leiðum til Parísar og 
lent á hinum stóra Charles de 
Gaulle flugvelli. Þar tók á 
móti hópnum hún Laufey 
Helga dóttir sem var svo farar
stjóri hópsins í ferðinni. Þegar 
búið var að koma sér fyrir á 
hótelinu fórum við að skoða 
okkur um í hverfinu og athuga 
matar menn inguna. Daginn 
eftir var farið í skoðunarferð 
með Laufeyju sem sýndi 
okkur allt það markverðasta í 
Parísar borg endaði ferðin fyrir 
utan Notre Dame kirkjuna þar 
sem kórinn tók að sjálfsögðu 
lagið við mikla mikla hrifn

ingu veg farenda sem vildu að 
sjálfsögðu heyra meira. Það 
sem eftir lifði dagsins fór í að 
rölta heim á hótel með við
komu á veitingastað við ána 
Signu. 

Skálað fyrir Víking
Á laugardeginum var farið 

að skoða Eiffelturninn þar 
sem beðið var í langri röð til 
að skoða útsýnið fræga sem 
auðvitað sveik engan, nutum 
við dagsins og útsýnis í góðum 

hóp. Þegar líða fór á daginn 
magnaðist spennan og var 
farið að senda smá skilaboð til 
Íslands til að fá fréttir af leik
num mikilvæga hjá Víkingi 
sem þennann dag spilaði við 
KA á Akureyri um sæti í 

Parísarferð Kirkjukórs Ólafsvíkur 2012

H

París

París

JÓLATÓNLEIKAR	  
Kirkjukórs	  Ólafsvíkur	  

 

„Hátíðleg jólastemmning og létt sveifla“ 

 
 

verða	  haldnir	  

í	  Ólafsvíkurkirkju	  
	  

fimmtudaginn	  11.	  des.	  	  	  
kl.	  20:00	  

	  

Kaffi	  og	  Konfekt	  á	  eftir	  í	  safnaðarheimilinu.	  
	  

Aðgangseyrir	  	  1.500,-	  Kr	  	  	  -	  	  	  börn	  frítt	  

Allir	  velkomnir	  !	  

Óskum viðskiptavinum okkar og 

íbúum Snæfellsbæjar gleðilegra jóla 

og farsældar á nýju  ári.
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Pepsídeildinni. Eins og allir 
vita unnu okkar menn leikinn 
og héldum við að sjálfsögðu 
upp á það þó við værum í öðru 
landi. Um kvöldið borðaði 
hópurinn saman góðan mat og 
skálaði fyrir Víking og var 
ekki sagt skál heldur Pepsí. 
Nú var farið að líða á seinni 
hluta ferðarinnar og var sun
nudeginum eytt í gönguferðir 
um borgina og reglulega sest 
niður til að hvíla sig og svala 
þorstanum í þeim mikla hita 
sem þarna var.

Le Train de Bleu
Umkvöldið var svo hátíðar

kvöldverður á hinum marg
fræga og virta veitingastað 
Bláa lestin eða Le Train de 
Bleu hann er staðsettur á mjög 
gamalli brautarstöð sem enn 

er í notkun en veitin
gastaðurinn er í elsta hluta 
hússins sem er frá 18. öld 
stöðin er notuð enn þann dag í 
dag og fara lestir þaðan í allar 
áttir frá París. Þetta kvöld var 
einnig haldið upp á nokkra 
afmælisdaga en á meðan á 
ferðinni stóð voru fjögur 
afmælisbörn þau Stefán 
Jóhann, Svandís Lóa, Bjarni 
og Sóley og fengu afmælis
börnin kórónu og sungið var 
sérstaklega fyrir þau. Það voru 
því sáttir og glaðir ferðalangar 
sem lögðu af stað heimleiðs 
frá París þreyttir en ánægðir 
með vel heppnaða ferð í 
frábærum hóp.

