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Fyrsta verk ársins var venju samkvæmt áramóta Stofnar 
með myndum af nýfæddum Vestmannaeyingum. Þrett-
ándagrímuball Eyverja var að sjálfsögðu á sínum stað og 
var vel sótt þetta árið. 

Ný stjórn var kosin 3. febrúar og voru eftirtaldir aðilar 
kosnir í stjórn; Sindri Ólafsson formaður,
Borgþór Ásgeirsson varaformaður, Helena Björk Þor-
steinsdóttir gjaldkeri, Kristín Rannveig Jónsdóttir ritari, 
Meðstjórnendur Leifur Jóhannesson, Anna María Hall-
dórsdóttir, Haraldur Pálsson, Bragi Magnússon, Gígja 
Óskarsdóttir, María Guðjónsdóttir og Hjalti Pálsson. 
Eyverjar fjölmenntu á KUSS (Kjördæmissamtök ungra 
sjálfstæðismanna í suðurkjördæmi) dag á Selfossi og létu 
mikið fyrir sér fara þar sem lagðar voru línur fyrir komandi 
kosningar.

Mars var vægast sagt við-
burðarríkur mánuður hjá 
Eyverjum. Þá voru haldnir 
vel heppnaðir Fáránleikar 
þar sem um 40 ungmenni 
kepptu sín á milli í hinum 
ýmsu keppnisgreinum auk 
þess sem margir mættu 
til að fylgjast með. Próf-
kjör Sjálfstæðisfl okksins fyrir Alþingiskosningarnar var 
svo haldið um miðjan mánuðinn, þar voru Eyverjar að 
sjálfsögðu áberandi en Eyjamennirnir Árni Johnsen og 
Íris Róbertsdóttir náðu bæði viðunandi árangri. Þann 13. 
marsmánaðar fór ný og glæsileg heimasíða Eyverja í 
loftið á slóðinni www.eyverjar.is, síðan er unnin í sam-
starfi  við og hýst hjá Smartmedia. Heimasíðan hefur verið 
mjög lífl eg og heimsóknir fjölmargar og þegar þetta er 
skrifað hafa verið birtir 49 pistlar eftir Eyverja, 48 fréttir, 
8 Gestapistlar, 5 ályktanir auk þess má fi nna þar myndir, 
fróðleik um félagið og margt fl eira. Landsfundur Sjálf-
stæðisfl okksins var svo haldinn í lok mánaðarins en þar 
létu Eyverjar í sér heyra jafnt á fundinum sjálfum og svo 
að sjálfsögðu á kvöldfundunum.

Ekki var minna um að vera í apríl en mánuðurinn hófst 
á fjörugu skemmtikvöldi Eyverja. Daginn eftir var kosn-

ingaskrifstofan opnuð 
og Eyverjar riðu á vaðið 
með fyrstu föstudagssúp-
unni þá kosningabarátt-
una. Eyverjar voru eins 
og oft áður drifkrafturinn 
í kosningabaráttu Sjálf-

stæðisfl okksins í Vestmannaeyjum og voru uppátækin 
margvísleg. Svokallaðir kosningagjörningar vöktu mikla 
athygli en þar fór hæst “pökkum saman” herferðin en 
skemmdarverk á henni rötuðu meðal annars í landsfjöl-
miðla. Annar gjörningur var þegar nokkrir vaskir Eyverjar 
mörkuðu XD með friðarkertum í hlíðar Heimakletts. 
Stofnar spiluðu stóra rullu í kosningabaráttunni að þessu 
sinnu og komu út tvö tölublöð í aðdraganda kosninganna. 
Skemmtilegar skopmyndir prýddu síður þessara blaða 
en þær teiknaði Eyjapeyinn Kristinn Pálsson. Tjaldpartý 
Eyverja á Stakkagerðistúni var að sjálfsögðu á sínum 
stað með humarsúpu, gítarspili og frábærri stemmingu. 
Sjálfstæðisfl okkurinn hlaut 23,7% fylgi í kosningunum og 
16 þingmenn, þar af þrjá í suðurkjördæmi.

Í maí sendu Eyverjar frá sér tvær ályktanir, aðra í félagi 
við öll félög ungra Sjálfstæðismanna í Suðurkjördæmi 
þar sem lýst var vanþóknun félaganna á stjórnarsáttmála 
nýrrar ríkisstjórnar. Eyverjar sendu svo frá sér ályktun 
þar sem varað var við aðkomu Vestmannaeyjabæjar að 
Sparisjóði Vestmannaeyja. 

Júní var rólegur mánuður hjá Eyverjum en þó voru birtir 5 
pistlar á heimasíðunni og þá voru haldnir nokkrir hálfopnir 
stjórnarfundir þar sem fulltrúar frá nefndum á vegum bæj-

Eyverjavölvan 2010
Leifur Jóhannesson bankaði uppá hjá Eyverjavölvunni nú 
milli jóla og nýárs og fékk hana til að spá í garnirnar fyrir 
komandi ár og þá helst í þá hluti sem líta að Vestmanna-
eyjum.

Afl abrögð og sjósókn 
Afl abrögð verða ágæt á árinu, með aukinni hlýnun sjávar 
verða sardínugöngur áberandi við landið sem verður fín 
búbót. Sjávarútvegsráðherra setur á sérstakan talstöðv-
arskatt sem verður til þess að skip fara í auknum mæli að 
beita mors-tækni í samskiptum sín á milli, þetta verður til 
þess að ráða þarf sérstaka loftskeytasveit um borð í hvert 
skip. Jón Bjarnason útvegar einni útgerð í Vestmannaeyj-
um skötuselskvóta við Norður Kóreu. Lundaveiði verður 
bönnuð milli kl 7:13 – 18:48 um helgar og daga sem byrja 
á M eða F.  

Íþróttir 
Völvan sér fram á það að ÍBV spili aftur á meðal þeirra 
bestu í handboltanum og skipti þar mestu vaskleg fram-
ganga línumannsins unga Braga Magnússonar. Fótbolta-
sumarið verður skemmtilegt og mun ríkja góður andi í 
liðinu framan af sumri. Launadeilur eiga eftir að setja 
svartan blett á annars gott sumar. Golfarar verða áber-
andi á vellinum í sumar en láta minna fyrir sér fara þangað 
til. Nýtt útisvæði við sundlaugina verður þess valdandi 
að iðkendum sunddeildarinnar fækkar stórlega þar sem 
ungmenni kjósa fremur að leika sér í rennibrautum en að 
skerpa á beygja, kreppa, sundur og saman.

Menning og listir
Bloggarinn landsfrægi Gísli Foster verður valinn bæj-
arlistamaður og verður sérstök bloggsýning haldin í Höll-
inni í lok árs þar sem landsþekktir skemmtikraftar koma 
til með að lesa gamlar bloggfærslur eftir Gísla. Ákvörðun 
verður tekin um sameiningu menningarhúss og Surtseyj-
arstofu sem byggð verður í Surtsey 2012. Þjóðhátíðin í 
sumar verður sú fjölmennasta hingað til en opinberar tölur 
segja að yfi r 20.000 gestir sæki hátíðina.

Pólitík
Það munu verða breytingar á framboði V-listans í bæj-
arstjórnarkosningum á árinu. Framboð hans mun skiptast 
niður í S, V og B lista.
Óbreytt sætaskipan verður þó í bæjarstjórninni eftir kosn-
ingarnar, D mun halda sínum fjórum en S listi mun ná 
tveimur og B einum manni. En eftir blóðuga kosninga-
baráttu verður ákveðið að allir séu vinir og vinni áfram að 
sameiginlegum markmiðum.
Hulda frá Vatnsdal mun leiða nýtt framboð „Vinstri-ein-
hentra“ sem verður eitt mesta vinstri framboð samtímans,  
en merki þess verður fyrrum fáni Sovietveldana.

Samgöngur
Herjólfur festir annan uggann í þaragróðri í sinni fyrstu 
siglingu í Landeyjahöfn og þá verður brugðið á það ráð 
að skipta út báðum uggum Herjólfs fyrir sporð. Flugfélag 
Vestmannaeyja mun halda áfram Bakkafl ugi en nú milli 
Eyrarbakka og Vestur-bakka Jórdaníu. Iceland Air hefur 
beint fl ug frá Kúbu til Vestmannaeyja við mikinn fögnuð 
Ragnars Óskarssonar.

Iðnaður og þjónusta
Steini og Olli verða ekki verkefnalausir á árinu, þeir verða 
að sinna sömu verkefnum og á undanförnum árum. Gleði-
banki Guðjóns Hjörleifssonar fer í útrás til Grenivíkur með 
skelfi legum afl eiðingum. Björgvin Þór Rúnarsson opnar 
hænsnabú í Vestmannaeyjum með góðum árangri.

Hrós ársins: Vinnslustöðin og Ísfélag Vestmannaeyja
Fyrir gríðarlega öfl ugt starf sem öfl ugustu fyrirtæki Vest-
mannaeyja. En ekki síður fyrir veglega framkomu við starfs-
fólk sitt með myndarlegum jólabónus.

Listviðburður ársins: Rokku Buska
Að margra mati ein besta leiksýning sem hefur verið sett 
upp í Vestmannaeyjum á seinni árum. Fólkið sem stóð að 
sýningunni á hrós skilið fyrir mikla framtakssemi og frábært 
leikrit þar sem áhuginn geilsaði af hverju andliti. Eyverjar 
vilja hvetja leikhópinn Gleðigjafana til frekari dáða á kom-
andi árum. 

