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Tónlistarskólanum færð 
hljóðfæragjöf

Jólagjafahandbók Stykkishólms
sp@anok.is

Skilafrestur í 

AÐVENTUDAGATAL 
STYKKISHÓLMS 

rennur út 
16. nóvember n.k.

Upplýsingar um  viðburði 
sendist á  sp@anok.is

Fyrir tveimur árum voru 
haldnir minningartónleikar hér 
í Stykkishólmi um Hafstein 
Sigurðsson sem starfaði meðal 
annars sem tónlistarkennari við 
Tónlistarskóla Stykkishólms um 
árabil. Við það tilefni var stofnaður 

sjóður til minningar um Hadda, en 
nú um helgina eru liðin 70 ár frá 
fæðingu hans.  Í upphafi vikunnar 
var tónlistarskólanum færð gjöf 
frá sjóðnum og fjölskyldu Hadda. 
Fyrir valinu var forláta hljómborð 
sem Hólmgeir Þórsteinsson 

kynnti fyrir viðstöddum við 
afhendingu hljóðfærisins.  Um er 
að ræða handsmíðað Nord Stage 
2 hljómborð frá Svíþjóð og mun 
það nýtast á margan hátt í starfi 
skólans.

Tveir 
Hólmarar á 

þingi
Tveir Hólmarar sitja á Alþingi 
þessa dagana.  Þetta eru þeir 
Lárus Ástmar Hannesson sem 
situr á þingi nú sem varamaður 
Lilju Rafneyjar Magnúsdóttur 
áttunda þingmanns Norð-
vestur kjördæmis fyrir Vinstri 
hreyfinguna - grænt framboð 
og Sigurður Páll Jónsson sem 
varamaður Gunnars Braga 
Sveinssonar fyrsta þingmanns 
Norð-vestur kjördæmis fyrir 
Framsóknarflokkinn.  

Á meðfylgjandi mynd sem Vigdís 
Hauksdóttir birti á Facebook síðu 
sinni eru þeir í skjóli ekki ómerkari 
manns en Jóns Sigurðssonar á 
göngum Alþingishússins.

sp@anok.is

Síðustu daga hefur jólagjaf-
handbók Stykkishólms verið 
dreift í fjölpósti í Stykkishólmi og 
á bensínstöðvar á Snæfellsnesi.  

Það er Anok margmiðlun ehf sem 
stendur að útgáfunni en þetta er í 
fyrsta sinn sem jólagjafahandbók 
Stykkishólms kemur út.  Viðtökur 
hafa verið mjög góðar og kemur 
mörgum á óvart hversu gott 
vöruúrval er í heimabyggð.  

Vonandi verður þetta hvatning til 
að styrkja verslun í heimabyggð 
núna fyrir jólin.
Þess ber að geta að myndabrengl 
varð í upplýsingum um vörur frá 
Hárstofunni og eru réttar myndir 
birtar með auglýsingu í blaðinu í 
dag.

42Í dag eru dagar til jóla

Við prentum fyrir þig!
Nesvegur 13
Stykkishólmi
s. 534-2120
info@anok.is
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Ég þakka systur minni frá annarri 
móður kærlega fyrir pennann. 
Þar sem ég er í fæðingarorlofi 
þá geri ég lítið annað en að baka 
og éta, það er sko lífið. Ég ætla 
hér að færa ykkur uppskrift að 
syndsamlegri skyrköku, hentar 
einstaklega vel sem eftirréttur 
svona til að loka maganum (lærði 
það ekki í íþróttafræðinni). Hana 
er best að undirbúa daginn áður 
en hún er borin fram, slurk og 
slef og verði ykkur að góðu. Það 
sem hafa þarf við höndina:

80g smjör
1 pakki af Lu Bastogne (þetta 
með kanilbragðinu)
1 peli rjómi
1 stór dolla af vanilluskyri
1 plata af Nóa rjómasúkkulaði
1-2 stykki Mars súkkulaði
Fersk ber að eigin vali

Byrjað á því að bræða smjörið 
í potti og mylja niður kexið. 
Þessu er svo blandað saman 
og sett í botninn á formi að 
eigin vali, t.d. eldföstu móti eða 
hringlaga smelluformi. Næst er 

rjóminn þeyttur og skyrinu skellt 
í skál, rjómanum er svo blandað 
varlega við skyrið svo blandan 
verði ,,flöffí”. Súkkulaðið er 
skorið í bita og sett saman við 
skyrið og rjómann. Þessu er 
smurt yfir kexmulninginn. Að 
lokum er gott að setja fersk 
ber yfir herlegheitin eða sultu. 
Geymist í kæli (ekki frysti!) þar til 
borið fram.  Þið bara þakkið mér 
úti á götu!