Með Parísarkveðju,
Sóley og Nanna

París

París

París

Óskum Snæfellingum gleðilegra jóla 

og farsældar á nýju ári,

    með þökk fyrir viðskiptin á árinu.

Óskum Snæfellingum 

gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.

Óskum íbúum Snæfellsbæjar gleðilegrar 
jólahátíðar og gæfuríks nýs árs.

Ísdögg SH-72

Óskum íbúum Snæfellsbæjar gleðilegrar 
jólahátíðar og gæfuríks nýs árs.

Bárður SH-81

Óskum íbúum Snæfellsbæjar gleðilegrar 
jólahátíðar og gæfuríks nýs árs.

Rifsari SH-70
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 tilefni þessa kór
blaðs var tekið smá 
viðtal við Vigfús 
Kristin Vigfússon í 
Ólafsvík. Vigfús er 

fæddur í húsinu Gimli á 
Hellissandi þann 14. desem
ber 1924 og verður því 90 
ára um það leyti er blaðið 
kemur út. Hann byrjaði að 
syngja í kirkju kórnum á 
Hellissandi 1940 er hann var 
sextán ára. Árið 1948 flytur 
hann til Ólafs víkur með 
konu sinni Her dísi 
Hervinsdóttur, en þau höfðu 
búið í Reykjavík í fjögur ár. 
Byrjaði hann þá að syngja í 
kirkjukór Ólafs víkur í 
gömlu kirkjunni á Snopp
unni. 

Vigfús hefur tekið mikinn 
þátt í félagslífi og söng alla 
sína ævi. Hann er mjög 
góður söngmaður með fagra 
tenórrödd. Vigfús var alveg 
til ársins 2004 í kórnum eða 
í alls 56 ár

En gefum Vigfúsi orðið: 
,Það var alla tíð mikill söngur 
á mínu heimili. Þar var orgel 
og við krakkarnir á heimilinu 
vorum að glamra á það er við 
gátum. Allir hér sem eldri eru 
þekkja Jóhönnu systur mína 
en hún spilaði í um 50 ár í 
Ingjaldshólskirkju. Hún kenn
di mér raddir í jólasálmunum 
og ég kunni því flest þau lög. 
Þegar ég er sextán ára þá er ég 
píndur til að syngja tenór upp 
í Ingjaldshólskirkju á jólunum 
og ætlaði varla að þora að 
opna munninn en það gekk 
allt vel” segir hann er hann 
rifjar upp tímann. Mér fannst 

það samt hálfasnalegt að vera 
að syngja í kirkjukór sextán 
ára gamall en það var ekki 
aftur snúið. 

Allar vildu þær     
syngja vel

Ég byrja fljótlega að syngja í 
kirkjukór Ólafsvíkur eftir að 
ég flyt hingað og þá í gömlu 
kirkjunni og síðar í þeirri nýju 
sem vígð var 1967. Ég þekkti 
Alexander Stefánsson en hann 
söng í kórnum og hann fékk 
mig til þess að syngja með í 
fjölmennri jarðarför í Ólafsvík 
og þannig byrjaði vera mín í 
kirkjukórnum. Kristjana Sig
þórs dóttir var organisti fyrst 
þegar ég byrjaði en eftir að 
hún hætti tók Björg Finn boga
dóttir við. Þó mikið væri að 
gera þá hafði ég alltaf gaman 
af þessu. Ég lærði mikið af 
Alex ander en hann kunni 
þetta allt saman mjög vel. 
Aðal bass arnir voru Guð
brand ur Guð bjarts son og 
Stefán Kristjáns son og seinna 

Krist inn Sigmundsson frá 
Hamra  endum. Konurnar í 
kórn um voru mér margar 
mjög minnistæðar eins og til 
dæmis Friðdóra, Kristjana í 
Gísla bæ, Kristín og Guðrún 
Sigur geirs dætur og Stína í 
Péturs húsi. Það var oft eftir 
jarðar farir að miklar tilfinnin
gar brutust út og konurnar 
fóru að deila um hvort kórinn 
hefði nú farið út af laginu en 
allar vildu þær syngja vel og 
allt voru þetta miklar vin
konur”. Vigfús rifjar líka upp 
tímann með Maríu Sveins
dóttur og Laufeyju Þor gríms
dóttur sem báðar sungu mjög 
vel. Þá söng Helga dóttir séra 
Magnúsar oft með kórnum.