Eyjamaður ársins: Þjóðhátíðarnefnd ÍBV og 
Slökkvilið Vestmannaeyja
Þjóðhátíð Vestmannaeyja er í sífelldri þróun, þrátt fyrir það 
að sitt sýnist hverjum um þessa þróun þá ber að hrósa óeig-
ingjörnu starfi  þjóðhátíðarnefndar. Þetta eru menn sem lifa 
og hrærast í þjóðhátíðarstússi nánast allt árið og hafa gert 
Þjóðhátíðina að stærstu útihátíð Íslands fyrr og síðar. Því 
má ekki gleyma að í allri þessari umræðu að Þjóðhátíðin er 
stærsta fjáröfl un ÍBV íþróttafélags sem er órjúfanlegur hluti 
af lífi  okkar Eyjamanna. Þeim bíður nú gríðar vandasamt 
verkefni þegar ljóst er að samgöngur munu líklega batna 
til muna næsta sumar og óska Eyverjar þeim velfernaðar í 

komandi verkefnum.
Annar hópur manna sem á ekki síður hrós skilið er Slökkvilið 
Vestmannaeyja. Slökkviliðið er hlaupalið sem merkir það að 
enginn slökkviliðsmannanna hefur slökkvistörf að aðalat-
vinnu. Mikið hefur mætt á þessum mönnum undanfarin ár í 
Vestmannaeyjum, en hvert einasta útkall getur verið hættu-
legt og þar leggja menn sig í mikla hættu oft við mjög erfi ðar 
aðstæður. Það væri hverju bæjarfélagi mikill sómi af því góða 
slökkviliði sem við Eyjamenn göngum að sem gefnum hlut.

Bók ársins: Sögurnar hans Óla
Nýjasti rithöfundur Vestmannaeyja steig fram í kastljósið 
seint á árinu 2009 og með hjálp góðra manna tókst að gefa 
út frábæra bók í jólabókafl óðinu. Óli á hrós skilið fyrir að setja 
sínar hugsanir á blað og gefa út en það krefst mikils hugrekk-
is að gefa færi á sér eins og hann og gerði með snilldarbrag. 
Við óskum Óla til hamingu með bókina og vonum að sjá aðra 
fyrir næstu jól.

Fyrirtæki: Eyjablikk og Geisli
Eyjablikk hafa endurgert húsakynni sín við Flatirnar og er það 
glæsilega gert. Geisli hefur stækkað verslun sína í nýju og 
glæsilegu húsnæði, Grjótinu sem er einmitt afkvæmi sam-
vinnu þessara tveggja fyrirtækja og setur skemmtilegan svip 
á miðbæjarbraginn. 

Hrós ársins 2009

Annáll 2009

Í kosningabaráttunni í vor lofuðu núverandi ríkisstjórn-
arfl okkar ýmsu, misgáfulegu. Þar á meðal að leggja byggð 
í þeim sjávarplássum sem eftir eru í rúst. Fyrstu skrefi n að 
því markmiði voru dagsett þann 1. september 2010, með 
svo kallaðri fyrningaleið.
En skrefi n á þeirri vegferð eru stiginn fyrr en áætlað hafði 
verið. 
Í fyrsta lagi er stefnt að því að fækka ferðum Herjólfs um 
tvær ferðir í viku, en þess ber að geta að ýmis rekstur hefur 
náð að blómstra hér í Eyjum eftir að ferðum Herjólfs fjölgaði. 
Meðal annars framleiðsla Gríms Kokks og Godthaab. Getur 
því fækkun ferða haft áhrif á rekstur og uppsprettu slíkra 
fyrirtækja.
Í öðru lagi ber að nefna aðför gegn þeim sem keypt hafa 
skötuselskvóta.Til stendur að bæta við 2000 tonnum og 
leigja út. Með því er einfaldlega verið að draga frá þeim sem 
eiga veiðiréttindi í skötusel. En það er ekki allt, því besti 
parturinn er eftir. Þeir sem eiga afl aheimildir fyrir munu EKKI 

geta leigt kvótan sem þeir í raun eiga núna fyrir og leigða 
kvótan má síðan ekki veiða sunnan við Reykjanes, sem gerir 
útgerðum frá Eyjum ógerlegt að leigja þennan kvóta. 
Að endingu er ekki fyrir séð hvað verður af þeim fjölda ferða 
í Landeyjahöfn sem til stóð að yrðu í upphafi . Það er einnig 
fáránlegt að horfa til þess niðurskurðar sem Heilbrigðisstofn-
un Vestmannaeyja þarf sífellt að þola í ljósi þess að spítalinn 
hér hefur að litlu leiti verið kostaður af ríkinu sjálfu, heldur af 
gjafmildi ýmissa aðila. Því er ömurlegt af ríkinu að geta ekki 
séð um það eitt að reka þennan spítala með sóma.
Það er ljótt að horfa til þess að reynt sé að grafa undan okkur 
hér í Eyjum og leggja atvinnuvegi okkar í rúst, á sama tíma 
og tekjuöfl un héðan hefur sjaldan verið eins mikilvæg og nú. 
Hér er um hreina aðför að íbúum Vestmannaeyja að ræða. 
Það er vonandi að vitinu verði komið fyrir Ríkisstjórn Íslands 
sem fyrst. Gjaldeyrir verður ekki til nema með góðum ákvörð-
unum og mikilli erfi ðisvinnu. Vinnu sem er svo sannarlega 
unnin af harðduglegu Eyjafólki.               Haraldur Pálsson

Ríkisstjórnarflokkarnir standa þó við eitt

Glæsilegt 80 ára afmæli
Eyverjar héldu upp á 80 ára afmæli sitt, sunnudag-
inn 20. desember síðastliðinn. Veislan var haldin í 
Ásgarði með kaffi boði en þar skelltu nokkrir Eyverjar á 
sig svuntu og töfruðu fram dýrindis heitt súkkulaði og 
báru fram með jólasmákökum. Einnig var boðið uppá 
sérstaka afmælistertu enda stórt tilefni. Skemmtileg 
stemmning myndaðist þarna enda margir eldri Eyverjar 
sem litu við og var fjöldi gesta um 70 talsins á öllum 
aldri. Gestir rifjuðu upp sögur og rýndu í gamalt efni sem 
var á borðunum en þar á meðal voru allar símaskrár 
sem hafa verið gefnar út og gamlir Stofnar. Þess má til 
gamans geta að núna er hægt að skoða alla Stofna sem 
hafa verið gefnir út á heimasíðu félagsins www.eyverjar.
is. Félagið keypti þá líka í tilefni dagsins borðfána 
merktum afmælisdeginum og stóra fána sem prýddu 
salinn.  Einnig var reistur stór veggur sem var gerður 
af Eyverjum í kosningunum 2003 þar sem fjöldinn allur 
af bláum höndum var stymplaður. Gömlum myndum 
úr starfi  Eyverja var varpað uppá vegg og vöktu mikla 
lukku, þá mættu nemendur úr tónlistarskóla Vestmanna-
eyja og spiluðu jólalög.
Fyrrverandi formenn héldu þá margar skemmtilegar 
ræður, þar á meðal voru Magnús Kristinsson, Arnar 
Sigurmundsson, Árni Johnsen, Ólafur Lárusson, Guðjón 
Hjörleifsson og Elliði Vignisson og að sjálfsögðu nú-
verandi formaður Sindri Ólafsson. Það sem einkenndi 
helst ræðurnar var það hvað mikið fjör, glens og gaman 
tengdist þessum félagsskap og að mörg sterk vinasam-
bönd hafa myndast í gegnum starfi ð í Eyverjum. 
Íris Róbertsdóttir formaður Sjálfstæðisfélagsins í Vest-
mannaeyjum færði þá Eyverjum gjöf í tilefni dagsins 
en það var fundarhamar auk þess barst fjöldinn allur af 
blómvöndum og kveðjum. Eyverjar vildu þó ekki vera 
þeir einu sem tóku á móti gjöfum heldur skellti formað-
urinn, Sindri Ólafsson sér í pontu og  óskaði eftir að eiga 
orð við séra Kristján Björnsson og gáfu Eyverjar 100 
þúsund krónur sem skyldu renna í styrktarsjóð Vest-
mannaeyjaprestakalls, hlutverk sjóðsins er að létta undir 
með barnafjölskyldum í Vestmannaeyjum meðal annars 
til að halda jólin hátíðleg.
Eyverjar vilja þakka öllum sem mættu og sendu kveðjur 
og vonumst við bara til að sjá ykkur hress á 90 ára 
afmælinu.

arins mættu og fræddu Eyverja um störf nefndarinnar og 
stjórnsýslu bæjarins.

Eyverjar eru vanir að setja mark sitt á Goslokahelgina 
og það varð engin breyting á því þetta árið. Ungir sjálf-
stæðismenn ofan af Norðurey fjölmenntu til Eyja og bauð 
Vinnslustöðin í Vest-
mannaeyjum í veglega og 
fróðlega heimsókn. Árleg 
úteyjaferð Eyverja var 
ekki farin þetta árið sök-
um veðurs en þess í stað 
var slegið upp heljarinnar 
teiti í veitingatjaldinu í 
Herjólfsdal áður en haldið 
var á vit ævintýranna í 
Skvísusundi. Áður en júlí rann sitt skeið þá kom upplýs-
ingarit um Vestmannaeyjar út og var borið út í bænum.

Eyverjar eins og aðrir Eyjamenn létu lítið fyrir sér fara í 
ágúst.

