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Að venju hófst árið með árlegu grímuballi 
barnanna sem Eyverjar hafa staðið fyrir í fjölda 
ára. Þessi viðburður hefur vaxið og dafnað 
með ári hverju. Er félagið ákafl ega stolt af því 
að halda þennan viðburð fyrir ungu kynslóðina 
okkar. Árið 2013 mættu fl eiri hundruð börn og 
veitt voru verðlaun fyrir búninga, jólasveinar 
gáfu sælgæti auk þess sem Eyverjar gáfu 
börnunum glaðning. Að venju voru búningarnir 
margir hverjir stórglæsilegir og mikill metnaður 
lagður í þá. Aðalatriðið er þó að þarna kemur 
hópur barna (og fullorðinna) saman og eiga 
saman skemmtilega dagsstund í alls kyns 
furðufatnaði og allir hafa gaman að.
Eyverjar sendu frá sér fréttatilkynningu í mars 
undir þeirri yfi rskrift að Eyverjar geri kröfur til 
kjörinna fulltrúa og voru þar með „stjórnsýslu 
103“ samantekt. Undanfarinn af þessari til-
kynningu má rekja til bæjarstjórnarfunds þar 
sem oddviti V-listans einsetti sér að lengja 
fundinn og spurja bæjarfulltrúa meirihlutans 
hvað væri að frétta í hinum og þessum málum. 

Íþróttamaður ársins- Yngvi Borgþórsson
Þó að ekki sé hægt að segja að farið hafi  mikið fyrir 
Yngva á vellinum í sumar, þá hefur ferill hans verið 
langur og skemmtilegur í knattspyrnunni. Yngvi tilkynnti 
fyrir leik ÍBV gegn Þór á Hásteinsvelli að það yrði hans 
síðasti leikur fyrir liðið. Tveimur dögum síðar lét hann 
reyndar hafa eftir sér að hann væri að spá í að hætta 
við að hætta. Hvað verður kemur í ljós, en Eyverjar 
vilja þakka Yngva fyrir framlag sitt til íþróttamenningar 
eyjanna.

Fyrirmynd ársins- Jóhann Jónsson
Jóhann Jónsson eða Jói í lifró tekur plastpoka með sér í 
allar gönguferðir, hirðir rusl, dyttar að hinu og þessu og 
gerir Vestmannaeyjar enn fegurri en hún er. Það mættu 
margir taka Jóa til fyrirmyndar. 

Stjórnmálamaður ársins- Elliði Vignisson
Eyverjar vilja hrósa bæjarstjóranum okkar fyrir málefna-
lega og góða umræðu um ríkisstyrki og fjárlögin. Aldrei 
hefur verið eins mikilvægt að forgangsraða fjármunum 
ríkissins og verja grunnþjónustuna. Þá umræðu hefur 
Elliði verið ófeiminn við að taka. Eyverjar vilja einnig 
hrósa meirihluta Sjálfstæðismanna, undir forystu Elliða, 
sem tók þá ákvörðun að lækka útsvar á íbúa sveitar-
félagsins, enda eru íbúar best til þess fallnir að ráðstafa 
sínu fé sjálfi r. 

Eyjamaður ársins- Heimir Hallgrímsson
Árangur A-landsliðsins karla í knattspyrnu á árinu var 
stórkostlegur og Heimir átti sinn þátt í því. Heimir er 
skipulagður, duglegur og naskur þjálfari. Hann er hnyttinn 
og skemmtilegur í tilsvörum og eru Eyverjar sannfærðir 
um að hann muni halda áfram að ná góðum árangri með 
landsliðið. 