Farið í kaffi til 
Matthildar

Í gömlu kirkjunni var sungið 
uppi á lofti og þar var líka 
orgelið. Hann segir að oft hafi 
útfararræðan verið löng hjá sr 
Magnúsi og þá hafi nokkrar 
konur í kórnum séð sér leik á 
borði og laumast út í kaffi til 
Matthildar Halldórs Jónssonar 
útgerðarmanns sem bjuggu þá 
í næsta húsi sem var 
Stakkholt.“Einu sinni hlupum 
ég og Alexander út til að segja 
þeim að ræðan væri búin og 
hlupu þær því út frá ókláruðu 
kaffinu en auðvitað var mikið 
eftir af ræðunni og náðu þær 
upp á loftið. Sr Magnús var 
góður prestur, tónaði vel og 
var með góðar ræður og oft 
tilfinningaríkar, sérstaklega í 
jarðarförum. Þegar nýja kirk
jan var vígð í nóvember 1967 
fjölgaði í kórnum og mikil 
áhersla var lögð á að hafa 

góðan söng. Ég minnist líka 
þeirra Bergþórs Stein þórs
sonar, Hrefnu Bjarna dóttur 
sem leiddi sópraninn og ein
nig Pálínu Halldórsdóttur en 
allt er þetta fólk látið. Þá eru 
ótaldir allir þeir góðu félagar 
sem ég hef sungið með frá 
upphafi en alltaf er erfitt að 
taka nokkra út úr.

Skemmtilegur 
mórall í kórnum

 ,,Það var ekki bara það að 
vera í kórnum heldur var það 
líka hinn skemmtilegi mórall 
sem ávallt var allan tíman“ 
segir Vigfús er hann rifjar upp 
þennan skemmtilega tíma og 
léttleikinn sveif yfir. 
Þýskalandsferðin með kór
num 2004 er mér alltaf minn
isstæð. Oft tók á hjá kór
fólkinu einkum við stórar 
jarðarfarir og nefni ég sérstak
lega jarðarförina á skipverjum 
á bæði Bervíkinni SH árið 
1985 og Svanborgu SH árið 
2001.

Þó Vigfús hafi hætt í kirkju
kór Ólafsvíkur árið 2004 þá 
hætti hann aldeilis ekki að 
syngja því hann ásamt góðum 
söngbræðrum sínum til langs 
tíma þeim Bjarna Ólafssyni, 
Gunnari Hjartarsyni og 
Stefáni Jóhanni Sigurðssyni 
tóku sig saman og stofnuðu 
kvart ettinn „Hinir síungu“. 
Stjórn andi þeirra er Valentina 
Kay hinn frábæri tónlistar
maður og skólastjóri Tón
listar  skólans í Snæfellsbæ. 
Þau hafa meðal annars gefið 
út þrjá hljómdiska og haldið 
margar skemmtanir víða um 
land og komið fram við mörg 
tækifæri. Vonandi halda þeir 
áfram eins lengi og þeir geta. 
Ég vil að lokum þakka Vigfúsi 
fyrir ánægjulegt spjall og upp
rifjun og óska honum innilega 
til hamingju með afmælisdag
inn sinn. Þá vil ég þakka 
honum fyrir fórnfúst starf í 
kirkjukór Ólafsvíkur og það 
skarð sem hann skildi eftir sig 
verður ekki fylllt i bráð. Ég 
óska svo honum, Herdísi og 
fjölskyldunni allra heilla á 
komandi árum.