Eyverjar og Sjálfstæðisfélagið í Vestmannaeyjum hófu 
vikulega laugardagsfundi í september. Fyrsti gesturinn var 
Þórlindur Kjartansson. Eyverjar létu sér ekki kaffi sopann 
duga og buðu til samkvæmis um kvöldið þar sem Þórlindur 
stjórnaði meðal annars Pöbbquizi þar sem 14 lið kepptu 
og var mikið fjör. Lífl egt Sambandsþing ungra sjálfstæð-
ismanna fór fram á Ísafi rði helgina 25. - 27. september 
þar sem Eyverjar voru áberandi að vanda. Eyjamenn 
tóku virkan þátt bæði í málefna- og skemmtanastörfum á 
meðan á þinginu stóð. Helgi Ólafsson stýrði þar nefnd um 
umhverfi s- og auðlindamál með stakri prýði. Eftir sögulegt 
(svo ekki sé meira sagt) stjórnarkjör þá áttu Eyverjar þrjú 
sæti í stjórn SUS, Helgi sem formaður KUSS, þá voru þau 
kjörin ný inn Margrét Rós Ingólfsdóttir og Ingibjörn Þór-
arinn Jónsson en Skapti Örn Ólafsson hætti eftir átta ára 
stjórnarsetu og þakka Eyverjar honum vel unnin störf á 
þeim vettvangi.

Laugardagsfundirnir héldu áfram af fullum krafti í október. 
Eyverjar sendu frá sér greinargerð sem var að mestu 
unnin af Borgþóri Ásgeirssyni þar sem bent var á liði í 
nýútkomnu fjárlagafrumvarpi sem ef til vill mætti endur-
skoða, Steingrímur 
fjármálaráðherra hafði 
ekki frekara samband 
við Eyverja til skrafs 
eða ráðagerða. Í lok 
mánaðarins var í Vest-
mannaeyjum haldinn 
aðalfundur kjördæm-
isráðs Sjálfstæðisfl okksins í Suðurkjördæmi en Eyverjar 
létu sig að sjálfsögðu ekki vanta, en samhliða þeim fundi 
var haldinn aðalfundur KUSS og er skemmst frá því að 
segja að Helgi Ólafsson var endurkjörinn formaður þeirra 
ágætu samtaka.  

Laugardagsfundir sjálfstæðisfélagana voru alfarið í hönd-
um Eyverja í nóvember en meðal gesta í mánuðinum voru 
Eyþór Arnalds, Einar Kristinn Guðfi nnsson sem talaði fyrir 
fullu húsi, Páll Marvin og Sammi sem kynntu fyrir okkur 
Sæheima og Örver og Arnar Sigurmundsson sem stiklaði 
á stóru í málefnum lífeyrissjóða landsins. Eyverjar létu það 
ekki duga í þann mánuðinn heldur stóðu einnig fyrir ræð-
unámskeiði en þar var sérstakur gestur Tómas Hafl iðason 
frá Málfundarfélaginu Óðni. 

Þann 20. desember áttu Eyverjar 80 ára afmæli en uppá 
það var að sjálfsögðu haldið með pompi og prakt en því 
verða gerð betri skil annarsstaðar í blaðinu. Meðal þess 
sem var gert í tilefni þessa merkisáfanga var að nokkrir 
vaskir Eyverjar unnu að því að skanna inn alla þá Stofna 
sem gefnir hafa verið út en þeir elstu eru frá 1938. Öll 
þessi blöð eru nú aðgengileg á slóðinni www.eyverjar.is.

GRÍMUBALL EYVERJA
Föstudaginn 8. janúar í Höllinni og hefst kl. 15.00
Miðaverð er 800,- kr. en 1.200,- kr. fyrir systkini

Jólasveinar mæta og Pétur Pan og Vanda
Allir fá verðlaun

www.eyverjar.is www.eyverjar.is



Adrian Czeslaw K. Roguski 
fæddur 2.janúar 2009 

Foreldrar: Piotr Pawel Roguski,
Urszula Voniewska Roguski

Anna Kolbrún Orradóttir
fædd 5.janúar 2009

Foreldrar: Hulda Birgisdóttir og 
Orri Jónsson

Sandra Björg Þórðardóttir 
fædd 15. janúar 2009

Foreldrar: Guðbjörg Þórðardótt-
ir og Gunnar Þór Guðjónsson

Ágúst Bjarni Hilmarsson 
fæddur 16. janúar 2009

Foreldrar : Hilmar Jón Stef-
ánsson og Sigríður Helga 

Ástþórsdóttir

Elsa Sigrún Símonardóttir 
fædd 24. janúar 2009 

Foreldrar: Símon Þór Eðvarðs-
son og Elín Sigríður Björns-

dóttir

Jenna Gunnarsdóttir 
fædd 3.febrúar 2009 

Foreldrar: Gunnar Friðfi nnsson 
og Betsý Ágústsdóttir

Pétur Dan Gunnarsson 
fæddur 2.mars 2009 

Foreldrar: María Pétursdóttir og 
Gunnar Bergur Runólfsson

Bríet Líf Carmo Njarðardóttir 
fædd 13.mars 2009 

Foreldrar: Njörður Ólason og 
Erica Do Carmo

Þuríður Andrea Óttarsdóttir 
fædd 23.mars 2009 

Foreldrar: Óttar Gunnlaugsson 
og Nanna Dröfn Sigurfi nnsdóttir

Valentína Dís Davíðsdóttir 
fædd 23.mars 2009

Foreldrar: María Rós Guð-
mundsdóttir og Davíð Ágústs-

son (VANTAR MYND!)

Einar Bent Bjarnason 
fæddur 24.mars 2009 

Foreldrar: Arna Hrund Baldurs-
dóttir Bjartmars og Bjarni Rúnar 

Einarsson

Guðrún Birna Káradóttir 
fædd 4.febrúar 2009 

Foreldrar: Guðný Bjarnadóttir 
og Kári Höskuldsson

Katla Margrét Guðgeirsdóttir 
fædd 4.febrúar 2009 

Foreldrar: Esther Bergsdóttir og 
Guðgeir Jónsson

Kristín Klara Óskarsdóttir 
fædd 13.febrúar 2009 

Foreldrar: Óskar Jósúason og 
Guðbjörg Guðmannsdóttir

Jóel Þór Andersen 
fæddur 25.febrúar 2009 

Foreldrar: Inga Magg og Emil 
Andersen

Illugi Sveinbjörnsson 
fæddur 28.febrúar 2009 

Foreldrar: Guðlaug Hartmanns-
dóttir og Sveinbjörn Kristinn 

Óðinsson

Arna Gunnlaugsdóttir 
fædd 27. janúar 2009 

Foreldrar: Gunnlaugur Erlends-
son og Drífa Þöll Arnardóttir

Erlendur Gunnlaugsson 
fæddur 27.janúar 2009 

Foreldrar: Gunnlaugur Erlends-
son og Drífa Þöll Arnardóttir

Agata Apolonia K. Roguska 
fædd 2.janúar 2009 

Foreldrar: Piotr Pawel Roguski,
Urszula Voniewska Roguski

Elzbieta Stefania K. Roguska 
fædd 2.janúar 2009 

Foreldrar: Piotr Pawel Roguski,
Urszula Voniewska Roguski

Roman Alexander Hlynsson 
fæddur 29.mars 2009 

Foreldrar: Hlynur Sigmundsson 
og Kateryna Sigmundsson

Ragnar Ingi Arnarsson 
fæddur 12.maí 2009 

Foreldrar: Arnar Ingi Ingimars-
son og Elín Þóra Ólafsdóttir

Þórarinn Hjörtur Sigmarsson 
fæddur 24.júní 2009 

Foreldrar: Dóra Guðrún Þór-
arinsdóttir og Sigmar Valur 

Hjartarson

Hrannar Ágústsson 
fæddur 12.ágúst 2009 

Foreldrar: Steinunn Ásta 
Hermannsdóttir og Ágúst Ingi 

Jónsson

Kristófer Dagur Rúnarsson 
fæddur 23.september 2009 
Foreldrar: Ásta Björk Guðna-
dóttir og Rúnar Freyr Guð-

mundsson

Ónefnd Ívarsdóttir fædd 18. 
október 2009 

Foreldrar: Ívar Róbertsson og 
Agnes Kristjánsdóttir

Edda Dögg Sindradóttir 
fædd 14.nóvember 2009 

Foreldrar: Sindri Viðarsson og 
Þórsteina Sigurbjörnsdóttir

Guðjón Elí Gústafsson 
fæddur 30.nóvember 2009 
Foreldrar: Silja Rós Guðjóns-
dóttir og Gústaf Kristjánsson

