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Að vanda hrósa Eyverjar vel völdum einstaklingum
og fyrirtækjum fyrir vel unnin störf á árinu 2008.

Íþróttamaður ársins 2008 meistaraflokkur ÍBV í
fótbolta. Þetta unga og efnilega lið bar höfuð og
herðar yfir önnur lið í 1. deildinni og spilar í sumar
í efstu deild, þar sem það á heima. Eyverjar ætla
ekki að tína einn leikmann út og hrósa því öllu
liðinu og þjálfara.

Stjórnmálamaður ársins er vandfundinn. Eyverjar
ætla þó að hrósa bæjarstjórninni í heild sinni fyrir
stjórn Vestmannaeyjabæjar. Í fyrsta sinn í fjölda
ára er fólksfjölgun staðreynd í Vestmannaeyjum,
jafnframt því sem efnahagur bæjarins stendur vel.
Argaþras stjórnmálanna þekkist ekki hjá þessari
bæjarstjórn og skilar það sér án efa út í samfélag-
ið.

Fyrirtæki ársins er Godthaab. Fyrirtækið hefur
náð fótfestu í samfélagi Eyjanna og er ört vaxandi

á matvælamarkaði. Nýjasta útspil Godthaab
varðandi heimsendan fisk, finnst Eyverjum frábært.
Hægt er að fá nánari upplýsingar um fyrirtækið á
www.godthaab.is

Eyjamaður ársins er Sigurjón Óskarsson.
Sigurjón er framsækinn útgerðarmaður sem lætur
ekki árferði þjóðfélagsins koma í veg fyrir nýsmíði í
útgerð sinni. 

Eyverjahrósin 2008

Eyverjar óska Eyjamönnum farsæls nýs árs
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Elísabet Garðarsdóttir
23. janúar 2008

Foreldrar: Jóhanna Berta
Bernburg og Garðar Heiðar

Eyjólfsson

Gústaf Logi Gunnarsson
25. janúar 2008

Foreldar: Freyja Kristín
Rúnarsdóttir og Gunnar Geir

Gústafsson

Mohamed Bent Ndaw
9. janúar 2008

Foreldrar: Seynabou Diop 
og Papa Assane Nsaw

Tinna Mjöll Frostadóttir
21. janúar 2008

Foreldrar: Ingibjörg Grétarsdóttir
og Frosti Gíslason

Sigurður Valur Sigursveinsson
5. febrúar 2008

Foreldrar: Eydís Ósk
Sigurðardóttir og Sigursveinn

Þórðarson

Jonathan Þröstur Guðjónsson
6. febrúar 2008

Foreldrar: Sesselja
Sigmundsdóttir og Guðjón Örn

Sigtryggsson

Halla Marín Sigurjónsdóttir
7. febrúar 2008

Foreldrar: Þóra Matthildur
Þórðardóttir og Sigurjón Gísli

Jónsson.

Tryggvi Elí Sigurðsson
10. febrúar 2008

Foreldrar: Sveinsína Ósk
Emilsdóttir og Sigurður Árni

Tryggvason

Hermann Ingi Ágústsson
11. febrúar 2008

Foreldrar: Steinunn Ásta
Hermannsdóttir og Ágúst Ingi

Jónsson

Hákon Örn Hallgrímsson
14. febrúar 2008

Foreldrar: Wenyi Zeng og
Hallgrímur Rögnvaldsson

Morgan Goði Garner
17. febrúar 2008

Foreldrar: Bjartey Hermannsdóttir
og Matt Garner

Bjartur Leó Hlynsson
22. febrúar 2008

Foreldrar: Hulda Sif Þórisdóttir og
Hlynur Már Jónsson

Kristján Ægir Eyþórsson
5. mars 2008

Foreldrar: Helga Björk
Georgsdóttir og Eyþór Þórðarson

Ástþór Hafdísarson
7.mars 2008

Foreldrar: Hafdís Ástþórsdóttir og
Jónas Þórir Gunnarsson

Gréta Hólmfríður Hilmarsdóttir
28.mars 2008

Foreldrar: Sæbjörg Helgadóttir og
Hilmar Kristjánsson

Birna Dögg Egilsdóttir
11. apríl 2008

Foreldrar: Jóhanna Kristín
Reynisdóttir og Egill Arnar

Arngrímsson

Heiðmar Þór Magnússon
12.apríl 2008

Foreldrar: Ester S. Helgadóttir og
Magnús Sigurðsson

Árið 2008 fæddust 47 börn með lögheimili í Vestmannaeyjum. Sú hefð hefur
skapast að Eyverjar birti mynd af þessum börnum, ásamt upplýsingum um
fæðingardag þeirra og nöfn foreldra. Engin breyting er þar á og birtum við nú
myndir af þeim börnum sem náðist mynd af. Auk þess birtast hér myndir sem
okkur bárust af Eyjabörnum búsettum annars staðar. 

