
KKOONNUURR  TTIILL  FFRRAAMMAA
- LEIÐTOGANÁMSKEIÐ Á VEGUM SJÁLFSTÆÐISFÉLAGANNA Í EYJUM

Konur til frama var yfirskrift leiðtoga-
námskeiðs fyrir konur sem haldið var
dagana 15., 17. og 18. nóvember
síðastliðinn. Námskeiðið var haldið á
vegum Sjálfstæðisfélaganna í Eyjum og
var þátttakendum að kostnaðarlausu.
Markmið námskeiðsins var að efla
konur í starfi og einkalífi, að hvetja
konur til að leyfa hæfileikum sínum að
njóta sín og að hvetja konur til að láta
drauma sína rætast. Jafnframt var
námskeiðið gott tækifæri fyrir
Eyjakonur til að koma saman, eiga
saman góðar kvöldstundir í notalegu
umhverfi og til að efla tengslanet sitt. 

Undirbúningur hófst um miðjan sept-
ember en skipulagning námskeiðsins
var í höndum undirritaðrar, auk Jó-
hönnu Kristínar Reynisdóttur formanns
Eyverja og Gunnlaugs Grettissonar
formanns fulltrúaráðs Sjálfstæðis-
flokksins í Eyjum. Undirbúningurinn
gekk vonum framar og alls staðar
mættum við velvild fyrirtækja og
einstaklinga sem vildu leggja hönd á
plóginn. Skráning kvenna á námskeiðið
mjög góð en alls voru 58 konur skráðar
til leiks ásamt fyrirlesurum. Við gerðum
okkur í raun engar væntingar um fjölda
þátttakanda í upphafi, en töldum okkur
geta verið mjög sátt ef um 20-30 konur
myndu skrá sig. Það kom því mjög
ánægjulega á óvart hversu mikill fjöldi
kvenna hafði áhuga á að sækja þetta
námskeið. Um var að ræða tvö
fyrirlestrarkvöld en á þriðja kvöldinu
var dagskráin brotin upp og boðið var

upp á veitingar og létta skemmtun. 

Það voru sjö frábærar framakonur sem
héldu fyrirlestra á námskeiðinu. Þær
eru Valgerður Guðjónsdóttir forstöðu-
maður Visku, Guðmunda Hjörleifsdóttir
framkvæmdastjóri Volare á Íslandi, Rut
Haraldsdóttir viðskiptafræðingur, Guð-
munda Bjarnadóttir útgerðarkona og
Sigrún Inga Sigurgeirsdóttir ræðuskör-
ungur sem allar eru búsettar í Eyjum.
Auk þeirra voru Unnur Brá Konráðs-
dóttir lögfræðingur og Guðbjörg Ósk
Friðriksdóttir Rope Yoga kennari með
erindi en þær komu ofan af fasta-
landinu. Guðbjörg Ósk hafði einmitt á

orði að hún hefði sótt samskonar
námskeið í Hafnarfirði í september og
þar hefðu 209 konur sótt námskeiðið
þannig að samkvæmt léttum út-
reikningum þá slógu Eyjakonur þeim
hafnfirsku við ef miðað er við íbúatölu.
Þessi fjölbreytti hópur fyrirlesara stóð
sig frábærlega og á hrós skilið fyrir að
taka þátt í þessu með okkur. 

Á lokakvöldinu var slegið á léttari
strengi og boðið upp á veitingar og
létta skemmtun sem tókst mjög vel.
Var það eina kvöldið þar sem
karlmönnum var hleypt inn á
námskeiðið en hlutverk þeirra þetta

kvöld var að sjálfsögðu að þjóna
konunum til borðs. Arnar Sigurmunds-
son, Elliði Vignisson og Gunnlaugur
Grettisson eiga mikið þakklæti skilið
fyrir að koma og hjálpa til.

Flestir eru líklega sammála því að
nauðsynlegt er að hvetja konur í
nútímasamfélagi áfram og mikilvægt er
að konur hafi fulla trú á því að þær séu
ekki síðri leiðtogar en karlmenn. Því
vona ég að þetta námskeið hafi verið
konum í Eyjum hvatning til að sækja í
það sem þær vilja og að námskeiðið
hafi vakið þær til umhugsunar um
hversu mörg tækifæri konur til að hafa
áhrif á það samfélag sem við búum í.
Jafnframt vona ég að þær konur sem
sátu þetta námskeið hafi tekið þær
umræður sem þar fóru fram inn á
heimili sitt, vinnustað eða í
saumaklúbbinn. Þannig nær umræðan
um styrk, dugnað og þor kvenna að
vaxa og dafna. Það er okkar
nútímakvenna að leggja línurnar fyrir
komandi kynslóðir og því er mikilvægt
að umræðan dafni ekki.