Annars skora ég á mína 
elskulegu tengdamóður, Stínu, 

að koma með uppskrift í næsta 
blaði. Takk fyrir mig.

Vestmanneyingurinn

María Kúld Heimisdóttir

Utangarðs
Á laugardaginn munu Halldóra 
Kristinsdóttir og Sigríður Hjördís 
Jörundsdóttir kynna nýútkomna 
bók sína Utangarðs? – Ferðalag 
til fortíðar í Vatnasafninu kl. 15
Sumarið 2013 var haldin í 
Þjóðarbókhlöðunni sýning sem 
hlaut nafnið Utangarðs? Þar 
var gerð grein fyrir lífi og starfi 
um þrjátíu einstaklinga sem 
á einhvern hátt féllu ekki inn í 
það samfélag sem þeir lifðu í. 
Grunnurinn að baki þeirri sýningu 
var rannsókn sem Halldóra 
Kristinsdóttir og Sigríður Hjördís 
Jörundsdóttir gerðu á safnkosti 
handritasafns Landsbókasafns 
Íslands – Háskólabókasafns og 
markmið sýningarinnar var að 
draga fram í dagsljósið handrit 
sem tengdust utangarðsfólki.
Í kjölfarið á sýningunni hófust 
þær Halldóra og Sigríður handa 
við að skrifa bók um efnið. Þar 
er sögð saga utangarðsfólks á 
Vesturlandi og Vestfjörðum og 

tengd við safnkost handritasafns. 
Margt áhugavert kom í ljós 
þegar farið var að leita í 
handritageymslunum sem ratað 
hefur í bókina þ.á.m. handrit sem 
utangarðsmenn hafa skrifað, 
sendibréf sem þeir hafa fengið, 
skjöl sem þeim tengjast og 
dagbækur sem þeir hafa skrifað.

sp@anok.is

 

KYNNING Á NEYÐARVÖRNUM. 
 

Þriðjudaginn 17. nóvember frá kl. 18.00 til 21.00 í 
Fjöldahjálparstöðinni í Stykkishólmi, Grunnskólanum. 

 

Allir sem áhuga hafa á að kynna sér neyðarvarnir Rauða 
krossins á Snæfellsnesi eru hvattir til að mæta. 

 

Neyðarvarnir snerta okkur öll og ef við erum vel upplýst 
þá erum við betur í stakk búin að taka höndum saman. 

 

Það hafa allir í samfélaginu einhverja þekkingu sem 
nýtist í neyðarvörnum. Hverja hefur þú? 

 
Rauði krossinn 

Stykkishólmi, Grundarfirði og Snæfellsbæ. 

Rannsóknir kynntar á líffræðiráðstefnu
Náttúrustofa Vesturlands (NSV) 
og Háskólasetur Snæfellsness 
(HS) kynntu hluta af rannsóknum 
sínum á Líffræðiráðstefnunni 
2015 í Reykjavík dagana 5.-7. 
nóvember s.l. Um var að ræða 
fjölmenna yfirlitsráðstefnu um 
íslenskar líffræðirannsóknir.
NSV kom að sex framlögum á 
ráðstefnunni, ýmist á eigin vegum 

eða í samvinnu við aðrar stofnanir. 
Kynntar voru niðurstöður NSV um 
aðgerðir gegn ágengum plöntum 
í Stykkishólmi, með sérstaka 
áherslu á niðurstöður tilraunar 
um áhrif aðgerða á alaskalúpínu. 
Þá voru kynntar rannsóknir 
á mikilvægi lífríkis sjávar fyrir 
mink og tilraunaverkefni um 
burðarplastpokalaust sveitar-