Ónefndur Jóhannesson 
fæddur 30.nóvember 2009 

Foreldrar: Hulda Ólafsdóttir og 
Jóhannes Þór Sigurðsson 

Ónefnd Ágústsdóttir 
fædd 8.desember 2009 
Foreldrar: Kristjana Sif 

Högnadóttir og Ágúst Sævar 
Einarsson

Ónefnd Viðarsdóttir 
fædd 29.desember 2009

Foreldrar: Ásta Ósk Sigurð-
ardóttir og Viðar Valdimarsson

Atli Sindrason 
fæddur 24.september 2009 

Foreldrar: Hildur Jóhannsdóttir 
og Sindri Haraldsson

Arnar Bogi Andersen 
fæddur 25.september 2009 
Foreldrar: Ingi Þór Arnarsson 

og Kristín Tryggvadóttir

Edda Björk Guðnadóttir 
fædd 5.október 2009 

Foreldrar: Kristín Hartmanns-
dóttir og Guðni Grímsson

Aðalbjörg Andrea Brynjarsdóttir 
fædd 16.október 2009 

Foreldrar: Jóhanna Jóhanns-
dóttir og Brynjar Smári Unn-

arsson

Sigurður Tristan Josésson 
Cervantes Henriksen 

fæddur 11.október 2009 
Foreldrar: Þórunn Sigurð-

ardóttir & José Miguel Boas 
Cervantes Henriksen

Hjálmar Helgi Jónuson 
fæddur 19.ágúst 2009 

Foreldri: Jóna Heiða Hjálmars-
dóttir

Jenný Svava Þorbjörnsdóttir 
fædd 21.ágúst 2009 

Foreldrar: Þorbjörn Víglunds-
son og Agnes Guðlaugsdóttir

Kristel Mist Michaelsdóttir 
fædd 12.september 2009 

Foreldrar: Ingibjörg Ósk Mar-
inósdóttir og Michael Jan 

Zalotynski

Björgvin Maron Björgvinsson 
fæddur 23.september 2009 
Foreldrar: Margrét Hildur Rík-

harðsdóttir og Björgvin Þór 
Rúnarsson

Sævar Nökkvi Elsuson 
fæddur 25. júlí 2009 

Heimir Halldór Sigurjónsson 
fæddur 24.júní 2009 

Foreldrar: Sigurjón Örn Lár-
usson og Berglind Þórðardóttir

Guðni Þór Halldórsson 
fæddur 20.júlí 2009 

Foreldrar: Halldór Ingi 
Guðnason og Sigrún Arna 

Gunnarsdóttir

Ásdís Sara Sigurfi nnsdóttir 
fædd 24.júlí 2009 

Foreldrar: Ása Sigurðardóttir og 
Sigurfi nnur Viðar Sigurfi nnsson

Tómas Ingi Victorsson 
fæddur 24.júlí 2009 

Foreldrar: Victor F. Guðnason 
og Hulda Sumarliðadóttir

Sigurmundur Gísli Unnarsson 
fæddur 1.júlí 2009 

Foreldrar: Unnar Gísli Sig-
urmundsson og Sigríður Unnur 

Lúðvíksdóttir

Stefán Jökull Erlendsson 
fæddur 15.maí 2009 

Foreldrar: Erlendur Gunnar 
Gunnarsson og Oddfríður 

Jónsdóttir

Marinó Bjarki Brynjarsson 
fæddur 21.maí 2009 

Foreldrar:  Brynjar Kristjánsson 
og Sigríður Halldóra Gunnars-

dóttir

Eva Karen Friðriksdóttir 
fædd 3.júní 2009 

Foreldrar: Erna Stefnisdóttir og 
Friðrik Ágúst Hjörleifsson

Ásta María Helgadótir 
fædd 11.júní 2009 

Foreldrar: Helgi Bragason og 
Þóra Hallgrímsdóttir

Lilja Kristín Svansdóttir 
fædd 19.júní 2009 

Foreldrar: Ingunn Arnórsdóttir 
og Svanur Gunnsteinsson

Kjartan Freyr Andreuson 
fæddur 8.apríl 2009 

Foreldrar: Andrea Kjartansdóttir 
og Wesley albert clark

Adam Elí Hjartarson 
fæddur 19.apríl 2009 

Foreldrar: Aldís Grímsdóttir og 
Hjörtur Sigurðsson

Ronja Geirsdóttir 
fædd 20.apríl 2009 

Foreldrar: Klara Jónasdóttir og 
Geir Guðmundsson

Bjartey Ósk Sæþórsdóttir 
fædd 1.maí 2009 

Foreldrar: Sæþór Gunnarsson 
og Bjartey Gylfadóttir

Vala Dröfn Kolbeinsdóttir 
fædd 2.maí 2009 

Foreldrar: Guðríður Jónsdóttir 
og Kolbeinn Agnarsson

Að standa 
af sér 
storminn!
Nýtt ár er gengið í garð með nýjar vonir 

og væntingar. Það eru reyndar frekar 
stormasamar spár fyrir þetta ár. Eyjamenn 
þekkja það manna best að þurfa að takast á 
við vetrarvinda og hryðjur.  Það getur oft tekið 
á, en með þá von að leiðarljósi að aftur mun vora, höfum við í árþúsund getað tekist á 
við mótvindinn og staðið upprétt á eftir og gott betur.  
 Saga mannsins hefur alla tíð einkennst af blíðu og stríðu og í Biblíunni er að fi nna 
margar sögur af fólki í miklu mótstreymi. Við getum nefnt 40 ára eyðimerkurgöngu 
Ísraelsmanna, herleiðingu til Babýlón, fall konungsríkja, borgum sem var rústað, 
fjölskylduharmleiki, foreldramissi, barna og ástvina missi, fall mannlegrar reisnar og 
niðurlægingu. 
 Hvergi í Biblíunni er hinum trúuðu lofað að líf þeirra verði alltaf dans á rósum að 
Guði lofi  endalausum peningum, þjáningalausu lífi  og góðri ímynd í augum annarra. 
Nei, þvert á móti birtast okkur í Biblíunni breyskar manneskjur sem klúðra hlutum og 
missa. Þar er ekkert verið að skafa utan af hlutunum og manneskjur birtast með öllum 
sínum vörtum og veikleikum. 
 Hins vegar er því lofað ítrekað og fi nna má sem rauðan þráð í hjálpræðissögu 
Biblíunnar að eyra Drottins er ekki svo dauft að það heyri ekki og hönd hans ekki svo 
stutt að hún geti ekki hjálpað. Óttast ekki því ég er með þér, fáar setningar koma jafn-
oft fyrir í Biblíunni. Boðskapurinn er einfaldur:  Ég Drottinn Guð þinn stend með þér 
í lífi nu í gegnum súrt og sætt. Að standa vörð um hin góðu gildi kærleikans og sýna 
þolgæði hvernig sem viðrar, gerir lífi ð merkingarbærra og betra. 
 Það skiptir ekki máli hvernig þú fellur heldur hvernig þú stendur upp segir máltækið 
og ung kona sem slasaðist illa skrifaði eitt sinn:  ,,Að vera sterk er ekki það að detta 
aldrei, ekki það að vita alltaf og geta alltaf. Að vera sterk er ekki það geta hlegið og 
hoppað hæst eða sýnt mest æðruleysi eða mestan vilja styrk. Að vera sterk er að sjá 
lífi ð eins og það er, að viðurkenna kraft þess og nýta hann. Að vera sterk er að detta, 
meiða sig en rísa upp aftur. Að voga að vona, jafnvel þegar trúin er veikust. Að vera 
sterk er að sjá ljós í myrkrinu og berjast alltaf fyrir að ná þangað.“ 
 Við sem þjóð þurfum að treysta þessi misserin, treysta Guði og treysta á hvort ann-
að, samhug og samhjálp. Á liðnum öldum hafa Íslendingar oft staðið framfyrir harð-
indum og stórum mannsköðum. Að þessu sinni eru hamfarirnar bundnar við efnislega 
hluti fyrst og fremst, hluti sem mölur og ryð fá eytt en það sem skiptir allra mestu máli, 
stendur þó allt eftir, börnin okkar, ástvinir og ættingjar. Gildi kærleikans hefur ekki 
hrunið, frekar en gildi trúarinnar og vonarinnar. 
 Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi og orð Biblíunnar og Páls postula eiga enn við: En 
nú varir trú von og kærleikur þetta þrennt og þeirra er kærleikurinn mestur. 
 Viktor Frankl sem lifði af útrýmingarbúðir Gyðinga í  seinni heimsstyrjöldinni skrifaði 
um reynslu sína þar:   ,,Við sem vorum í fangabúðunum minnumst þeirra sem gengu 
um og hugguðu aðra, gáfu sinn síðasta brauðbita. Þau voru ef til vill ekki svo mörg, 
en þau voru næg sönnun þess að það er hægt að svipta mann öllu - nema einu: frels-
inu til að velja afstöðu í sérhverjum aðstæðum“.
 Nú reynir á að samfélag okkar velji afstöðu umhyggjunnar fram yfi r afstöðu óttans, 
að taka kærleikann fram yfi r hatrið, vonina  framar vonleysinu, ljósið framyfi r myrkrið. 
Vetrarhríðir og verstu bylir ganga alltaf yfi r. Það birtir til á ný. Því megum við trúa  og 
því eigum við að treysta.  
 Kæri lesandi, gleðilegt ár.