Pétur Steinar Jóhannsson  

Byrjaði í kór 16 ára 
segir Vigfús Kristinn Vigfússon síungur

Í

Hinir síungu og Valentina Kay.

Óskum íbúum Snæfellsbæjar 

gleðilegrar jólahátíðar 

og gæfuríks nýs árs.

Óskum íbúum Snæfellsbæjar gleðilegrar 
jólahátíðar og gæfuríks nýs árs.
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Óskum íbúum Snæfellsbæjar 
gleðilegra jóla 

og farsældar á nýju ári.

Óskum íbúum Snæfellsbæjar 
gleðilegra jóla 

og farsældar á nýju ári.

Óskum viðskiptavinum okkar og 
íbúum Snæfellsbæjar gleðilegra jóla 

og farsældar á nýju  ári.

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

Sendum öllum íbúum Snæfellsbæjar 

bestu óskir um gleðileg jól 

og farsælt komandi ár.

Sendum öllum íbúum Snæfellsbæjar 
bestu óskir um gleðileg jól 

og farsælt komandi ár.
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ið gerð lokaritgerð
ar minnar í tónlistar
deild Listaháskólans, 
skoðaði ég meðal 

annars sögu kórsöngs og 
kirkjukórsöngs á Íslandi. Sú 
saga er ekki nema rúmlega 
aldargömul. Framan af virðist 
sem öll söng og tónlistar
iðkun hafi verið á mjög frum
stæðu stígi. Aðalmál skipti 
fyrir Íslendinga að menn 
hefðu „mikið hljóð“, það er að 
segja að geta sungið sem 
sterk ast og náð sem hæstum 
tónum.

Magnús Stephensen (1762
1833) var einn mesti frum
kvöðullinn í upplýsingastefnu 
Íslendinga. Hann tjáir sig 
opinberlega meðal annars um 
tónlistarmenningu eða öllu 
heldur að hans mati „ómen
ningu“ Íslendinga og fer 
vægast sagt ófögrum orðum 
um söng landsmanna sinna í 
eftirmála sálmabókarinnar frá 
1801, en þar segir:

„...Það er ljótt bæði að heyra 
og sjá, þegar söngvarar kúga 
upp skræki á stangli með 
uppblásnum æðum á höfði og 
öllu andliti af ofraun...“

Fyrstu heimildir um tilvist 
Kirkjukórs Ólafsvíkur eru frá 
árinu 1893. Til er grein með 
yfirskriftinni: „Kirkja reist í 
Ólafs vík“. Í greininni er víg
sluathöfn hinnar nýju Ólafs
víkurkirkju, sem fram fór 26. 
Febrúar 1893, nákvæmlega 
lýst:

„... eptir prjedikun fór fram 
skírn og altarisganga. Söngu
rinn við þetta tækifæri var 
hinn fegursti, er nokkurn tíma 

mun hafa heyrzt á Snæ fells
nesi. Hafði Einar Markússon 
æft söngflokk (um 20 manns) 
í fjórrödduðum sálmasöng, er 
þótti takast ágætlega. Á hann 
miklar þakkir skilið fyrir 
framgöngu sína í því að bæta 
kirkjusönginn. Útheimtir það 
mikið lag og þolinmæði, því 
kirkjusöngur hefur verið áður 
á mjög lágu stígi hjer á Nesi. „

Einar Markússon sem hér er 
nefndur í greininni var faðir 
systkinanna Maríu Markan, 
óperu  söng konu, Einars 
Markan, söngvara, og Sig
urðar Markan, söngvara. Einar 
Markús son mun hafa verið 
helsti frumkvöðull söng
menntar og tónlistarlífs í 
Ólafs vík, hann æfði kirkju
kórinn og Markansystkinin 
settu mjög svip sinn á íslenska 
tónlistarlífið.

