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Litrík helgi
Skotthúfuhátíð var haldin í 
Stykkishólmi sl. helgi.  Dagskrá var 
í Norska húsinu, Vinnstofu Tang 
& Riis, gömlu Stykkishólmskirkju 
og Eldfjallasafninu. Prúðbúið 
fólk og eldsmiðir að störfum 
við Leir 7 settu sterkan svip á 
bæinn þessa daga og svo kom 
glæsilegt skemmtiferðaskip á 
sunnudeginum að bryggju. Á 
föstudagskvöldinu voru tónleikar 
í gömlu kirkjunni þar sem flutt 
var tónlist fyrri tíma og átti sú 
dagskrá einkar vel við í kirkjunni. 
Þrír fyrirlestrar voru haldnir í 
tengslum við Skotthúfuna og 
allir mjög áhugaverðir.  Fríða 
Björk Ólafsdóttir þjóðfræðingur 
fjallaði um klæðnað kvenna 
þegar þær fengu kosningarétt, 

samhliða þeim fyrirlestri var 
ljósmyndsýning á myndum Ljós-
myndasafns Stykkishólms í 
gömlu kirkjunni, um sama efni.  Í 
Eldfjallasafninu fjölluðu Haraldur 
Sigurðsson eldfjallafræðingur 
og Sigrún Helgadóttir náttúru-
fræðingur og faldbúnings-
fræðingur um móðuharðindin og 
tengdu á skemmtilegan hátt við 
þróun íslenska faldbúningsins.  
Boðið var upp á pönnukökur 
í Norska húsinu auk þess 
sem gullsmiðurinn Helga Ósk 
Einarsdóttir sýndi víravirki.  Í 
Vinnustofunni í Tang & Riis var 
opið hús og um kvöldið kvöldvaka 
þar sem Heddý, Jón Svanur og 
Pétur Húni skemmtu gestum.   
Hulda H. Sigurðardóttir bar sigur 

úr býtum í Skotthúfukeppninni og 
fékk að launum glæsileg verðlaun 
frá Bókaverzlun Breiðafjarðar. 
Veitingastaðurinn Skúrinn opnaði 
um helgina og var mikið að gera 
þar alla dagana.  Fleiri myndir af 
hátíðinni er að finna á Facebook 
síðu Skotthúfunnar.

Söngdjass 
og orgel í 
Stykkis-

hólmskirkju
Mikið er um að vera í 
Stykkishólmskirkju þessa daga-
na, unnið er hörðum höndum að 
viðgerðum á kirkjunni en einnig 
eru tónlistarviðburðir framundan.

N.k. sunnudagskvöld verða léttir 
djasstónleikar þar sem tónlist 
Bjarkar hefur verið útsett fyrir 
söngkonu og hljóðfæraleikara.  
Það er djasssöngkonan Stína 
Ágústsdóttir sem er í broddi 
fylkingar en hún hefur getið sér gott 
orð fyrir flutning á tónlist Moniku 
Zetterlund s.l. ár. Kvartettinn 
23/8 er á hljómleikaferðalagi um 
Ísland þessa dagana og er mikil 
eftirspurn eftir tónleikum þeirra 
m.a. verða tvennir tónleikar í 
Norræna húsinu í Reykjavík nú 
um helgina. Á þriðjudaginn kemur 
síðan rúmenski orgelleikarinn 
János Kristófi, en hann er 
kominn hingað til lands til spila 
á Alþjóðlegu Orgelsumri í 
Hallgrímskirkju.  Báðir tónleikar 
hefjast kl. 20, miðaverð er kr. 
2000 og posi á staðnum.

sp@anok.issp@anok.is
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Stykkishólmur 2015
Bifreiðaskoðun á Dekk og smur 6. og 7. ágúst.