NÝIR EYJAMENN

STOFNAR
Útgefandi: Eyverjar, félag ungra 
Sjálfstæðismanna í Vestmannaeyjum
Ritstjóri og ábm.: Margrét Rós Ingólfsdóttir
Forsíðumynd: Frosti Gíslason
Heimasíða: eyverjar.blog.is
Netpóstur: eyverjar@simnet.is
Upplag: 1700 eintök
Prentun: Prentsmiðjan Eyrún
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Eyverjaárið 2008
Árið byrjaði á útgáfu Stofna með myndum af nýfæddum

Eyjamönnum. Það uppátæki hefur fest sig í sessi og er
orðið árlegt. Vinnulag við söfnun myndanna er með þeim hætti
að foreldrum barna með lögheimili í Vestmannaeyjum er sent
bréf þar sem óskað er eftir mynd af barninu þeirra. Stjórn
Eyverja tók þó í fyrra þá ákvörðun að birta myndir sem henni
barst, af nýfæddum Eyjamönnum búsettum annars staðar, enda
er það ekki einungis búsetan sem ræður því hvar eyjahjartað
slær. 

Í kjölfarið var hið árlega grímuball Eyverja haldið. Sem fyrr var
ballið gríðarvel sótt og hefur löngu sannað sig sem ein af 
þrettándahefðum Vestmannaeyja. Hvergi er til sparað og fara
allir sem mæta heim með glaðning, bæði frá Eyverjum og frá
jólasveinunum. Gaman er að sjá hversu margir hafa fyrir því að
klæða sig í hin ýmsu gervi, allt frá prinsessum og sjóræningjum
og yfir í hina flóknustu búninga eins og hafmeyjur og bíla. Allir
eiga það þó sameiginlegt að vera alveg ótrúlega flottir!

Í janúar tóku Eyverjar jafnframt þátt í áramótinu í knattspyrnu og
gekk heldur betur en árið áður. Þó að Eyverjar hafi ekki unnið til
verðlauna í fótboltanum sjálfum, fengum við að minnsta kosti
verðlaun fyrir flottustu sokkana- en Óttar Steingrímsson bar víst
af í sokkaburði. 

Upplýsingarit um Vestmannaeyjar 2008 var gefið út um
mánaðarmótin janúar-febrúar með töluvert breyttu sniði en áður
hefur verið. Mældist útgáfan vel fyrir og er vinna við rit ársins
2009 nú á lokastigi. 

Að venju komu SUS-arar til Eyja um goslokin. Vegna veglegrar
dagskrár í landi, var úteyjaferðin slegin af að þessu sinni, en
varðeldur og fjör var þó á laugardeginum sem endaði með fjöri
að hætti Eyjamanna í Skvísusundi. Er það samróma álit þeirra
sem hingað koma yfir þessa helgi að hún sé ekki síðri en
þjóðhátíð og bara betri ef eitthvað er.

Helgina 14.-16.september var milliþing SUS haldið í
Vestmannaeyjum. Rúmlega 100 manns komu ofan af fastaland-
inu, og um 30 Eyverjar tóku þátt í þinginu með einum eða
öðrum hætti. Gott málefnastarf var unnið, hátíðarkvöldverður var
í Kiwanis þar sem Sigurður Kári Kristjánsson var heiðursgestur
og Tríkot lék fyrir dansi, golfmótið hægri sveiflan fór fram og
fyrirspurnartími ráðherra var líflegur svo fátt eitt sé nefnt.
Samstarf við SUS hefur eflst og styrkst og er það von Eyverja
að svo verði áfram.

Nú í janúar er þétt dagskrá hjá Eyverjum. Grímuballið verður
haldið nú á föstudag og verður með veglegasta móti.
Upplýsingaritið kemur út um mánaðarmótin, Eyverjar munu fjöl-
menna á landsfund Sjálfstæðisflokksins í lok janúar og aðal-
fundur félagsins verður haldinn. Er þeim sem hafa áhuga á að
starfa með félaginu bent á að hafa samband í síma 866-6333
eða á netfangið eyverjar@simnet.is 
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Gabríel Þór Harðarson
13. maí 2008