Séra Ólafur Jóhann Borgþórsson

Nýir Eyjamenn

Útgefandi: Eyverjar, Félag 
ungra sjálfstæðismanna 

í Vestmannaeyjum

Ritstjórn: Borgþór Ásgeirsson 
og Sindri Ólafsson

Að blaðinu unnu: Borgþór Ás-
geirsson, Sindri Ólafsson, Har-
aldur Pálsson, Helgi Ólafsson, 
Kristín Rannveig Jónsdóttir og 

Kristinn Pálsson
Ábyrgðarmaður: Sindri Ólafsson
Forsíðuteikn: Kristinn Pálsson
Heimasíða: www.eyverjar.is

Netfang: eyverjar@eyverjar.is
Upplag: 1700 eintök

Prentun og uppsetning: 
Prentsmiðjan Eyrún

Eyverjar hafa undanfarin ár birt myndir af nýfæddum Vestmannaeyingum 
ásamt upplýsingum um fæðingardag og foreldra. Árið 2009 fæddust 56 börn 

sem höfðu lögheimili í Vestmannaeyjum. Auk þeirra bárust okkur gögn frá 
nokkrum Eyjamönnum annarsstaðar í heiminum.

www.eyverjar.iswww.eyverjar.is



Adrian Czeslaw K. Roguski 
fæddur 2.janúar 2009 

Foreldrar: Piotr Pawel Roguski,
Urszula Voniewska Roguski

Anna Kolbrún Orradóttir
fædd 5.janúar 2009

Foreldrar: Hulda Birgisdóttir og 
Orri Jónsson

Sandra Björg Þórðardóttir 
fædd 15. janúar 2009

Foreldrar: Guðbjörg Þórðardótt-
ir og Gunnar Þór Guðjónsson

Ágúst Bjarni Hilmarsson 
fæddur 16. janúar 2009

Foreldrar : Hilmar Jón Stef-
ánsson og Sigríður Helga 

Ástþórsdóttir

Elsa Sigrún Símonardóttir 
fædd 24. janúar 2009 

Foreldrar: Símon Þór Eðvarðs-
son og Elín Sigríður Björns-

dóttir

Jenna Gunnarsdóttir 
fædd 3.febrúar 2009 

Foreldrar: Gunnar Friðfi nnsson 
og Betsý Ágústsdóttir

Pétur Dan Gunnarsson 
fæddur 2.mars 2009 

Foreldrar: María Pétursdóttir og 
Gunnar Bergur Runólfsson

Bríet Líf Carmo Njarðardóttir 
fædd 13.mars 2009 

Foreldrar: Njörður Ólason og 
Erica Do Carmo

Þuríður Andrea Óttarsdóttir 
fædd 23.mars 2009 

Foreldrar: Óttar Gunnlaugsson 
og Nanna Dröfn Sigurfi nnsdóttir

Valentína Dís Davíðsdóttir 
fædd 23.mars 2009

Foreldrar: María Rós Guð-
mundsdóttir og Davíð Ágústs-

son (VANTAR MYND!)

Einar Bent Bjarnason 
fæddur 24.mars 2009 

Foreldrar: Arna Hrund Baldurs-
dóttir Bjartmars og Bjarni Rúnar 

Einarsson

Guðrún Birna Káradóttir 
fædd 4.febrúar 2009 

Foreldrar: Guðný Bjarnadóttir 
og Kári Höskuldsson

Katla Margrét Guðgeirsdóttir 
fædd 4.febrúar 2009 

Foreldrar: Esther Bergsdóttir og 
Guðgeir Jónsson

Kristín Klara Óskarsdóttir 
fædd 13.febrúar 2009 

Foreldrar: Óskar Jósúason og 
Guðbjörg Guðmannsdóttir

Jóel Þór Andersen 
fæddur 25.febrúar 2009 

Foreldrar: Inga Magg og Emil 
Andersen

Illugi Sveinbjörnsson 
fæddur 28.febrúar 2009 

Foreldrar: Guðlaug Hartmanns-
dóttir og Sveinbjörn Kristinn 

Óðinsson

Arna Gunnlaugsdóttir 
fædd 27. janúar 2009 

Foreldrar: Gunnlaugur Erlends-
son og Drífa Þöll Arnardóttir

Erlendur Gunnlaugsson 
fæddur 27.janúar 2009 

Foreldrar: Gunnlaugur Erlends-
son og Drífa Þöll Arnardóttir

Agata Apolonia K. Roguska 
fædd 2.janúar 2009 

Foreldrar: Piotr Pawel Roguski,
Urszula Voniewska Roguski

Elzbieta Stefania K. Roguska 
fædd 2.janúar 2009 

Foreldrar: Piotr Pawel Roguski,
Urszula Voniewska Roguski

Roman Alexander Hlynsson 
fæddur 29.mars 2009 

Foreldrar: Hlynur Sigmundsson 
og Kateryna Sigmundsson

Ragnar Ingi Arnarsson 
fæddur 12.maí 2009 

Foreldrar: Arnar Ingi Ingimars-
son og Elín Þóra Ólafsdóttir

Þórarinn Hjörtur Sigmarsson 
fæddur 24.júní 2009 

Foreldrar: Dóra Guðrún Þór-
arinsdóttir og Sigmar Valur 

Hjartarson

Hrannar Ágústsson 
fæddur 12.ágúst 2009 

Foreldrar: Steinunn Ásta 
Hermannsdóttir og Ágúst Ingi 

Jónsson

Kristófer Dagur Rúnarsson 
fæddur 23.september 2009 
Foreldrar: Ásta Björk Guðna-
dóttir og Rúnar Freyr Guð-

mundsson

Ónefnd Ívarsdóttir fædd 18. 
október 2009 

Foreldrar: Ívar Róbertsson og 
Agnes Kristjánsdóttir

Edda Dögg Sindradóttir 
fædd 14.nóvember 2009 

Foreldrar: Sindri Viðarsson og 
Þórsteina Sigurbjörnsdóttir

Guðjón Elí Gústafsson 
fæddur 30.nóvember 2009 
Foreldrar: Silja Rós Guðjóns-
dóttir og Gústaf Kristjánsson

Ónefndur Jóhannesson 
fæddur 30.nóvember 2009 

Foreldrar: Hulda Ólafsdóttir og 
Jóhannes Þór Sigurðsson 

Ónefnd Ágústsdóttir 
fædd 8.desember 2009 
Foreldrar: Kristjana Sif 

Högnadóttir og Ágúst Sævar 
Einarsson

Ónefnd Viðarsdóttir 
fædd 29.desember 2009

Foreldrar: Ásta Ósk Sigurð-
ardóttir og Viðar Valdimarsson

Atli Sindrason 
fæddur 24.september 2009 

Foreldrar: Hildur Jóhannsdóttir 
og Sindri Haraldsson

Arnar Bogi Andersen 
fæddur 25.september 2009 
Foreldrar: Ingi Þór Arnarsson 

og Kristín Tryggvadóttir

Edda Björk Guðnadóttir 
fædd 5.október 2009 

Foreldrar: Kristín Hartmanns-
dóttir og Guðni Grímsson

Aðalbjörg Andrea Brynjarsdóttir 
fædd 16.október 2009 

Foreldrar: Jóhanna Jóhanns-
dóttir og Brynjar Smári Unn-

arsson

Sigurður Tristan Josésson 
Cervantes Henriksen 

fæddur 11.október 2009 
Foreldrar: Þórunn Sigurð-

ardóttir & José Miguel Boas 
Cervantes Henriksen

Hjálmar Helgi Jónuson 
fæddur 19.ágúst 2009 

Foreldri: Jóna Heiða Hjálmars-
dóttir

Jenný Svava Þorbjörnsdóttir 
fædd 21.ágúst 2009 

Foreldrar: Þorbjörn Víglunds-
son og Agnes Guðlaugsdóttir

Kristel Mist Michaelsdóttir 
fædd 12.september 2009 

Foreldrar: Ingibjörg Ósk Mar-
inósdóttir og Michael Jan 

Zalotynski

Björgvin Maron Björgvinsson 
fæddur 23.september 2009 
Foreldrar: Margrét Hildur Rík-