Eyverjahrós 2013

Eyverjaannáll 2013
Aðalfundur félagsins var haldinn í mars. Hlynur 
Ólafsson var kjörinn formaður og Þórir Bergs-
son varaformaður. 
Í apríl gáfu Eyverjar frá sér yfi rlýsingu, ásamt 
Sjálfstæðisfélagi Vestmannaeyja, þar sem þeir 
skoruðu á Bjarna Benediktsson formann Sjálf-
stæðisfl okksins að halda áfram sem formaður 
Sjálfstæðisfl okksins. Bjarni hefur í fjórgang sótt 
umboð sitt til fl okksmanna og hvergi brugðist 
því trausti sem honum hefur verið falið. 
Í aðdraganda kosninga var starf Eyverja fjörugt. 
Kertaskreyting á fjöllum Eyjanna, tjaldpartý á 
Stakkagerðistúni, útgáfa Stofna og fl eira mætti 
til telja. Vilhjálmur Árnason og Trausti Hjaltason 
frambjóðendur voru spyrlar á pubquiz-i þar sem 
um 80 Eyverjar mættu. 
Nú styttist í sveitarstjórnarkosningar og hefur 
síðari hluti ársins verið nýttur til skrafs og 
ráðagerða. Munu Eyverjar sem fyrr taka þátt í 
kosningabaráttunni af fullum krafti. Áfram X-D til 
áframhaldandi góðra verka fyrir Eyjamenn. 

www.eyverjar.is www.eyverjar.is

Undanfarin ár hafa Eyverjar hrósað þeim sem Eyverjar hafa talið skara fram úr að einhverju leyti. Að þessu sinni voru fjölmargir ein-
staklingar og fyrirtæki sem komu til greina og almennt má segja að þetta hafi  verið nokkuð gott ár fyrir samfélagið Vestmannaeyjar. 

Þeir hafa verið fróðlegir, spennandi og skemmti-
legir mínir fyrstu dagar í þinginu. Margt er eins og 
maður hafði búist við, og annað sem kemur manni 
á óvart. Ég hóf minn stjórnmálaferil í bæjarmál-
unum og hafði því samanburð þaðan þegar ég 
kom inn á Alþingi. Þetta er alveg sitthvor hluturinn 
og vinnubrögðin allt önnur. Það tekur allt miklu 
lengri tíma á Alþingi, hvert mál fer í gegnum mun 
lengri feril og mun fl eiri koma að hverju máli. 
Þegar maður heldur að málið sé komið í höfn eru 
oft tíu hindranir eftir.
  
Það sem kom manni helst á óvart varðandi vinnu-
lagið er hvað tími manns var mikið skipulagður en 
samt veistu aldrei hvernig hver dagur mun þróast. 
Það eru engir tveir dagar eins, og oftar en ekki þá 
riðlast dagskráin öll til. Þetta gerir það að verkum 
að það er ekki gefi nn mikill tími til að fara um kjör-
dæmið á meðan þingið er að störfum. Það er þó 
mikilvægasti og skemmtilegasti þátturinn í starfi  
þingmannsins að fara um kjördæmið, kynnast 
fólkinu og aðstæðum þess. Það hef ég reynt að 
gera eins og tími hefur gefi st til. Til ykkar fi nnst 
okkur fjölskyldunni alltaf gaman að koma enda 
jákvæðnin, dugnaðurinn og samheldnin í fyrirrúmi. 
Það er það sem við þurfum að auka enn meira hjá 
okkur Íslendingum, því þá mun okkur ganga enn 
betur.

Verkefnin á þinginu eru fjölbreytt og fer þeim 
fjölgandi þegar líður að jólum. Þingmenn eru farnir 
að huga að jólunum og margt í dagskrá okkar sem 
tengist jólunum. Þingmennirnir sem búa lengra 
út á landi eru farnir að huga að þinglokunum og 
vonast til að komast heim fyrir Þorláksmessu til að 
undirbúa jólin með fjölskyldum sínum. Fjárlagaum-
ræðan mun skera úr um það hvenær hægt verður 
að fresta þingfundi og vona ég svo sannarlega að 
fjárlögin verði okkur ágætis jólagjöf.  