Að lokum vil ég koma á framfæri
þakklæti fyrir hönd Sjálfstæðisfélag-
anna í Vestmannaeyjum til allra styrkt-
araðila námskeiðsins og ennfremur
þakklæti til allra þeirra frábæru
kvenna sem sáu sér fært að mæta og
taka þátt í þessu námskeiði. 

Margrét Rós Ingólfsdóttir
mri@hi.is

| Skráning kvenna á námskeiðið var mjög góð en alls voru 58 konur skráðar til leiks    
ásamt fyrirlesurum. |

Íþróttahrósið fær: 
Gunnar Heiðar Þorvaldsson fyrir
frábæran árangur í sinni grein.
Markahæstur í Svíðþjóð
3. kjörinn í knattspyrnumaður ársins
Tilnefndur í íþróttamaður ársins

Framtak ársins fær:
Hjónin Mari og Marý fyrir að efla sitt
fyrirtæki Miðstöðin, með flutningi í
nýtt og glæsilegt húsnæði sem gefur
miðbæ Vestmannaeyja fallegri mynd.

Kaupsýslumaður ársins er:
Magnús Kristinsson, hann hefur farið
mikið í viðskiptum á líðandi ári. Segja
má að hann hafi toppað það í lok
ársins þegar hann gekk frá kaupum á
Toyota umboðinu á Íslandi.

Atvinnuhrósið fær:
Útgerðir í Vestmannaeyjum sem hafa
verið duglegir að bæta kvótastöðu
sína á árinu, sem endurspeglar styrk
þeirra í sjávarútvegi.

Dýr ársins er:
Kanínan í Vestmannaeyjum, fyrir að
hafa enn sem komið er haft sigur gegn
Magnúsi Þór hafsteinssyni og félögum í
Frjálslyndaflokknum.

Pólitíkus ársins er:
Arnar Sigurmundsson fyrir að hafa
leitt bæjarstjórn Vestmannaeyja, á
meðan foringi V-listans hefur verið
veðurteptur í Skerjafirðinum.

EYVERJAHRÓSIÐ ÁRIÐ 2005

| Arnar Sigurmundsson, pólitíkus ársins |
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25. des. - 12 merkur og 50 cm.
Andrea Dögg Arnsteinsdóttir