Kirkjukórar almennt en 
sérstaklega á landsbyggðinni 
eru á mörgum stöðum mjög 

mikilvægur þáttur í mennin
garlífi staðarins. Ekki aðeins 
fyrir þá sem fá að hlýða á 
söng þeirra í kirkjum eða á 
tónleikum kóranna heldur 
ekki síst fyrir fólkið sem syn
gur í kórunum. Hér gefst 
tækifæri til að vera sjálfur 
virkur í því að búa til men
ningu og öðlast þar með aukna 
menntun á sviði tónlistar og 
söngs. Með því leggur hver og 
einn kórfélagi sitt af mörkum 
til að gera samfélagið að betra 
og ríkara samfélagi.

Dr. Páll Skúlason heimspe
kingur orðaði eftirfarandi 
skilgreiningu á hugtakinu 
„menning“ sem mér finnst 
lýsa því mjög vel:

„ ...að skilja það sem kröfu 
til okkar allra, sem þetta land 
byggja, um að vanda verk 
okkar í hvívetna, á vinnu
stöðum, heimilum, í umferð
inni, stjórnsýslu, viðskiptum, 
framleiðslu og í visindum og 
listum. Að reyna sífellt að 
gera betur, það er menning. 
Menning er allt það sem eykur 
gæði lífsins og dregur úr böli. 
Þess vegna þarf menning að 
setja mark sitt á alla okkar 
viðleitni.“

En hvað er það sem fær 

fólkið til þess að vilja syngja í 
kirkjukór ? 

Í viðhorfskönnun kórfélaga, 
annars vegar úr Kirkjukór 
Ólafsvíkur og hins vegar úr 
Kór Langholtskirkju kemur 
fram að það er aðallega söng
gleði, félagsþörfin og tónlis
taráhugi sem er fólkinu ofar
lega í huga. Að rækta hæfilei
ka og áhugamálið sitt í sjálfu 
sér er mjög gefandi og í kór er 
auk þess hægt að sameina það 
skemmtilegum félagsskap.  
Að standa hlið við hlið og 
syngja skapar sterka tilfinnin
gu fyrir þvi að tilheyra einni 
heild og gefur mönnum tæki
færi til að vera sameiginlega 
skapandi. Erik Abra hamsen 
lýsir þessari tilfinningu vel í 
grein um „Karla kórs sönginn 
og hugsjónir hans“ sem kom 
út í Heimi 1938:

„Kórsöngurinn er eins og 
táknmynd af fullkomnu sam
félagi mannanna(....) Þá fyrst 
hefðu mennirnir von um að 
verða hamingjusamir – ham
ingjusamir eins og söngmaður
inn, sem syngur af hjartans 
lyst og lætur rödd sína renna 
saman við raddir söngbræðra 
sinna í undurfagran sam
hljóm...“

Við í Kirkjukór Ólafsvíkur 
höfum ávallt fundið fyrir vel
vilja og hlýhug í garð kórsins 
frá fólkinu í okkar samfélagi.  
Við erum mjög þakklátt fyrir 
það og fyrir okkur er það  
mjög gefandi að geta veitt yl í 
hjörtu með söng, bæði á gleði 
og sorgarstundum.

Veronica Osterhammer

Ritgerðin í heild er aðgengileg á 
netinu og  er hægt að googla með:

„Söngurinn göfgar og glæðir, 
guðlegan neista í sál“

Kirkjukórinn: 
saga, menning og samfélagið

V

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.

Óskum viðskiptavinum okkar 
og íbúum Snæfellsbæjar 
gleðilegra jóla 
og farsældar á nýju  ári.
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Á jólum árið 1999.

Myndir úr kórstarfinu

Flottar konur í kórnum.

Kórinn fór í Bláa  lónið áriðð 1997. Árin með Elíasi Davíðssyni voru góð.

Óskum íbúum Snæfellsbæjar 
gleðilegrar jólahátíðar 
og gæfuríks nýs árs.

Óskum Snæfellingum 
gleðilegra jóla 

og farsældar á nýju ári.