Foreldrar: Elva Björk Einarsdóttir
og Hörður Þór Harðarson

Védís Gréta Magnúsdóttir
14. maí 2008

Foreldrar: Dagný Sjöfn
Guðmundsdóttir og Magnús

Friðrik Valgeirsson

Elísabet Rut Sigurjónsdóttir
4. júní 2008

Foreldrar: Anna Sigríður
Gísladóttir og Sigurjón

Þorkelsson

Ingi Gunnar Gylfason
6.júní 2008

Foreldrar: Sólrún Erla
Gunnarsdóttir og Gylfi Viðar

Guðmundsson

Sindri Guðmundsson
8. júní 2008

Foreldrar:  Hrund Gísladóttir og
Guðmundur Óli Sveinsson

Arnar Gauti Eiríksson
29. júní 2008

Foreldrar: Berglind Sigvarðsdóttir
og Eiríkur Ingvi Jónsson

Una Rakel Victorsdóttir
6.júlí 2008

Foreldrar: Anna Margrét
Kristinsdóttir og Victor Leifur

Ævarsson

Kristinn Snær Jóhannsson
7. júlí 2008

Foreldrar: Perla Kristinsdóttir og
Jóhann Sveinn Sveinsson

Lilja Sigurðardóttir
10. júlí 2008

Foreldrar: Elísa Sigurðardóttir og
Sigurður Bragason

Ingi Þór Lúðvíksson
21. júlí 2008

Foreldrar: Ingibjörg
Þorsteinsdóttir og Lúðvík

Jóhannesson

Kristófer Samúelsson
5. ágúst 2008

Foreldrar: Elín Jóhannsdóttir og
Samúel Sveinn Bjarnason

Eygló Rós Sverrisdóttir
9.ágúst 2008

Foreldrar: Halldóra Kristín
Ágústsdóttir og Sverrir Örn

Sveinsson

Sæmundur Guðni Gunnarsson
13. ágúst 2008

Foreldrar: Unndís Ósk
Gunnarsdóttir og Gunnar Már

Kristjánsson

Grétar Ingi Helgason
19. ágúst 2008

Foreldrar: Sigríður Árdís Ágústs-
dóttir og Helgi Jóhann

Brynjarsson

Annika Sævarsdóttir
24.ágúst 2008

Foreldrar: Unnur Dóra
Tryggvadóttir og Sævar

Benónýsson

Birgir Rúnar Óskarsson
11. september 2008

Foreldrar: Berglind Daníelsdóttir
og Óskar Bjarni Birgisson

Magnea Evey Ómarsdóttir
29. september 2008

Foreldrar: Jessý Friðbjarnardóttir
og Ómar Páll Erlendsson

Unnur Björk Sveinsdóttir
30. september 2008
Foreldrar: Tanja Dögg

Guðjónsdóttir og Sveinn Ágúst
Kristinsson

Gunnar Páll Elvarsson
1.október 2008

Foreldrar: Íris Huld Gunnarsdóttir
og Elvar Páll Sævarsson

Daníel Þór Eduardo Magnason
3.október 2008

Foreldrar: Erna Sævarsdóttir og
Magni Eduardo Júlíusson

Erla Rut Viktorsdóttir
16. október 2008

Foreldrar: Margrét Rut
Halldórsdóttir og Viktor Ingi

Ingibergsson

Guðmundur Huginn
Guðmundsson

12. nóvember 2008
Foreldrar: Aníta Óðinsdóttir og
Guðmundur Ingi Guðmundsson

Sigrún Gígja Sigurðardóttir
25. nóvember 2008

Foreldrar: Aníta Ársælsdóttir og
Sigurður Oddur Friðriksson

Gunnar Ingi Tryggvason
26. nóvember 2008

Foreldrar: Iðunn Gunnarsdóttir og
Tryggvi Sveinn Bjarnason

Ívar Kári Björnsson
29. nóvember 2008

Foreldrar: Sædís Eva Birgisdóttir
og Björn Einarsson

Guðbjörg Silla Viðarsdóttir
1. desember 2008

Foreldrar: Dóra Björk
Gunnarsdóttir og Viðar Einarsson

Aðalsteinn Jónatansson
3.desember 2008

Foreldrar: Steinunn K.
Jóhannsdóttir og Jónatan

Gíslason

Stefán Geir Gíslason
13.desember 2008

Foreldrar: Guðrún Bergrós
Tryggvadóttir og Gísli Stefánsson

Stúlka Arnþórsdóttir
20. desember 2008
Foreldrar: Sæunn T.

Þorsteinsdóttir og Arnþór
Sigurðsson

Stúlka Hjaltadóttir
30. desember 2008

Foreldrar: Dagmar Skúladóttir og
Hjalti Einarsson
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Föstudaginn 9. janúar 
í Höllinni og hefst kl. 15.00
MMiiððaavveerrðð    eerr     880000    kkrr..     eenn    11220000    kkrr..     
ff yyrr ii rr     ssyyssttkkiinnii ..