Arnsteinn Ingi Jóhannesson
Páley Borgþórsdóttir

3. janúar. 
Ólafur Kristján Kristleifsson

Kristleifur Guðmundsson
Berglind Jóhannsdóttir

31. janúar - 13½ mörk og 49½ cm.
Helga Lind Halldórsdóttir

Halldór Sölvi Haraldsson
Anna Halldórsdóttir

2. febrúar - 13 merkur og 51 cm.
Benóný Friðrik Jónsson

Jón Gísli Benónýsson
Annika Vigdís Geirsdóttir

2. mars - 16 merkur og 53 cm.
Thelma Rós Óskarsdóttir

Óskar Þór Hauksson
Berglind Ósk Sigvardsdóttir

4. mars - 15 merkur og 52 cm.
Berta Sigursteinsdóttir

Sigursteinn Bjarni Leifsson
Helga Björk Ólafsdóttir

5. mars - 14 merkur og 50 cm.
Silvía Lind Tórshamar

Hildur Rán Tórshamar

20. mars - 15 merkur og 52 cm.
Jónatan Árni Óðinsson

Óðinn Steinsson
Steinunn Jónatansdóttir

21. mars - 11 merkur og 46 cm.
Erika Rún Long
Hermann Ingi Long

Jóhanna Lilja Eiríksdóttir

27. apríl - 14½ mörk og 53 cm.
Sara Dröfn Ríkharðsdóttir

Ríkharð Bjarki Guðmundsson
Ásta Hrönn Guðmannsdóttir

28. apríl - 14 merkur og 53 cm.
Aron Stefán Ómarsson

Ómar Stefánsson
Þórdís Jóelsdóttir

28. apríl - 16 merkur og 53 cm.
Hávarður Arnar Ívarsson

Ívar Örn Bergsson
Þórunn Kristín Kolbeinsdóttir

Á göngu lífsins er gott að staldra við og líta
um öxl, líta yfir farinn veg og stigin skref.
Margir nota einmitt áramót til slíkra hluta,
þegar við sprengjum burt gamla árið og
heilsum því nýja. Áramótin eru tímamót og á
þeim halda margir fast í ýmsa siði. Það er
ríkjandi siður hjá þjóðinni á gamlársdag að
rifja upp stærstu viðburði ársins. Sjónvarps-
dagskráin á gamlársdag ber þess glöggt vitni,
alls kyns upprifjanir, kryddsíld, innlendir og
erlendir frétta- og íþróttaannálar og svo að
sjálfsögðu áramótaskaupið. Mitt í öllum
þessum opinberu upprifjunum er það siður á
mörgum heimilum að fjölskyldan setjist niður
á gamlársdagskvöld og rifji saman upp
stærstu atburði líðandi árs í persónulega
lífinu. Þetta eru oft skemmtilegar upprifjanir
og geta verið fjölskyldunni mikil gleði,
gleðilegar minningar sem vekja upp jákvæðar
tilfinningar. Upprifjanir geta einnig vakið upp
sorg og erfiðar tilfinningar, vakip upp
tilhugsun um látinn ástvin, erfiðleika eða
þrengingar. Við eigum öll ólíka upplifun af
árinu 2005 en atburðir ársins hafa þó gefið
okkur reynslu, reynslu af lífinu.  Á öllum
þessum viðburðum líðandi árs og fyrri ára
höfum við þroskast og færari til að takast á
við lífið og skilja það enn frekar.
Í kjölfar upprifjana setja margir sér markmið,
strengja áramótaheit um að á nýju ári muni
maður láta af einhverjum ósið til að bæta
okkur sjálf og gera framtíðina betri. Horfa til
reynslunnar til að bæta framtíðina, það er
hið besta mál, en í öllu þessu, upprifjunum
og áforum þurfum við þó að vara okkur, því
öfgarnar í sitthvora áttina geta nefnilega gert
okkur erfitt um vik. Sumum finnst nefnilega
eðlilegast að lifa fyrir líðandi stund eins og í
dag sé síðasta tækifæri til að lifa og njóta.
Þannig verður lífið ómarkvisst og heildarsýn
skortir. Við þurfum öll að eiga markmið og
framtíðarsýn, stefna að einhverju tilteknu.
Öðrum hættir á hinn bóginn til að lifa svo
mikið í framtíðinni að þau eru alla ævi að búa
sig undir það sem koma skal síðar. En líðandi
stund hverju sinni er eini tíminn sem við
höfum ráð á því framtíðin er enn utan
seilingar og eins er fortíðin að baki.
Það er gott að setja sér markmið og gera
áform varðandi framtíðina. En slík markmið
og áform geta þó aldrei orðið til þess að við
erum leyst undan því að gera mistök, ganga í
gegnum erfiðleika eða upplifa sorgina. Fengin
reynslan getur verið góð hjálp okkur til að
takast á við það sem miður fer. Reynslan, ein
og sér er þó ekki nóg. Í öllum áformum og
framtíðarskipulagi á lífinu langar mig að
benda þér á traustasta leiðarvísinn.  Með
orðum sínum gaf Jesús Kristur okkur
nefnilega bestu leiðbeiningar um hvernig við
getum lifað sem bestu og innihaldsríkustu lífi.
Boðskapur hans gengur þó ekki út á að við

hljótum endalausa velgengni og lifum án
nokkurra vandkvæða eða vandræða. Nei,
hann gaf okkur hins vegar leiðbeiningar
hvernig við getum lifað góðu lífi og þannig
verið enn færari til að takast við þær erfiðu
aðstæður sem oft skapast. Boðskapur Krists
gefur okkur jafnframt hina kristnu von sem er
öllu öðru mikilvægara og nær lengra en þetta
jarðneska líf, boðskapur sem gildir í dag og
vísar til framtíðar. 
Það er erfitt að fóta sig í myrkri, á
lífsgöngunni þurfum við því ljós til að lýsa
okkur réttu leiðina. Það ljós er Kristur
sjálfur. Í Davíðssálmum er sagt í bæn til
Drottins: ,,Þitt orð er lampi fóta minna og
ljós á vegum mínum”. Það er því vel við hæfi
á  áramótum, í öllum loforðum,
áramótaheitum og framtíðarplönum, að taka
á móti ljósinu og leyfa því að lýsa um alla
framtíð, sjálfum okkur til blessunar, Guði til
dýrðar. 