Óskum Snæfellingum gleðilegra jóla 
og farsældar á nýju ári.

Óskum Snæfellingum 
gleðilegra jóla 

og farsældar á nýju ári.

Óskum Snæfellingum gleðilegra jóla 
og farsældar á nýju ári.

Óskum Snæfellingum gleðilegra jóla 
og farsældar á nýju ári. Óskum öllum Snæfellsbæingum 

gleðilegra jóla og farsældar á  nýju  ári.

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

Sverrisútgerð og starfsfólk
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éra Óskar, vertu 
velkominn. Vissu
lega ertu fullorðinn“, 
söng Kirkjukór 

Ólafs víkur fyrir nýja prestinn 
þegar hann mætti á sína fyrstu 
kóræfingu í ársbyrjun 2000 
ásamt kærustunni og verðandi 
eiginkonu. Eftirminnilegar 
mót  tökur sem gleymast seint. 
Mig minnir að vinkona mín, 
Sigurbjörg Kristjánsdóttir, 
hafi sett braginn saman sem 
sunginn var við barna og 
æskulýðslagið ,,Hver er í sal
num?“. Presturinn þótti, að 
mér skildist, vel ungur og 
barna legur í útliti af mörgum 
sóknar börnunum. Sjálfur 
hafði ég mjög gaman af þessu 
en taldi mig í einlægni vissu
lega fullorðinn. Nú þegar ég 
skoða myndir frá þessum tíma 
þá skil ég betur hvað sóknar
börnin áttu við. Þetta var nát
túrulega bara krakki. En hann 
mannaðist hjá góðu fólki, 
eignaðist frumburðinn ári 
síðar og gekk í hjónaband á 
dásamlegum sólskinsdegi í 
Brimilsvallakirkju sumarið á 
eftir. Raunar voru árin okkar 
Unu í Ólafsvík samfelldir sól
skinsdagar sem við hugsum 
ævinlega til með mikilli hlýju 
og þakklæti. Og Guð hjálpi 
þeim sem ætlar að reyna að 
hallmæla Ólsurum eða Fróð
hreppingum í mín eyru!

Glottandi kindur á 
jólaföstu

Fyrstu jólin í Ólafsvík voru 
sérstök. Unga prestsparið hélt 
sín fyrstu jól eitt og sjálft, 
fjarri foreldrahúsum. Á hyggjur 

prestsins sneru þó mest að 
jólamessunni á að fanga dags
kvöld, ekki síst að hátíðar
tóninu sem fer í hæstu hæðir 
tónstigans eins og kunnugt er. 
Í mínum huga þurfti jólames
san að vera óað finnan leg í tali 
og tónum, slíkar voru kröfur
nar hjá nýja prest inum sem er 
vel að merkja mikið jólabarn. 
Til að reyna að mæta þessum 
kröfum brá ég á það ráð að 
fara með hundinn okkar, hana 
Úu, í göngutúr inn í Bug. 
Þangað fór ég þrisvar til 
fjórum sinnum í viku alla 
aðventuna, lagði drög að jóla
predikuninni og tónaði hástö
fum ,,Sú þjóð sem í myrkri 
gengur sér mikið ljós“ og 
,,Önd mín lofar Drottinn og 
minn andi gleður sig í Guði 
frelsara vorum.“ Að tóna 
,,Öndina“ var mikil áskorun 

svo ekki sé meira sagt og því 
var betra að hafa vel valda 
áheyrendur þegar að æfingum 
kom. Ég er ekki frá því að 
kindurnar hans nafna míns í 
Bug hafi glott við tönn þegar 
þær urðu vitni af þessum 
skringilegheitum á jólaföstun
ni. Og gott ef þær jörmuðu 
ekki hlæjandi þegar presturinn 
fór þar hjá, röltandi, annars 
hugar og á köflum tónandi.