JJJJóóóóllllaaaassssvvvveeeeiiiinnnnaaaarrrr     mmmmæææættttaaaa

AAAAllll llll iiii rrrr     ffffáááá    vvvveeeerrrrððððllllaaaauuuunnnn

Hún er lærdómsrík sagan um mennina tvo sem
staddir voru í fangaklefa og horfðu útum um

sama gluggann, annar sá bara steina og drullu
fyrir utan, en hinn sá ekkert nema stjörnurnar og
himininn. Samt horfðu þeir útum sama gluggann. 
Það er nefnilega löngu þekkt staðreynd að ein-
staklingar eru mismunandi og við höfum ólíka sýn
á samfélagið.  Nú höfum við tekið fyrstu skrefin
inn í nýtt ár og vitum í sjálfu sér lítið um hvað það
muni bera í skauti. Sumir fara inní árið fullir til-
hlökkunar og hlakka til við að takast á við ný
verkefni á meðan aðrir eru fullir kvíða fyrir öllum
þeim þrengingum og efnahagslegu örðugleikum
sem við horfumst í augu við á þessu ári. En mitt í
öllum slíkum þankagangi skulum við ekki gleyma
orðum frelsarans sem sagði í fjallræðunni forðum:
,,Verið ekki áhyggjufull. Er lífið ekki meira en
fæðan og líkaminn meira en klæðin?" 
Það er vont að vera áhyggjufullur. Það hafa 
þungar áhyggjur hefur tilhneigingu til þess að við
drögum upp dekkstu mögulegu mynd af
aðstæðum, að við gerum hlutina enn svartari en
þeir þurfa endilega  vera. Sannarlega er útilitið
erfitt hjá mörgum, og það má alls ekki gera lítið úr

því, en þó er það mjög margt sem við höfum fyrir
að þakka og þó næstu misseri verið erfið, megum
við leyfa okkur að trúa því að framtíðin hafi margt
að bjóða. Þess vegna þurfum við að temja okkur
hugsunarhátt sem hjálpar okkur að takast á við
verkefnin. 
Í gegnum alla mannkynssöguna heyrum við af
mönnum sem hugsuðu stórt og höfðu háleit mark-
mið varðandi framtíðina. Það er alveg óhætt að
segja að hugurinn hafi borið þessa menn hálfa leið
að takmarki sínu. En sannarlega mættu þeim 
hindranir, erfiðleikar og jafnvel vonleysi þegar
hugmyndir þeirra og verkefni mistókust.  Margir
gáfust upp við fyrstu eða aðra hindrun, en aðrir
létu ekki bugast og uppskáru árangur erfiðis síns.
Ævisöguritarar hafa ritað að Tómas Edison, sá
sem fann upp ljósaperuna, hafi búið til fleiri en níu
hundruð ljósaperur sem aldrei virkuðu áður en
honum tókst að búa til eina sem virkaði. Níu 
hundruð sinnum gekk hann í gegnum vinnu og
vonbrigði við að búa til óvirkar ljósaperur. Hann
hannaði þær, setti þær í samband, kveikti á
rofanum og fylgdist með... en ekkert gerðist. Hann
hefur eflaust verið álitinn klikkaður, en hann hélt þó

áfram að reyna. Haft er eftir Edison að í hvert sinn
sem hann gerði óvirka ljósaperu hafi hann fundið
"eina aðferð til viðbótar hvernig á ekki að búa til
ljósaperu." Svo kom að því að honum tókst að búa
til ljósaperu sem gaf frá sér ljós. Fyrir vikið er hann
talinn í hópi mestu uppfinningamanna sögunnar. 
Þó verkefnin séu ólík nú á 21. öldinni að þá getum
við tamið okkur sama hugarfar, það að styrkjast
við mótbyrinn með þá trú að aftur muni birta.
Neikvæðar hugsanir er slæmur ávani sem gerir
lítið annað en að taka tíma, horfum frekar á allt hið
góða, þökkum fyrir það sem við höfum og leggjum
rækt við þá hluti sem raunverulegu máli skipta. 
Að horfa til nýs árs með augum þakklætis kennir
okkur að meta hlutina að verðleikum. Án þakklætis
tökum við öllu sem sjálfsögðum hlut og metum
ekki þau auðæfi sem við höfum. Verðum því
þakklát fyrir allt sem við höfum og þjálfum okkur til
þess að horfa jákvæðum augum fram á nýtt ár.
Það  hjálpar okkur að sjá stjörnubjartan himininn,
en ef við tökum öllu sem sjálfsögðum hlutu, er
hætt við að forin og steinarnir verði eina útsýnið
sem við höfum! Gleðilegt ár!