Kæri Eyjamaður, 
Guð gefi þér gleðilegt og gæfuríkt nýtt ár.

Ólafur Jóhann Borgþórsson.

LÝSUM  UPP
ÁRAMÓTAHEITIN
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8. maí - 11 merkur og 49 cm.
Halldór Páll Viktorsson

Viktor Guðnason
Hulda Sumarliðadóttir

16. maí - 16 merkur og 54 cm.
Reynir Þór Egilsson
Egill Arnar Arngrímsson

Jóhanna Kristín Reynisdóttir

23. maí - 16 merkur og 54 cm.
Kári Steinn Helgason

Helgi Bragason
Þóra Hallgrímsdóttir

29. maí - 17 merkur og 53 cm.
María Fönn Frostadóttir

Frosti Gíslason
Ingibjörg Grétarsdóttir

31. maí - 13 merkur og 51 cm.
Sunna Daðadóttir

Daði Pálsson og
Þóra Hrönn Sigurjónsdóttir

7. júní - 18 merkur og 53 cm.
Drengur Hilmisson

Hilmir Agnarsson og
Þórunn Lilja Helgadóttir

19. júní - 18 merkur og 55 cm.
Súsanna Karen Gylfadóttir

Gylfi Birgisson og
Rósa Hrönn Ögmundsdóttir

22. júní - 16 merkur og 55 cm.
Sigurður Dan Óskarsson

Óskar Sigurðsson og 
Gunnlaug Rósalind Sigurðardóttir

26. júní - 17 merkur og 56 cm.
Rakel Rut Friðriksdóttir

Friðrik Þór Steindórsson og
Hafdís Snorradóttir

3. júlí - 13½ mörk og 52 cm.
Ísak Logi Hansson
Hans Aðalesteinsson og

Sif Sigurbjörnsdóttir

6. júlí - 14 merkur og 51 cm.
Ingi Steinn Friðþórsson

Friðþór Ingason og
Ragnheiður Jónsdóttir

25. júlí - 14 merkur og 53 cm.
Inga Dan Ingadóttir

Ingi Sigurðsson og
Fjóla Björk Jónsdóttir

29. júlí - 16 merkur og 54 cm.
Kristján Ingi Kjartansson

Kjartan Guðmundsson og
Anna Lilja Tómasdóttir

11. ágúst - 12 merkur og 49 cm.
Ellen Eva Þrastardóttir

Þröstur Jóhannsson og
Rakel Björk Haraldsdóttir

20. ágúst - 12 merkur og 49 cm.
Sigrún Gígja Sigurjónsdóttir

Sigurjón Eðvarðsson og
Elísa Kristmannsdóttir

30. ágúst.
Gísli Rúnar Jóhannsson

Jóhann Guðmundsson og
Oddný Friðriksdóttir

14. september.
David Lyle Björgvinsson

Foreldrar: vantar upplýsingar.

16. sept. - 18 merkur og 58 cm.
Ívar Bessi Viðarsson

Viðar Einarsson og
Dóra Björk Gunnarsdóttir

16. sept. - 16 merkur og 50 cm.
Nikita Þrastarson Balinsky

Þröstur Gunnar Eiríksson og
Svetlana Anatolevna Balinskaya

16. sept. - 14 merkur og 54 cm.
Nökkvi Guðmundsson
Guðmundur Óli Sveinsson og

Hrund Gísladóttir

1. október - 14½ mörk og 53 cm.
Sólbjartur Dýri Jónsson

Jón Ingvi Hilmarsson og
Sylvía Ómarsdóttir

12. október - 15 merkur og 54 cm.
Herborg Sindradóttir

Sindri Óskarsson og
Ragnheiður Borgþórsdóttir

13. október - 13 merkur og 51 cm.
Stúlka Ólafsdóttir

Ólafur Kr Guðmundsson og
Sunna Sigurjónsdóttir.