Hjá mér verða jólin sjálf frekar hefðbundin, þó 
stefnir í meira frí á milli jóla og nýárs núna miðað 
við þegar ég starfaði í lögreglunni. Við fjölskyldan 
borðum alltaf á aðfangadag hjá tengdaforeldrum 
mínum og reynum svo að fara norður á Sauðár-
krók í heimsókn til fjölskyldu minnar á milli jóla 
og nýárs. Nú er maður búinn að læra það að 
undirbúa jólin í nóvember þar sem desember er 
annasamasti mánuðurinn í þinginu og óvíst hvort 
maður fái frídag fyrir jól. Skreytingarnar verða því 
væntanlega settar upp fyrr á næsta ári.

Kæru félagar ég óska ykkur og fjölskyldum ykkar 
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári með von um 
gott og árangursríkt samstarf um ókomna tíð.

Vilhjálmur Árnason, alþingismaður 

Jólakveðja 

frá Vilhjálmi Árnasyni 
alþingismanni

3. 800

Fyrirtæki ársins- RibSafari
Skemmtilegt hefur verið að fylgjast með vexti RibSafari. 
Ævintýraferðir fyrirtækisins njóta mikilla vinsælda, auk 
þess sem í ár aðstoðaði fyrirtækið við neyðaratvik í einni 
af úteyjunum þar sem maður féll 50 metra. Nú stefnir 
fyrirtækið á svakalega fl otta uppbyggingu í höfninni sem 
gaman verður að fylgjast með.

Samfélagsverkefni ársins- Eyjamenn!
Eyverjar vilja í lok árs hrósa öllum þeim einstaklingum 
sem sinna sjálfboðastörfum í Vestmannaeyjum. Líklega 
telst það einstakt á landsvísu og þó lengra væri leitað 
hversu stórbrotið sjálfboðaliðastarf er unnið í Vestmanna-
eyjum. Á endanum telja þeir líklega á þúsundum en ekki 
hundruðum þeir einstaklingar sem gefa tíma sinn í störf í 
kringum ýmiskonar íþrótta,- tómstunda,-og félagsstörf. 