Séra Ólafur Jóhann Borgþórsson

Hvort sem íslendingum almennt líkar það eða
ekki þá er sjávarútvegur  ein  okkar  mikilvæg-

asta atvinnugrein. Það er staðreynd sem við
höfum lifað við hér á norðurhveli jarðar í rúma öld.
Á næstu árum verður lítil breyting þar á.
Bankakerfið sem hinn almenni borgarbúi var farinn
að tala um sem framtíðaratvinnuveg þjóðarinnar er
hrunið. Bankakerfi á svipuðum nótum og það sem
var hér orðið, verður sennilega seint endurreist í
sömu stærðargráðu. 
Því er það staðreynd að við verðum að einblína
betur á frumvinnslugreinar. Nýta þær auðlindir sem
við höfum eins og við best getum. Þar verður
þekking, reynsla og nýtni að vinna saman til að
skapa sem mestu verðmætin. í Vestmannaeyjum
þekkjum við það þegar illa árar, og það hafa komið
virkilega slæm ár þar sem miðin hafa ekki verið
gjöful. Nýlegt dæmi um aflögunarhæfni sjávar-
útvegsins er loðnan. Í seinni tíð hefur loðnan átt
erfitt uppdráttar en þrátt fyrir það, þá hafa þær
útgerðir sem sótt hafa í loðnu, getað nýtt sína
þekkingu og þannig náð að skapa gríðarleg
verðmæti þrátt fyrir að lítið hafi mátt í hana sækja.
Með þolinmæði gátu þær sótt sinn hluta í hafið
þegar loðnan var sem verðmætust, þannig náði

einkaaðilinn að fá sem mest út úr sinni veiði. En
það má ekki gleymast að á þann hátt hafi þjóðar-
búið meira út úr sínum auðlindum því skatttekjur
urðu meiri eins og ber að skilja. Ef á annað borð
hefði verið um kapphlaup að ræða og allir hefðu
mátt veiða uppgefin aflahlut þá er sennilegt að
verðmætin hefðu ekki orðið þau sömu því að
þekkingin, reynslan og framleiðslutækin ættu sér
ekki ákveðinn samastað.  
Evrópuumræða hefur orðið sífellt háværari og eru
það borgarbúar sem leiða þá umræðu hvað
háværast. Hvað þýðir þetta fyrir þjóðina í heild?
Vilja sumir meina að eina leiðin til að rétta efna-
hagslífið við sé að ganga í Evrópusambandið.
Ákveðin vernd bankana frá Seðlabanka Evrópu
myndi vissulega skapa öryggi fyrir þá í starfi. En
hvert geta þeir svosem stefnt eftir allar sínar mis-
gjörðir og sitt kaupæði. Bankakerfi þjóðarinnar
verður sennilega seint jafn voldugt og það var
orðið. 
Allar þjóðir í Evrópu hafa sameiginlega sjávar-
útvegsstefnu og geta þannig skip frá Spáni farið í
Breska efnahagslögsögu og veitt sjávarafurðir sem
í raun tilheyra Bretum. Á þennan hátt verður
öðrum þjóðum Evrópusambandsins heimilt að

koma inn í íslenska efnahagslögsögu samkvæmt
veiðiráðgjöf sem gefin væri út í Brussel í Belgíu og
veiða þann fisk sem haldið hefur efnahagslífi
þjóðarinnar gangandi í rúma öld. Á þennan hátt er
nokkuð víst að mikil óvissa yrði um tekjuöflun
íslensku þjóðarinnar og tekjur hennar færu dvín-
andi. Um það verður ekki deilt. Þetta er spurning
um hvað er þjóðinni mikilvægast og hvað sé henni
hagkvæmast í stöðunni, ekki aðeins næstu árin
heldur til frambúðar.

Haraldur Pálsson

Birtan yfir Heimaey

Sjávarútvegur er framtíð þjóðarinnar

Ágætu Eyjamenn,
Fyrir hönd stjórnar Eyverja, félags ungra
Sjálfstæðismanna í Vestmannaeyjum, óska ég ykkur
gleðilegs nýs árs. Með þökk fyrir samskiptin á
liðnum árum. Er það von okkar að árið verði ykkur
og okkur öllum heillaríkt.

Fyrir hönd stjórnar Eyverja
Margrét Rós Ingólfsdóttir

Grímuball Eyverja
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