harðsdóttir og Björgvin Þór 
Rúnarsson

Sævar Nökkvi Elsuson 
fæddur 25. júlí 2009 

Heimir Halldór Sigurjónsson 
fæddur 24.júní 2009 

Foreldrar: Sigurjón Örn Lár-
usson og Berglind Þórðardóttir

Guðni Þór Halldórsson 
fæddur 20.júlí 2009 

Foreldrar: Halldór Ingi 
Guðnason og Sigrún Arna 

Gunnarsdóttir

Ásdís Sara Sigurfi nnsdóttir 
fædd 24.júlí 2009 

Foreldrar: Ása Sigurðardóttir og 
Sigurfi nnur Viðar Sigurfi nnsson

Tómas Ingi Victorsson 
fæddur 24.júlí 2009 

Foreldrar: Victor F. Guðnason 
og Hulda Sumarliðadóttir

Sigurmundur Gísli Unnarsson 
fæddur 1.júlí 2009 

Foreldrar: Unnar Gísli Sig-
urmundsson og Sigríður Unnur 

Lúðvíksdóttir

Stefán Jökull Erlendsson 
fæddur 15.maí 2009 

Foreldrar: Erlendur Gunnar 
Gunnarsson og Oddfríður 

Jónsdóttir

Marinó Bjarki Brynjarsson 
fæddur 21.maí 2009 

Foreldrar:  Brynjar Kristjánsson 
og Sigríður Halldóra Gunnars-

dóttir

Eva Karen Friðriksdóttir 
fædd 3.júní 2009 

Foreldrar: Erna Stefnisdóttir og 
Friðrik Ágúst Hjörleifsson

Ásta María Helgadótir 
fædd 11.júní 2009 

Foreldrar: Helgi Bragason og 
Þóra Hallgrímsdóttir

Lilja Kristín Svansdóttir 
fædd 19.júní 2009 

Foreldrar: Ingunn Arnórsdóttir 
og Svanur Gunnsteinsson

Kjartan Freyr Andreuson 
fæddur 8.apríl 2009 

Foreldrar: Andrea Kjartansdóttir 
og Wesley albert clark

Adam Elí Hjartarson 
fæddur 19.apríl 2009 

Foreldrar: Aldís Grímsdóttir og 
Hjörtur Sigurðsson

Ronja Geirsdóttir 
fædd 20.apríl 2009 

Foreldrar: Klara Jónasdóttir og 
Geir Guðmundsson

Bjartey Ósk Sæþórsdóttir 
fædd 1.maí 2009 

Foreldrar: Sæþór Gunnarsson 
og Bjartey Gylfadóttir

Vala Dröfn Kolbeinsdóttir 
fædd 2.maí 2009 

Foreldrar: Guðríður Jónsdóttir 
og Kolbeinn Agnarsson

Að standa 
af sér 
storminn!
Nýtt ár er gengið í garð með nýjar vonir 

og væntingar. Það eru reyndar frekar 
stormasamar spár fyrir þetta ár. Eyjamenn 
þekkja það manna best að þurfa að takast á 
við vetrarvinda og hryðjur.  Það getur oft tekið 
á, en með þá von að leiðarljósi að aftur mun vora, höfum við í árþúsund getað tekist á 
við mótvindinn og staðið upprétt á eftir og gott betur.  
 Saga mannsins hefur alla tíð einkennst af blíðu og stríðu og í Biblíunni er að fi nna 
margar sögur af fólki í miklu mótstreymi. Við getum nefnt 40 ára eyðimerkurgöngu 
Ísraelsmanna, herleiðingu til Babýlón, fall konungsríkja, borgum sem var rústað, 
fjölskylduharmleiki, foreldramissi, barna og ástvina missi, fall mannlegrar reisnar og 
niðurlægingu. 
 Hvergi í Biblíunni er hinum trúuðu lofað að líf þeirra verði alltaf dans á rósum að 
Guði lofi  endalausum peningum, þjáningalausu lífi  og góðri ímynd í augum annarra. 
Nei, þvert á móti birtast okkur í Biblíunni breyskar manneskjur sem klúðra hlutum og 
missa. Þar er ekkert verið að skafa utan af hlutunum og manneskjur birtast með öllum 
sínum vörtum og veikleikum. 
 Hins vegar er því lofað ítrekað og fi nna má sem rauðan þráð í hjálpræðissögu 
Biblíunnar að eyra Drottins er ekki svo dauft að það heyri ekki og hönd hans ekki svo 
stutt að hún geti ekki hjálpað. Óttast ekki því ég er með þér, fáar setningar koma jafn-
oft fyrir í Biblíunni. Boðskapurinn er einfaldur:  Ég Drottinn Guð þinn stend með þér 
í lífi nu í gegnum súrt og sætt. Að standa vörð um hin góðu gildi kærleikans og sýna 
þolgæði hvernig sem viðrar, gerir lífi ð merkingarbærra og betra. 
 Það skiptir ekki máli hvernig þú fellur heldur hvernig þú stendur upp segir máltækið 
og ung kona sem slasaðist illa skrifaði eitt sinn:  ,,Að vera sterk er ekki það að detta 
aldrei, ekki það að vita alltaf og geta alltaf. Að vera sterk er ekki það geta hlegið og 
hoppað hæst eða sýnt mest æðruleysi eða mestan vilja styrk. Að vera sterk er að sjá 
lífi ð eins og það er, að viðurkenna kraft þess og nýta hann. Að vera sterk er að detta, 
meiða sig en rísa upp aftur. Að voga að vona, jafnvel þegar trúin er veikust. Að vera 
sterk er að sjá ljós í myrkrinu og berjast alltaf fyrir að ná þangað.“ 
 Við sem þjóð þurfum að treysta þessi misserin, treysta Guði og treysta á hvort ann-
að, samhug og samhjálp. Á liðnum öldum hafa Íslendingar oft staðið framfyrir harð-
indum og stórum mannsköðum. Að þessu sinni eru hamfarirnar bundnar við efnislega 
hluti fyrst og fremst, hluti sem mölur og ryð fá eytt en það sem skiptir allra mestu máli, 
stendur þó allt eftir, börnin okkar, ástvinir og ættingjar. Gildi kærleikans hefur ekki 
hrunið, frekar en gildi trúarinnar og vonarinnar. 
 Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi og orð Biblíunnar og Páls postula eiga enn við: En 
nú varir trú von og kærleikur þetta þrennt og þeirra er kærleikurinn mestur. 
 Viktor Frankl sem lifði af útrýmingarbúðir Gyðinga í  seinni heimsstyrjöldinni skrifaði 
um reynslu sína þar:   ,,Við sem vorum í fangabúðunum minnumst þeirra sem gengu 
um og hugguðu aðra, gáfu sinn síðasta brauðbita. Þau voru ef til vill ekki svo mörg, 
en þau voru næg sönnun þess að það er hægt að svipta mann öllu - nema einu: frels-
inu til að velja afstöðu í sérhverjum aðstæðum“.
 Nú reynir á að samfélag okkar velji afstöðu umhyggjunnar fram yfi r afstöðu óttans, 
að taka kærleikann fram yfi r hatrið, vonina  framar vonleysinu, ljósið framyfi r myrkrið. 
Vetrarhríðir og verstu bylir ganga alltaf yfi r. Það birtir til á ný. Því megum við trúa  og 
því eigum við að treysta.  
 Kæri lesandi, gleðilegt ár.

Séra Ólafur Jóhann Borgþórsson

Nýir Eyjamenn

Útgefandi: Eyverjar, Félag 
ungra sjálfstæðismanna 

í Vestmannaeyjum

Ritstjórn: Borgþór Ásgeirsson 
og Sindri Ólafsson

Að blaðinu unnu: Borgþór Ás-
geirsson, Sindri Ólafsson, Har-
aldur Pálsson, Helgi Ólafsson, 
Kristín Rannveig Jónsdóttir og 

Kristinn Pálsson
Ábyrgðarmaður: Sindri Ólafsson
Forsíðuteikn: Kristinn Pálsson
Heimasíða: www.eyverjar.is

Netfang: eyverjar@eyverjar.is
Upplag: 1700 eintök

Prentun og uppsetning: 
Prentsmiðjan Eyrún

Eyverjar hafa undanfarin ár birt myndir af nýfæddum Vestmannaeyingum 
ásamt upplýsingum um fæðingardag og foreldra. Árið 2009 fæddust 56 börn 

sem höfðu lögheimili í Vestmannaeyjum. Auk þeirra bárust okkur gögn frá 
nokkrum Eyjamönnum annarsstaðar í heiminum.

www.eyverjar.iswww.eyverjar.is
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Fyrsta verk ársins var venju samkvæmt áramóta Stofnar 
með myndum af nýfæddum Vestmannaeyingum. Þrett-
ándagrímuball Eyverja var að sjálfsögðu á sínum stað og 
var vel sótt þetta árið. 

Ný stjórn var kosin 3. febrúar og voru eftirtaldir aðilar 
kosnir í stjórn; Sindri Ólafsson formaður,
Borgþór Ásgeirsson varaformaður, Helena Björk Þor-
steinsdóttir gjaldkeri, Kristín Rannveig Jónsdóttir ritari, 
Meðstjórnendur Leifur Jóhannesson, Anna María Hall-
dórsdóttir, Haraldur Pálsson, Bragi Magnússon, Gígja 
Óskarsdóttir, María Guðjónsdóttir og Hjalti Pálsson. 
Eyverjar fjölmenntu á KUSS (Kjördæmissamtök ungra 
sjálfstæðismanna í suðurkjördæmi) dag á Selfossi og létu 
mikið fyrir sér fara þar sem lagðar voru línur fyrir komandi 
kosningar.

Mars var vægast sagt við-
burðarríkur mánuður hjá 
Eyverjum. Þá voru haldnir 
vel heppnaðir Fáránleikar 
þar sem um 40 ungmenni 
kepptu sín á milli í hinum 
ýmsu keppnisgreinum auk 
þess sem margir mættu 
til að fylgjast með. Próf-
kjör Sjálfstæðisfl okksins fyrir Alþingiskosningarnar var 
svo haldið um miðjan mánuðinn, þar voru Eyverjar að 
sjálfsögðu áberandi en Eyjamennirnir Árni Johnsen og 
Íris Róbertsdóttir náðu bæði viðunandi árangri. Þann 13. 
marsmánaðar fór ný og glæsileg heimasíða Eyverja í 
loftið á slóðinni www.eyverjar.is, síðan er unnin í sam-
starfi  við og hýst hjá Smartmedia. Heimasíðan hefur verið 
mjög lífl eg og heimsóknir fjölmargar og þegar þetta er 
skrifað hafa verið birtir 49 pistlar eftir Eyverja, 48 fréttir, 
8 Gestapistlar, 5 ályktanir auk þess má fi nna þar myndir, 
fróðleik um félagið og margt fl eira. Landsfundur Sjálf-
stæðisfl okksins var svo haldinn í lok mánaðarins en þar 
létu Eyverjar í sér heyra jafnt á fundinum sjálfum og svo 
að sjálfsögðu á kvöldfundunum.

Ekki var minna um að vera í apríl en mánuðurinn hófst 
á fjörugu skemmtikvöldi Eyverja. Daginn eftir var kosn-

ingaskrifstofan opnuð 
og Eyverjar riðu á vaðið 
með fyrstu föstudagssúp-
unni þá kosningabarátt-
una. Eyverjar voru eins 
og oft áður drifkrafturinn 
í kosningabaráttu Sjálf-

stæðisfl okksins í Vestmannaeyjum og voru uppátækin 
margvísleg. Svokallaðir kosningagjörningar vöktu mikla 
athygli en þar fór hæst “pökkum saman” herferðin en 
skemmdarverk á henni rötuðu meðal annars í landsfjöl-
miðla. Annar gjörningur var þegar nokkrir vaskir Eyverjar 
mörkuðu XD með friðarkertum í hlíðar Heimakletts. 
Stofnar spiluðu stóra rullu í kosningabaráttunni að þessu 
sinnu og komu út tvö tölublöð í aðdraganda kosninganna. 
Skemmtilegar skopmyndir prýddu síður þessara blaða 
en þær teiknaði Eyjapeyinn Kristinn Pálsson. Tjaldpartý 
Eyverja á Stakkagerðistúni var að sjálfsögðu á sínum 
stað með humarsúpu, gítarspili og frábærri stemmingu. 
Sjálfstæðisfl okkurinn hlaut 23,7% fylgi í kosningunum og 
16 þingmenn, þar af þrjá í suðurkjördæmi.