Heims um ból eða 
Bjart er yfir 
Betlehem

Spennustigið var hátt þegar 
kom að aftansöngnum kl. 18 í 
Ólafsvíkurkirkju árið 2000. 
Mig minnir að ég hafi byrjað 
full hátt í tóninu sökum þess 
og endaði því nánast þegjandi 
á hæstu tónunum. En svo sun
gum við öll Heims um ból, 
helg eru jól og þá voru jólin 
komin. Aðeins tónvandræði 
og ófullkomin ræða hjá nýja 
prestinum virtust ekki hafa 
rænt jólunum frá söfnuðinum, 
Guði sé lof. Aðeins tilhug
sunin um ljósamessuna á jóla
dagskvöld í Brimils valla

kirkju og stemninguna þar 
kalla fram hlýjar minningar 
og koma mér í jólaskap. Í 
fyrstu ljósamessunni urðu 
nýja prestinum reyndar á þau 
byrjenda mistök að láta ekki 
syngja Heims um ból sem 
loka sálm heldur Bjart er yfir 
Betle hem. Ég fæ enn örlítinn 
kjána hroll þegar ég rifja þetta 
upp. En hugsunin var sú að 
vera ekki með sama loka sálm
inn tvo daga í röð! Svona var 
maður nú nýungagjarn á 
fyrstu mánuðunum en í 
mínum huga vantar alveg 
hjartað í jólamessu ef ekki fá 
allir að syngja þar í lokin 
Heims um ból. Þetta fundu 
við staddir án efa en sá eini 
sem færði þetta í orð við mig 
nokkru síðar og gerði það af 
mikilli nærgætni var Jónas 
Kristófersson smiður sem 
hrósaði messunni í hástert en 
bætti svo við, ,,það vantaði 
bara að syngja Heims um ból 
í lokin.“ 

Englaraddir til 
Evrópu

Það er einkenni góðra 
uppalenda að hrósa börnum 
sínum og hvetja þau áfram, 
líka þegar þeim verður á í 
messunni. Ég var svo lánsam
ur nýfæddur presturinn að fá 
góða uppalendur og fyrir það 
verð ég alltaf þakklátur. 
Vinum mínum í Kirkjukór 
Ólafsvíkur óska ég alls hins 
besta og treysti því að kórinn 
syngi enn jafn fallega og ég 
man hann. Englaraddir eiga 
ekki aðeins erindi við sitt hei
mafólk heldur líka alla 
Evrópu!

Fyrrum sóknarbörnum og 
uppalendum, sem og lesend
um öllum, óska ég gleðilegra 
jóla og farsældar á nýju ári.

Guð blessi ykkur öll.
Óskar Hafsteinn Óskarsson

Vissulega fullorðinn!

S

Fjölskyldumynd, tekin á Tenerife haustið 2013.  Una og Óskar með börnin 
þrjú, Helgu Margréti, Óskar Snorra og Elínbjörtu Eddu

Óskum viðskiptavinum okkar og 
íbúum Snæfellsbæjar gleðilegra jóla 

og farsældar á nýju  ári.

Óskum íbúum Snæfellsbæjar gleðilegrar 
jólahátíðar og gæfuríks nýs árs.

Óskum íbúum Snæfellsbæjar gleðilegrar 
jólahátíðar og gæfuríks nýs árs.
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Fullvel man ég fimmtíu ára sól,
fullvel meir en hálfrar aldrar jól. 
Man það fyrst, er sviptur allri sút 
sat ég barn með rauðan vasaklút.  

Kertin brunnu bjart í lágum snúð, 
bræður fjórir áttu ljósin prúð.
Mamma settist sjálf við okkar borð. 
Sjáið, enn þá man ég hennar orð:  

„Þessa hátíð gefur okkur Guð,
Guð, hann skapar allan lífsfögnuð, 
án hans gæzku aldrei sprytti rós,
án hans náðar dæi sérhvert ljós.