Tímapantanir í síma: 438 1385
Lokað er í hádeginu milli kl. 12 - 13

Frumherji - Örugg bifreiðaskoðun - www.frumherji.is

Sumarbingó á Dvalarheimilinu í Stykkishólmi.
Þann 2. júlí síðastliðinn var spilað 
bingó á dvalarheimilinu og var 
þátttaka mjög góð. Bingóstjóri 
var Ásta Björk Friðjónsdóttir sem 
hefur séð um félagsstarfið hjá 
okkur í sumar við mjög góðan 
orðstír. Hún er einnig okkar yngsti 
starfsmaður, 15 ára gömul. 
Leitað var til fyrirtækja hér í bæ 
eftir vinningum og var það auðsótt 
mál. 
Eftirtaldir aðilar gáfu vinninga:
Anka, Arion banki, Ásbyrgi, 
Bókaverzlun Breiðafjarðar, 

Finsens fish & chips, Hárstofan, 
Heimahornið, Ískofinn, Lára 
Gunnarsdóttir listakona, Lyfja, 
Narfeyrarstofa, Nesbrauð, Norska 
húsið, Plássið, Sjávarpakkhúsið, 
Skipavík, Sæferðir og Sælkera-
húsið. 
Þessum aðilum sendum við okkar 
bestu þakkir, þessar gjafir glöddu. 
Sendum okkar bestu kveðjur til 
Stykkishólmsbúa. 

Íbúar og starfsfólk á Dvalarheimilinu í Stykkishólmi

Ég vil byrja á því að þakka 
mínum mikla vini Rúnari 
Birgis fyrir sendinguna. Eftir 
mikla umhugsun ákvað ég 
að deila með ykkur einfaldri 
hamborgarauppskrift sem er 
í miklu uppáhaldi hjá mér og 
mínum.

Innihald hamborgarans:
800 gr ungnautahakk
250 gr beikon
3/4 Mexíkóostur
2 hvítlauksrif
1 dl barbecue sósa

Ég byrja á að setja hakkið í 
hræriskál, pressa hvítlaukinn 
og rífa ostinn smátt niður sem 
er sett ofan í. Svo er beikonið 
skorið mjög smátt (einnig hægt 
ad kaupa beikonkurl), það 
steikt og sett ofan í skálina 
ásamt fitunni frá beikoninu. 
Svo er bara ad skella þessu 
öllu í Kitchenaid hrærivélina 

góðu (ath. að aðrar tegundir en 
Kitchenaid má alls ekki nota) 
Þessu öllu er hrært saman og 
þá fer barbecue sósan ofan í.
Svo er bara að búa til 
hamborgarana, annað hvort 
í hamborgarapressu eða í 
höndum. Lang best er að grilla 
borgarana á lágum hita til að 
halda safanum betur. Ég nota 
oftast salt og pipar á borgaran 
ásamt season all kryddi. Út úr 
þessu ætti að koma 4-6 stk 
hamborgara (150 -200 gr). 

Sveppamaukið:
1 askja sveppir
Hálfur piparostur
Hálfur rauðlaukur
Smjör

Sveppir og laukur skorið og 
steikt upp úr haug af smjöri. 
Því næst er piparostinum bætt 
út í og látinn bráðna saman við. 
Gott er að leyfa þessu að malla 

saman í 15-20 mín og jafnvel 
krydda smá með hvítlaukssalti 
og pipar ef fólk er í brjáluðum 
fíling. Þessu er svo smellt ofan 
á kjötið.
Þá er grunnurinn kominn og þá 
er auðvitað að bæta öllu hinu 
sem manni finnst best að hafa á 
sínum borgara, grænmeti, sósa 
og allt það. Ég verð líka að taka 
fram að sætkartöflu franskar 
passa sérstaklega vel við hér.

Ef það er einhver sem hefur 
meira gaman af því en ég að 
borða þangað til manni er illt 
að þá er það matgæðingurinn 
Arnþór Pálsson, eða eins og 
hann er gjarnan kallaður Addi, 
Addi Páls , Palli, Brjóstkassinn, 
Sonur Möggu, Frændi 
Lubba, 2 metrar af öxlum, 
Lyngbobbinn, Hvítlaukurinn, 
100 kg af hreinu kjöti, David 
Dunn, Faðmurinn, Le chef, 
Færeyingurinn, Krummafótur, 

Tófú steikin, Gúllasbarnið eða 
bara Krúttmundur. Um leið og 
ég sendi pennan yfir á meistara 
Adda þá vil ég óska þeim 
fjórmenningum til hamingju 
með nýjan og glæsilegan 
veitingastað.