Í maí sendu Eyverjar frá sér tvær ályktanir, aðra í félagi 
við öll félög ungra Sjálfstæðismanna í Suðurkjördæmi 
þar sem lýst var vanþóknun félaganna á stjórnarsáttmála 
nýrrar ríkisstjórnar. Eyverjar sendu svo frá sér ályktun 
þar sem varað var við aðkomu Vestmannaeyjabæjar að 
Sparisjóði Vestmannaeyja. 

Júní var rólegur mánuður hjá Eyverjum en þó voru birtir 5 
pistlar á heimasíðunni og þá voru haldnir nokkrir hálfopnir 
stjórnarfundir þar sem fulltrúar frá nefndum á vegum bæj-

Eyverjavölvan 2010
Leifur Jóhannesson bankaði uppá hjá Eyverjavölvunni nú 
milli jóla og nýárs og fékk hana til að spá í garnirnar fyrir 
komandi ár og þá helst í þá hluti sem líta að Vestmanna-
eyjum.

Afl abrögð og sjósókn 
Afl abrögð verða ágæt á árinu, með aukinni hlýnun sjávar 
verða sardínugöngur áberandi við landið sem verður fín 
búbót. Sjávarútvegsráðherra setur á sérstakan talstöðv-
arskatt sem verður til þess að skip fara í auknum mæli að 
beita mors-tækni í samskiptum sín á milli, þetta verður til 
þess að ráða þarf sérstaka loftskeytasveit um borð í hvert 
skip. Jón Bjarnason útvegar einni útgerð í Vestmannaeyj-
um skötuselskvóta við Norður Kóreu. Lundaveiði verður 
bönnuð milli kl 7:13 – 18:48 um helgar og daga sem byrja 
á M eða F.  

Íþróttir 
Völvan sér fram á það að ÍBV spili aftur á meðal þeirra 
bestu í handboltanum og skipti þar mestu vaskleg fram-
ganga línumannsins unga Braga Magnússonar. Fótbolta-
sumarið verður skemmtilegt og mun ríkja góður andi í 
liðinu framan af sumri. Launadeilur eiga eftir að setja 
svartan blett á annars gott sumar. Golfarar verða áber-
andi á vellinum í sumar en láta minna fyrir sér fara þangað 
til. Nýtt útisvæði við sundlaugina verður þess valdandi 
að iðkendum sunddeildarinnar fækkar stórlega þar sem 
ungmenni kjósa fremur að leika sér í rennibrautum en að 
skerpa á beygja, kreppa, sundur og saman.

Menning og listir
Bloggarinn landsfrægi Gísli Foster verður valinn bæj-
arlistamaður og verður sérstök bloggsýning haldin í Höll-
inni í lok árs þar sem landsþekktir skemmtikraftar koma 
til með að lesa gamlar bloggfærslur eftir Gísla. Ákvörðun 
verður tekin um sameiningu menningarhúss og Surtseyj-
arstofu sem byggð verður í Surtsey 2012. Þjóðhátíðin í 
sumar verður sú fjölmennasta hingað til en opinberar tölur 
segja að yfi r 20.000 gestir sæki hátíðina.

Pólitík
Það munu verða breytingar á framboði V-listans í bæj-
arstjórnarkosningum á árinu. Framboð hans mun skiptast 
niður í S, V og B lista.
Óbreytt sætaskipan verður þó í bæjarstjórninni eftir kosn-
ingarnar, D mun halda sínum fjórum en S listi mun ná 
tveimur og B einum manni. En eftir blóðuga kosninga-
baráttu verður ákveðið að allir séu vinir og vinni áfram að 
sameiginlegum markmiðum.
Hulda frá Vatnsdal mun leiða nýtt framboð „Vinstri-ein-
hentra“ sem verður eitt mesta vinstri framboð samtímans,  
en merki þess verður fyrrum fáni Sovietveldana.

Samgöngur
Herjólfur festir annan uggann í þaragróðri í sinni fyrstu 
siglingu í Landeyjahöfn og þá verður brugðið á það ráð 
að skipta út báðum uggum Herjólfs fyrir sporð. Flugfélag 
Vestmannaeyja mun halda áfram Bakkafl ugi en nú milli 
Eyrarbakka og Vestur-bakka Jórdaníu. Iceland Air hefur 
beint fl ug frá Kúbu til Vestmannaeyja við mikinn fögnuð 
Ragnars Óskarssonar.

Iðnaður og þjónusta
Steini og Olli verða ekki verkefnalausir á árinu, þeir verða 
að sinna sömu verkefnum og á undanförnum árum. Gleði-
banki Guðjóns Hjörleifssonar fer í útrás til Grenivíkur með 
skelfi legum afl eiðingum. Björgvin Þór Rúnarsson opnar 
hænsnabú í Vestmannaeyjum með góðum árangri.

Hrós ársins: Vinnslustöðin og Ísfélag Vestmannaeyja
Fyrir gríðarlega öfl ugt starf sem öfl ugustu fyrirtæki Vest-
mannaeyja. En ekki síður fyrir veglega framkomu við starfs-
fólk sitt með myndarlegum jólabónus.

Listviðburður ársins: Rokku Buska
Að margra mati ein besta leiksýning sem hefur verið sett 
upp í Vestmannaeyjum á seinni árum. Fólkið sem stóð að 
sýningunni á hrós skilið fyrir mikla framtakssemi og frábært 
leikrit þar sem áhuginn geilsaði af hverju andliti. Eyverjar 
vilja hvetja leikhópinn Gleðigjafana til frekari dáða á kom-
andi árum. 

Eyjamaður ársins: Þjóðhátíðarnefnd ÍBV og 
Slökkvilið Vestmannaeyja
Þjóðhátíð Vestmannaeyja er í sífelldri þróun, þrátt fyrir það 
að sitt sýnist hverjum um þessa þróun þá ber að hrósa óeig-
ingjörnu starfi  þjóðhátíðarnefndar. Þetta eru menn sem lifa 
og hrærast í þjóðhátíðarstússi nánast allt árið og hafa gert 
Þjóðhátíðina að stærstu útihátíð Íslands fyrr og síðar. Því 
má ekki gleyma að í allri þessari umræðu að Þjóðhátíðin er 
stærsta fjáröfl un ÍBV íþróttafélags sem er órjúfanlegur hluti 
af lífi  okkar Eyjamanna. Þeim bíður nú gríðar vandasamt 
verkefni þegar ljóst er að samgöngur munu líklega batna 
til muna næsta sumar og óska Eyverjar þeim velfernaðar í 

komandi verkefnum.
Annar hópur manna sem á ekki síður hrós skilið er Slökkvilið 
Vestmannaeyja. Slökkviliðið er hlaupalið sem merkir það að 
enginn slökkviliðsmannanna hefur slökkvistörf að aðalat-
vinnu. Mikið hefur mætt á þessum mönnum undanfarin ár í 
Vestmannaeyjum, en hvert einasta útkall getur verið hættu-
legt og þar leggja menn sig í mikla hættu oft við mjög erfi ðar 
aðstæður. Það væri hverju bæjarfélagi mikill sómi af því góða 
slökkviliði sem við Eyjamenn göngum að sem gefnum hlut.

Bók ársins: Sögurnar hans Óla
Nýjasti rithöfundur Vestmannaeyja steig fram í kastljósið 
seint á árinu 2009 og með hjálp góðra manna tókst að gefa 
út frábæra bók í jólabókafl óðinu. Óli á hrós skilið fyrir að setja 
sínar hugsanir á blað og gefa út en það krefst mikils hugrekk-
is að gefa færi á sér eins og hann og gerði með snilldarbrag. 
Við óskum Óla til hamingu með bókina og vonum að sjá aðra 
fyrir næstu jól.

Fyrirtæki: Eyjablikk og Geisli
Eyjablikk hafa endurgert húsakynni sín við Flatirnar og er það 
glæsilega gert. Geisli hefur stækkað verslun sína í nýju og 
glæsilegu húsnæði, Grjótinu sem er einmitt afkvæmi sam-
vinnu þessara tveggja fyrirtækja og setur skemmtilegan svip 
á miðbæjarbraginn. 