Þessi ljós, sem gleðja ykkar geð, 
Guð hefur kveikt, svo dýrð hans gætuð séð. 
Jólagleðin ljúfa lausnarans 
leiðir okkur nú að jötu hans.“

Síðan hóf hún heilög sagnamál, 
himnesk birta skein í okkar sál. 
Aldrei skyn né skilningskraftur minn 
skildi betur jólaboðskapinn.

 
Matthías Jochumson (1835-1920)

Jólin 1891   

Óskum viðskiptavinum okkar og 
íbúum Snæfellsbæjar gleðilegra jóla 

og farsældar á nýju  ári.
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og farsældar á nýju  ári.

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.

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.

Óskum viðskiptavinum okkar og 
íbúum Snæfellsbæjar gleðilegra jóla 

og farsældar á nýju  ári.

BÁTAHÖLLIN / VPH fasteignir ehf.

Helgihald um jól og áramót

24. desember aðfangadagskvöld
    kl. 16:30 aftansöngur í Ingjaldshólskirkju
    kl. 18 aftansöngur í Ólafsvíkurkirkju.

25. desember jóladag
    kl. 14 helgistund á Jaðri
    kl. 21 ljósaguðsþjónusta í Brimilsvallakirkju.

26. desember annan í jólum 
    kl. 14 hátíðarguðsþjónusta í Ingjaldshólskirkju.

31. desember gamlársdag 
    kl. 16 hátíðarguðsþjónusta í Ólafsvíkurkirkju.

 Komum saman í kirkjunum okkar 
á hátíð ljóss og friðar.
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Á námskeiði hjá Jóni Stefánssyni árið 1992.

Myndir úr kórstarfinu

Æfingaferð í Skálholt árið 1993.

Myndin tekin í grunnskólanum í Ólafsvík á 300 ára verslunarafmæli Ólafsvíkur árið 1987

Mynd tekin árið 1985, kveðjuhóf fyrir David.

Berit, Elsa og Sigurbjörg á góðri stundu.

Sendum öllum íbúum Snæfellsbæjar 
bestu óskir um gleðileg jól 

og farsælt komandi ár.

Sendum öllum íbúum Snæfellsbæjar 
bestu óskir um gleðileg jól 

og farsælt komandi ár.

Skarðsvík hf.
Magnús SH-205

Kvika ehf. útgerðarfélag

Sendum öllum íbúum Snæfellsbæjar 
bestu óskir um gleðileg jól 

og farsælt komandi ár.

Nónvarða ehf.

Óskum íbúum Snæfellsbæjar 
gleðilegrar jólahátíðar og gæfuríks nýs árs.

Bílaréttingar og sprautun, Rétt hjá Jóa ehf  
Mosfellsbæ
Gleraugnabúðin í Mjódd
Gistihúsið Langaholt ehf.
Gamla Rif - Kaffistofa ehf.
Fiskverkunin Björg ehf.
Verslunin Blómsturvellir 
Kökugerð HP Selfossi
Mangi á Búðum SH 85  
Ingibjörg SH 174 
J.T.Trésmíði slf.
Kaffi Sif  Hellissandi
Katrín SH 375  Rafn ehf.
HG Geisli ehf.
Saxhamar SH 50 / Útnes ehf.
Víkurhöfn ehf.
Verslunin Hrund sf.
Tölvuverk bókhaldsstofa slf.
Brauðgerð Ólafsvíkur ehf.
Verslunin Kassinn ehf.
Snævélar ehf. / Snæbjörn Kristófersson
Snyrtistofan Rán 
Bára SH 27 / Hjallasandur hf. 
Rifssaumur
TS vélaleiga ehf.
Hraðbúðin Hellissandi 
Labote ehf. - babaria.is
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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.
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Norðurtanga - 355 Ólafsvík - Sími 430 3700 - fmis@fmis.is

Óskum Snæfellingum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári, 

með þökk fyrir viðskiptin á árinu.