Le Bürger ala Jörgensen

Róbert Árni Jörgensen

Smáauglýsingar
Til sölu Palomino fellihýsi árgerð ‘99. Verð 400.000. Einnig Isuzu 
Trooper árgerð ‘99. Upplýsingar í síma 893-7050.

Til sölu VW Polo árgerð 2008, keyrður 123 þús. km. Verð 990 
þúsund eða tilboð. Frekari upplýsingar í síma 846 4575.

Tónleikar á næstunni í
Stykkishólmskirkju

26/7 Björkologi -Tónlist Bjarkar fyrir djasskvartett 
kl. 20.

28/7 János Kristófi - Alþjóðleg orgelverk
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Opið alla daga 
frá kl. 12

Allir velkomnir!
PLÁSSIÐ  -  Frúarstígur 1  -  340 Stykkishólmur  -  Iceland

Tel. 354 436 1600  -  www.plassid.is
Fylgist með á Facebook

- fagleg og freistandi
Opið 12 - 22.

Hjartanlega velkomin

www.narfeyrarstofa.is   &   Facebook
Borðapantanir í síma 438-1119 eða á narf@narf.is          

Áætlun Baldurs
Sumaráætlun 1. júní - 31. ágúst 2015
Daglegar ferðir:
Frá Stykkishólmi     09:00 & 15:45
Flatey (til Brjánslækjar)   10:30 & 17:15
Frá Brjánslæk    12:15 & 19:00
Flatey (til Stykkishólms)  13:15 & 20:00

Vinsamlegast athugið, sækja þarf farmiða á skrifstofu Sæferða 30 mín. fyrir brottför.

www.saeferdir.is

Allar eignir á www.faststykk.is

Sverrir Kristjánsson
lögg. fasteignasali
Ægisgötu 11
340 Stykkishólmi
Sími: 896 4489
sverrir@posthus.is

Fasteigna- og skipasala Snæfellsness
Pétur Kristinsson, hdl. 
löggiltur fasteigna- og skipasali.
Sími 438-1199, netfang pk@simnet.is
Heimasíða: fasteignsnae.is

FÓLKIÐ Í SKÚRNUM ÞAKKAR 
FYRIR FRÁBÆRAR VIÐTÖKUR

Skúrinn er opinn frá 12-23 alla daga.
Kíktu í Skúrinn og gæddu þér á gómsætum 
Eldriborgara eða náðu þér í einn svínabónda 

í take away. 

VIÐ TÖKUM VEL Á MÓTI ÞÉR 

Skúrinn  l  Þvervegur 2  l  Stykkishólmi  l  sími 544-4004
Kíktu á matseðilinn á Facebook

Um leið og við þökkum öllum 
góðu gestunum fyrir komuna um 
helgina viljum við vekja athygli á 
mörgum fallegum rakubrenndum 
keramikhlutum sem verða til sölu 

í Leir7 þessa viku. 
Einnig minnum við á 

sýninguna Núningur Snúningur 
sem stendur yfir. 

Verið velkomin að koma og 
skoða alls konar keramik.

Bestu kveðjur, Sigga



Stykkishólms-Pósturinn, 27. tbl. 22. árgangur 23. júlí 2015

www.snaefellingar.is                                                                                     4                                                                   stykkisholmsposturinn@anok.is    

Allt á 
fullu?

Láttu okkur sjá um bókhald, 
launavinnslu, gerð ársreiknings 

og skattframtals. Skrifstofur 
KPMG á Vesturlandi sinna 

víðtækri þjónustu fyrir allar 
atvinnugreinar og gera þér 

kleift að ná markmiðum 
þínum.

kpmg.is

Fáið tilboð.
Kraftfag ehf  Sími 896-5332

kraftfag@simnet.is

Kraftfag er verktakafyrirtæki 
sem sérhæfir sig í malbikslögn.

Tökum að okkur verk fyrir 
einstaklinga, fyrirtæki og 
sveitafélög. 

Kraftfag  verður í Stykkishólmi 
10.-20. ágúst næstkomandi 


	Næsta síða: 
	Page 1: Off

	Fyrri síða: 
	Page 1: Off

	Næsta síða 2: 
	Page 2: Off
	Page 41: Off

	Fyrri síða 2: 
	Page 2: Off
	Page 41: Off

	Næsta síða 3: 
	Page 3: Off

	Fyrri síða 3: 
	Page 3: Off