Hrós ársins 2009

Annáll 2009

Í kosningabaráttunni í vor lofuðu núverandi ríkisstjórn-
arfl okkar ýmsu, misgáfulegu. Þar á meðal að leggja byggð 
í þeim sjávarplássum sem eftir eru í rúst. Fyrstu skrefi n að 
því markmiði voru dagsett þann 1. september 2010, með 
svo kallaðri fyrningaleið.
En skrefi n á þeirri vegferð eru stiginn fyrr en áætlað hafði 
verið. 
Í fyrsta lagi er stefnt að því að fækka ferðum Herjólfs um 
tvær ferðir í viku, en þess ber að geta að ýmis rekstur hefur 
náð að blómstra hér í Eyjum eftir að ferðum Herjólfs fjölgaði. 
Meðal annars framleiðsla Gríms Kokks og Godthaab. Getur 
því fækkun ferða haft áhrif á rekstur og uppsprettu slíkra 
fyrirtækja.
Í öðru lagi ber að nefna aðför gegn þeim sem keypt hafa 
skötuselskvóta.Til stendur að bæta við 2000 tonnum og 
leigja út. Með því er einfaldlega verið að draga frá þeim sem 
eiga veiðiréttindi í skötusel. En það er ekki allt, því besti 
parturinn er eftir. Þeir sem eiga afl aheimildir fyrir munu EKKI 

geta leigt kvótan sem þeir í raun eiga núna fyrir og leigða 
kvótan má síðan ekki veiða sunnan við Reykjanes, sem gerir 
útgerðum frá Eyjum ógerlegt að leigja þennan kvóta. 
Að endingu er ekki fyrir séð hvað verður af þeim fjölda ferða 
í Landeyjahöfn sem til stóð að yrðu í upphafi . Það er einnig 
fáránlegt að horfa til þess niðurskurðar sem Heilbrigðisstofn-
un Vestmannaeyja þarf sífellt að þola í ljósi þess að spítalinn 
hér hefur að litlu leiti verið kostaður af ríkinu sjálfu, heldur af 
gjafmildi ýmissa aðila. Því er ömurlegt af ríkinu að geta ekki 
séð um það eitt að reka þennan spítala með sóma.
Það er ljótt að horfa til þess að reynt sé að grafa undan okkur 
hér í Eyjum og leggja atvinnuvegi okkar í rúst, á sama tíma 
og tekjuöfl un héðan hefur sjaldan verið eins mikilvæg og nú. 
Hér er um hreina aðför að íbúum Vestmannaeyja að ræða. 
Það er vonandi að vitinu verði komið fyrir Ríkisstjórn Íslands 
sem fyrst. Gjaldeyrir verður ekki til nema með góðum ákvörð-
unum og mikilli erfi ðisvinnu. Vinnu sem er svo sannarlega 
unnin af harðduglegu Eyjafólki.               Haraldur Pálsson

Ríkisstjórnarflokkarnir standa þó við eitt

Glæsilegt 80 ára afmæli
Eyverjar héldu upp á 80 ára afmæli sitt, sunnudag-
inn 20. desember síðastliðinn. Veislan var haldin í 
Ásgarði með kaffi boði en þar skelltu nokkrir Eyverjar á 
sig svuntu og töfruðu fram dýrindis heitt súkkulaði og 
báru fram með jólasmákökum. Einnig var boðið uppá 
sérstaka afmælistertu enda stórt tilefni. Skemmtileg 
stemmning myndaðist þarna enda margir eldri Eyverjar 
sem litu við og var fjöldi gesta um 70 talsins á öllum 
aldri. Gestir rifjuðu upp sögur og rýndu í gamalt efni sem 
var á borðunum en þar á meðal voru allar símaskrár 
sem hafa verið gefnar út og gamlir Stofnar. Þess má til 
gamans geta að núna er hægt að skoða alla Stofna sem 
hafa verið gefnir út á heimasíðu félagsins www.eyverjar.
is. Félagið keypti þá líka í tilefni dagsins borðfána 
merktum afmælisdeginum og stóra fána sem prýddu 
salinn.  Einnig var reistur stór veggur sem var gerður 
af Eyverjum í kosningunum 2003 þar sem fjöldinn allur 
af bláum höndum var stymplaður. Gömlum myndum 
úr starfi  Eyverja var varpað uppá vegg og vöktu mikla 
lukku, þá mættu nemendur úr tónlistarskóla Vestmanna-
eyja og spiluðu jólalög.
Fyrrverandi formenn héldu þá margar skemmtilegar 
ræður, þar á meðal voru Magnús Kristinsson, Arnar 
Sigurmundsson, Árni Johnsen, Ólafur Lárusson, Guðjón 
Hjörleifsson og Elliði Vignisson og að sjálfsögðu nú-
verandi formaður Sindri Ólafsson. Það sem einkenndi 
helst ræðurnar var það hvað mikið fjör, glens og gaman 
tengdist þessum félagsskap og að mörg sterk vinasam-
bönd hafa myndast í gegnum starfi ð í Eyverjum. 
Íris Róbertsdóttir formaður Sjálfstæðisfélagsins í Vest-
mannaeyjum færði þá Eyverjum gjöf í tilefni dagsins 
en það var fundarhamar auk þess barst fjöldinn allur af 
blómvöndum og kveðjum. Eyverjar vildu þó ekki vera 
þeir einu sem tóku á móti gjöfum heldur skellti formað-
urinn, Sindri Ólafsson sér í pontu og  óskaði eftir að eiga 
orð við séra Kristján Björnsson og gáfu Eyverjar 100 
þúsund krónur sem skyldu renna í styrktarsjóð Vest-
mannaeyjaprestakalls, hlutverk sjóðsins er að létta undir 
með barnafjölskyldum í Vestmannaeyjum meðal annars 
til að halda jólin hátíðleg.
Eyverjar vilja þakka öllum sem mættu og sendu kveðjur 
og vonumst við bara til að sjá ykkur hress á 90 ára 
afmælinu.

arins mættu og fræddu Eyverja um störf nefndarinnar og 
stjórnsýslu bæjarins.

Eyverjar eru vanir að setja mark sitt á Goslokahelgina 
og það varð engin breyting á því þetta árið. Ungir sjálf-
stæðismenn ofan af Norðurey fjölmenntu til Eyja og bauð 
Vinnslustöðin í Vest-
mannaeyjum í veglega og 
fróðlega heimsókn. Árleg 
úteyjaferð Eyverja var 
ekki farin þetta árið sök-
um veðurs en þess í stað 
var slegið upp heljarinnar 
teiti í veitingatjaldinu í 
Herjólfsdal áður en haldið 
var á vit ævintýranna í 
Skvísusundi. Áður en júlí rann sitt skeið þá kom upplýs-
ingarit um Vestmannaeyjar út og var borið út í bænum.

Eyverjar eins og aðrir Eyjamenn létu lítið fyrir sér fara í 
ágúst.

Eyverjar og Sjálfstæðisfélagið í Vestmannaeyjum hófu 
vikulega laugardagsfundi í september. Fyrsti gesturinn var 
Þórlindur Kjartansson. Eyverjar létu sér ekki kaffi sopann 
duga og buðu til samkvæmis um kvöldið þar sem Þórlindur 
stjórnaði meðal annars Pöbbquizi þar sem 14 lið kepptu 
og var mikið fjör. Lífl egt Sambandsþing ungra sjálfstæð-
ismanna fór fram á Ísafi rði helgina 25. - 27. september 
þar sem Eyverjar voru áberandi að vanda. Eyjamenn 
tóku virkan þátt bæði í málefna- og skemmtanastörfum á 
meðan á þinginu stóð. Helgi Ólafsson stýrði þar nefnd um 
umhverfi s- og auðlindamál með stakri prýði. Eftir sögulegt 
(svo ekki sé meira sagt) stjórnarkjör þá áttu Eyverjar þrjú 
sæti í stjórn SUS, Helgi sem formaður KUSS, þá voru þau 
kjörin ný inn Margrét Rós Ingólfsdóttir og Ingibjörn Þór-
arinn Jónsson en Skapti Örn Ólafsson hætti eftir átta ára 
stjórnarsetu og þakka Eyverjar honum vel unnin störf á 
þeim vettvangi.

Laugardagsfundirnir héldu áfram af fullum krafti í október. 
Eyverjar sendu frá sér greinargerð sem var að mestu 
unnin af Borgþóri Ásgeirssyni þar sem bent var á liði í 
nýútkomnu fjárlagafrumvarpi sem ef til vill mætti endur-
skoða, Steingrímur 
fjármálaráðherra hafði 
ekki frekara samband 
við Eyverja til skrafs 
eða ráðagerða. Í lok 
mánaðarins var í Vest-
mannaeyjum haldinn 
aðalfundur kjördæm-
isráðs Sjálfstæðisfl okksins í Suðurkjördæmi en Eyverjar 
létu sig að sjálfsögðu ekki vanta, en samhliða þeim fundi 
var haldinn aðalfundur KUSS og er skemmst frá því að 
segja að Helgi Ólafsson var endurkjörinn formaður þeirra 
ágætu samtaka.  

Laugardagsfundir sjálfstæðisfélagana voru alfarið í hönd-
um Eyverja í nóvember en meðal gesta í mánuðinum voru 
Eyþór Arnalds, Einar Kristinn Guðfi nnsson sem talaði fyrir 
fullu húsi, Páll Marvin og Sammi sem kynntu fyrir okkur 
Sæheima og Örver og Arnar Sigurmundsson sem stiklaði 
á stóru í málefnum lífeyrissjóða landsins. Eyverjar létu það 
ekki duga í þann mánuðinn heldur stóðu einnig fyrir ræð-
unámskeiði en þar var sérstakur gestur Tómas Hafl iðason 
frá Málfundarfélaginu Óðni. 

Þann 20. desember áttu Eyverjar 80 ára afmæli en uppá 
það var að sjálfsögðu haldið með pompi og prakt en því 
verða gerð betri skil annarsstaðar í blaðinu. Meðal þess 
sem var gert í tilefni þessa merkisáfanga var að nokkrir 
vaskir Eyverjar unnu að því að skanna inn alla þá Stofna 
sem gefnir hafa verið út en þeir elstu eru frá 1938. Öll 
þessi blöð eru nú aðgengileg á slóðinni www.eyverjar.is.

GRÍMUBALL EYVERJA
Föstudaginn 8. janúar í Höllinni og hefst kl. 15.00
Miðaverð er 800,- kr. en 1.200,- kr. fyrir systkini

Jólasveinar mæta og Pétur Pan og Vanda
Allir fá verðlaun

www.eyverjar.is www.eyverjar.is