Gabríel Gauti Guðmundsson 
fæddur 22. janúar

Foreldar Guðmundur Ingi Guð-
mundsson & Aníta Óðinsdóttir

Oddný Dís Jónsdóttir 
fædd 3. mars

Foreldar Jón Gunnar Erlings-
son & Sigurbjörg Yngavdóttir

Sandra Dröfn Frostadóttir 
fædd 3. mars

Foreldrar Frosti Gíslason & 
Ingibjörg Grétarsdóttir

Anna Steinunn Hallgríms-
dóttir fædd 14. mars

Foreldar Hallgrímur Sveinsson 
& Auðbjörg Halla Jóhannsdóttir

Breki Þór Halldórsson
fæddur 18. apríl

Foreldar Halldór Ingi Guðnason 
& Sigrún Arna Gunnarsdóttir

Elimar Andri Andrason
fæddur 20. mars

Foreldar Andri Heimir Friðriks-
son & Kristrún Ósk Hlynsdóttir

Sveinn Jörundur Ágústsson 
fæddur 11. maí

Foreldrar Ágúst Halldórsson & 
Guðbjörg Erla Ríkarðsdóttir

Þorbjörg Unnur Birkisdóttir 
fædd 12. júní

Foreldrar Birkir Karlsson & Sól-
veig Sverrisdóttir

Bjarni Rúnar Kristjánsson 
fæddur 10. júní

Foreldar Kristján Georgsson & 
Alda Gunnarsdóttir

Auðberg Óli Valtýsson
fæddur 20. júní

Foreldar Valtýr Auðbergsson 
& Jónína Margrét Kristjánsdóttir

Gunnar Árnason
fæddur 24. júní

Foreldrar Árni Gunnarsson & 
Bryndís Stefánsdóttir

Bjartey Perla Traustadóttir 
fædd 25 júní

Foreldar Trausti Hjaltason & 
Unnur Líf Ingadóttir

Gunnar Karl Gunnarsson 
fæddur 27. júní

Foreldar Gunnar Magnússon & 
Salóme Huld Garðarsdóttir

Sara Huld Elvarsdóttir
fædd 16 maí

Foreldar Elvar Páll Sævarsson 
& Íris Huld Gunnarsdóttir

Emilía Eir Eiðsdóttir
fædd 23.maí

Foreldar Eiður Aron 
Sigurbjörnsson & Guðný Ósk 

Ómarsdóttir

Ingibjörg Emilía Sigþórsdóttir
fædd 6. júní

Foreldrar Sigþór Friðriksson & 
Sigríður Jóhanna Sigurbjörns-

dóttir

Rúnar Freyr Gunnarsson 
fæddur 8. júní

Foreldrar Gunnar Geir Gústafs-
son & Freyja Kristín Rúnars-

dóttir

Guðmundur Helgi Sigurgeirsson
fæddur 8. júní

Foreldrar Sigurgeir Sævalds-
son & Lóa Hrund Sævaldsdóttir

Daníel Gauti Scheving
fæddur 7. maí

Foreldrar Ellert Scheving & Sól-
veig Rut Magnúsdóttir

Jón Bjarki Eiríksson
fæddur 8 mars.