29. október - 17 merkur og 55 cm.
Anna María Lúðvíksdóttir

Lúðvík Jóhannesson og
Ingibjörg Þorsteinsdóttir

2. nóv. - 15 merkur og 53 cm.
Matthías Hjörleifsson

Hjörleifur Þórðarson og
Margrét Rós Andrésdóttir

Nýfæddir Vestmannaeyingar árið 2005
Tekið var mið af tímabilinu 15.des. 2004 - 15.des. 2005. Einungis eru hér börn sem skráð eru með
lögheimili í Vestmannaeyjum. Tekið er fram fæðingardagur, hæð og þyngd við fæðingu, foreldrar 

og nafn barns ef það hefur verið skírt. 
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ÁÁRRAAMMÓÓTTAA-
KKVVEEÐÐJJAA

FFOORRMMAANNNNSS
Árið 2005 er nú senn að líða
Lífið í bæjarpólitíkinni hefur verið á
frekar rólegum nútum þar sem meiri-
hlutasamstarf Sjálfstæðisflokksins og
Vestmanneyjarlistans hefur svo
sannarlega farið undir kjörorðunum
“Friður og framfarir”.
Meirihlutinn hefur þó unnið erfitt og
jafnframt nauðsynlegt starf sem felst
að mestu leyti í niðurskurði og
sparnaði fyrir bæjarsjóðinn, ekki
öfundsvert starf.

Nokkrir árlegir Eyverja 
- viðburðir árið 2005
Þrettándagrímuball var haldið í
Höllinni 6.janúar þar sem um 150
krakkar mættu til leiks. Börn og
foreldrar fá hrós fyrir alla þá vinnu
sem lögð er í gerð búninga.

Goslokahelgin. Við fengum góða SUS -
gesti í heimsókn og ásamt góðum
Eyverjahóp var farið í hina árlegu
úteyjarferð, tókst hún mjög vel.

Ný stjórn var kosin á aðalfundi
félagsins í október. Hana skipa: 
Jóhanna Kristín Reynisdóttir
Formaður, Margrét Bjarnadóttir Vara-
formaður, Rúnar Þór Karlsson
Gjaldkeri, Ingibjörn Jónsson Ritari,
Arnar Richardsson, Margrét Rós
Ingólfsdóttir, Sindri Viðarsson, Gunnar
Friðfinnsson, Finnbogi Friðfinnsson,
Þórir Ólafsson og Þorsteinn
Traustason.

Leiðtoganámskeið Kvenna var haldið
í nóvember af Jóhönnu Reynisdóttir
og Margréti Rós Ingólfsdóttir, fyrir
hönd Sjálfstæðisfélaganna þriggja.
Tókst þetta með eindæmum vel, 58
konur skráðu sig og var það vonum
framar okkar væntingum. 
Viljum við koma þakklæti okkar á
framfæri til þeirra sem tóku þátt.

Árið 2006. Fer senn að hefjast og er
kosningaár framundan, tel ég að þetta

verði öðruvísi kosningabarátta vegna
óvenjulegs meirihlutasamstarfs, bar-
áttan verður því vonandi á málefna-
legum nótum og minna af skít og
skætingi. Það vona ég að minnsta
kosti.
Hlutverk Eyverja í kosningabaráttunni
er mikilvægt, því ætla Eyverjar að
fara í baráttuna af heilum hug og
markmiðið er að sjálfsögðu að ná
hreinum meirihluta.
Eyverjar munu því leggja áherslu á
jákvæða og uppbyggilega
kosningabaráttu, einnig munum við
bjóða uppá ýmsan fróðleik og
skemmtun.

Framundan er árlegt
Þrettándagrímuball Eyverja sem
verður þann 6.janúar næst komandi í
Höllinni frá klukkan 15:00 –
17:00,veglegir vinningar verða fyrir
vinningssætin. Nýung verður þar því
allir þátttakendur munu fá
viðurkenningu fyrir þátttökuna.

Að lokum vil ég óska Vestmanna-
eyingum farsældar á komandi ári.

Kær kveðja
Jóhanna Kristín Reynisdóttir

Formaður Eyverja.

Sunnudaginn, 6. janúar verður grímuball fyrir
hressa krakka í Höllinni kl. 15.00-17.00
- Vegleg verðlaun fyrir frumlegustu búningana,
keyptan búning og líflegustu framkomuna.
- Jólasveinar mæta á svæðið og allir fá
eitthvað gott úr pokanum.

Verð 500 krónur 
( 300 krónur fyrir systkin ) Allir velkomnir

Eyverjar

Þrettándagrímuball

Eyverjar fá miðann á aðeins kr. 1500.
Forsala í Ásgarði milli 17-19.

Það margborgar sig að vera Eyverji...