Foreldrar Eiríkur Ingvi Jónsson 
& Berglind Sigvarðsdóttir

Tómas Elí Tómasson
fæddur 10 maí 

Foreldar Tómas Bjarki Kristins-
son & Arna Dís Kristinsdóttir

Kári Númason 
fæddur 25 mars

Foreldrar Númi Sigurðarson & 
Kristín Grímsdóttir

Nökkvi Dan Sindrason 
fæddur 14. febrúar

Foreldrar  Sindri Viðarsson & 
Þórsteina Sigurbjörnsdóttir

Hákon Ari Jónsson
fæddur 16. febrúar

Foreldrar Jón Kristinn Ágústs-
son & Sigríður Mist Hjartardóttir

Emil Elvis Friðriksson 
fæddur 12. janúar

Foreldrar Friðrik Benediktsson 
& Kolbrún Jónsdóttir

Kolbrá Njálsdóttir
fædd 4. júlí

Foreldrar Njáll Ragnarsson & 
Matthildur Halldórsdóttir

Maya Olivia Ryta
fædd 8. ágúst 

Foreldrar Kamil Adam Ryta & 
Iwona Katarzyna Ryta

Stúlka Hilmarsdóttir
fædd 1. september

Foreldrar Sæbjörg Helgadóttir 
& Hilmar Kristjánsson

Bjarni Óli Árnason
fæddur 17. október

Foreldrar Árni Óli Ólafsson & 
Elva Björk Bjarnadóttir

Drengur Sigurjónsson
fæddur 5. nóvember

Foreldrar Sigurjón Örn Lárus-
son & Berglind Þórðar

Stúlka Ólafsdóttir
fædd 26. nóvember

Foreldrar Alda Guðjónsdóttir 
& Ólafur Guðmundsson 

Freyja Geirsdóttir
fædd 1. desember

Foreldrar Geir Guðmundsson & 
Klara Jónasdóttir

Katla María Kale
fædd 14. september

Foreldrar Arna Björg Sigur-
björnsdóttir & Ingvar Þór Kale

Stúlka Einarsdóttir
fædd 16. desember

Foreldrar Einar Kristinn 
Kárason & Birta Baldursdóttir

Stúlka Borgþórsdóttir
fædd 17. desember

Foreldrar Birgitta Sif & Borgþór 
Ágústsson

Þórhildur Helga Guðgeirsdóttir
fædd 27. september

Foreldrar Guðgeir Jónsson & 
Esther Bergsdóttir

Stúlka Andersen
fædd 10. nóvember

Foreldrar Emil Andersen & 
Soffía Marý Másdóttir

Stúlka Grétarsdóttir
fædd 11. nóvember

Foreldrar Grétar Már Óskars-
son & Sigrún Agatha Árnadóttir

Drengur Magnason
fæddur 11. nóvember

Foreldrar Magni Eduardo 
Júlíusson & Erna Sævarsdóttir

Drengur Inguson
fæddur 17. nóvember

Móðir Inga Lára Pétursdóttir

Drengur Sigurðsson
fæddur 24. nóvember

Foreldrar Sigurður Atlason & 
Ragnheiður Sveinþórsdóttir

Stúlka Sindradóttir
fædd 26. október

Foreldrar Sindri Ólafsson & 
Hildur Sólveig Sigurðardóttir

Þorbjörg Sara Hafl iðadóttir 
fædd 27. október

Foreldrar Hafl iði Sigurðarson 
& Sigurbjörg Jóna Ísfeld Vil-

hjálmsdóttir

Stúlka Daðadóttir
fædd 29. október 

Foreldrar Daði Ólafsson & 
Thelma Hrund Kristjánsdóttir

Freysteinn Bergmann Sæþórsson
fæddur 13. október

Foreldrar Sæþór Jóhannesson 
& Svanhildur Anna Freysteins-

dóttir

Arna Hlín Unnarsdóttir
fædd 1. september

Foreldrar Unnar Hólm Ólafsson 
& Helga Jóhanna Harðardottir

Eyþór Logi Sævarsson
fæddur 21. september

Foreldrar Sævar Hallgrímsson 
& Anný Aðalsteinsdóttir

Emil Þór Andersen
fæddur 24. september

Foreldrar Halldór Jón Andersen 
& Linda Rós

Rakel Dís Sigurðardóttir
fædd 27. september.

Foreldrar Sigurður Einar 
Gíslason og Elva Dögg 

Björnsdóttir

Ara Eirný Haraldsdóttir 
fædd 15. september 

Foreldrar Haraldur Ari Karlsson 
& Ása Jenný

Alena Ýr Guðmundsdóttir 
fædd 12. ágúst

Foreldrar Guðmundur Vigfús-
son & Sara Rún Markúsdóttir

Oliver Rúnar Jóhansson 
fæddur 23. ágúst

Foreldrar Jóhann Rúnar 
Sigurðsson & Ragna Kristín 

Jónsdóttir

Guðbjörg Karlsdóttir 
fædd 26. ágúst

Foreldrar Karl Haraldsson & 
Halla Björk Hallgrímsdóttir

Bríet Björk Hafþórsdóttir
fædd 28. ágúst

Foreldrar Hafþór Halldórsson & 
Eva María Jónsdóttir

Ísalind Ívarsdóttir
fædd 29. ágúst

Foreldrar Ívar Torfason & Sirrý 
Björt Lúðvíksdóttir

Magnús Arnar Gíslason
fæddur 16. júlí

Foreldrar Gísli Geir Tómasson 
& Lilja Björg Arngrímsdóttir

Þórður Ágúst Hlynsson
fæddur 18. júlí

Foreldrar Hlynur Ágústsdon & 
Ingibjörg Ósk Þórðardóttir

Ísak Leví Gíslason & Óliver 
Elí Gíslason fæddir 26. júlí
Foreldrar Gísli Stefánsson & 

Kristín Sjöfn Ómarsdóttir

Ragnheiður Lilja Sigurðardóttir 
fædd 8. ágúst

Foreldrar Sigurður Sigurðsson 
& Sigríður Bríet Smáradóttir

Hrafn Mikael Van der Linden 
fæddur 8. ágúst

Foreldrar Jón Örvar Van der 
Linden & Lind Hrafnsdóttir

Nýir Eyjamenn

Útgefandi: Eyverjar, Félag ungra sjálfstæðismanna 
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Prentun og uppsetning: Prentsmiðjan Eyrún

Eyverjar hafa undanfarin ár birt myndir af 
nýfæddum Vestmannaeyingum ásamt 

upplýsingum um fæðingardag og foreldra. 
Hér eru myndir af þeim börnum fæddum 2013 

með lögheimili í Vestmannaeyjum sem Eyverjar 
fengu mynd af.

Auk þeirra bárust okkur myndir frá nokkrum 
Eyjamönnum annarsstaðar í heiminum sem við 

birtum að sjálfsögðu. 

www.eyverjar.iswww.eyverjar.is

Um leið og við óskum foreldrum 
innilega til hamingju,
sendum við Eyjabúum 

bestu jóla- og nýárskveðjur.
Þökkum samskiptin á árinu 

sem er að líða.
Eyverjar

Gleðileg 
jól