félag. Í samstarfi við HS voru 
kynntar rannsóknir um áhrif 
tímasetningar varps æðarfugls á 
afránstíðni og áhrif síldardauða 
á botndýralíf í Kolgrafafirði. HS 
kynnti niðurstöðu rannsóknar 
um Æðarkolludauðann í Rifi á 
2014-2015 á líffræðiráðstefnunni 
og sagði frá merkingum á 
æðarfugli við Breiðafjörð, notkun 

hreiðurmyndavéla við æðar-
hreiður og breytingum á varpi 
æðarfugls eftir landnám minks í 
Brokey.
Auk líffræðiráðstefnunnar tók HS 
þátt í aðalfundi Æðarræktarfélags 
Íslands sem fór fram s.l. helgi 
og flutti þar þrenn erindi um 
rannsóknir HS á æðarfugli og 
eiginleikum æðardúns.

sp@anok.is

Arion banki býður til morgunfundar í Stykkishólmi 
þar sem ný hagspá greiningardeildar verður kynnt.
Fundurinn verður haldinn þriðjudaginn 17. nóvember  
á Hótel Stykkishólmi.

Dagskrá

09.45 Morgunkaffi
10.00 Fundur seur

 Efnahagshorfur 2015 – 2018: Á fullu stími – vörumst skerin
 Anna Hrefna Ingimundardó
ir, sérfræðingur í greiningardeild

 A�ur til framtíðar í hagsveiflunni?
 Hrafn Steinarsson, sérfræðingur í greiningardeild

11.00 Fundarlok

Skráning á arionbanki.is
 
Allir velkomnir.

Hagspá Greiningardeildar 
Arion banka

http://www.arionbanki.is
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Fasteigna- og skipasala Snæfellsness
Pétur Kristinsson, hdl. 
löggiltur fasteigna- og skipasali.
Sími 438-1199, netfang pk@simnet.is
Heimasíða: fasteignsnae.is Allar eignir á www.faststykk.is

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

 

Ýsuflök 
Friðborg ehf. ætlar nú í viðbót við harðfiskinn að 
bjóða upp á fersk og frosin ýsuflök, roðlaus og 
beinhreinsuð. Ýsan er veidd af línubátum. 

Í boði verða: 

 2-3 kg. frosin ýsuflök í öskju, kr. 1.750,- pr.kg. 

 Fersk ýsuflök til afhendingar um leið og þau 
eru verkuð, lágmark 3 kg.                          
Afhent í lausu, kr. 1.700 pr.kg. 

                       Viltu vera áskrifandi að fiski?      

   Heimsending í boði innan Stykkishólms.   
Pantanir óskast sendar á netfangið 

fridborg@simnet.is eða  
í síma 898-8516 (Valentínus) 

  

Tökum greiðslukort 

Föstudaginn 6. nóvember s.l. 
var undirritaður samningur um 
áframhaldandi samstarf Sam-
Vest í frjálsum íþróttum. Það 
eru héraðssamböndin sjö sem 
standa að SamVest sem skrifuðu 
undir nýjan samning í ljósi góðrar 
reynslu af samstarfinu. 
SamVest varð til haustið 2012 
og þá var ritað undir vilja-
yfirlýsingu um samstarf til 3ja 
ára. Samningstíminn rennur út 
í lok ársins 2015 og var samið 
um áframhaldandi samstarf til 
annarra 3ja ára, eða út árið 2018.  
Samstarfið gengur út á að efla 
frjálsíþróttaiðkun barna og 
unglinga á samstarfssvæðinu. 
Samstarfið hefur þroskast og 
vaxið frá því til þess var stofnað. 
Ýmsir viðburðir eru haldnir, 
sameiginlegar æfingar bæði 
heima og á höfuðborgarsvæðinu, 
þar sem fengnir eru gestaþjálfarar 
frá stærri frjálsíþróttadeildum 
félaga á höfuðborgarsvæðinu, 
æfingabúðir, mót, og sameiginlegt 
lið SamVest hefur tekið þátt í 
bikarkeppnum FRÍ.
Undirritunin fór fram samhliða 
samæfingu í frjálsíþróttahöllinni 
í Kaplakrika, en þar voru um 
30 iðkendur mættir suður á 
sameiginlega frjálsíþróttaæfingu 
á vegum SamVest. Gestaþjálfarar 
á æfingunni voru frá FH.  Hluti af 
þátttakendunum tók síðan þátt í 
frjálsíþróttamóti FH, Gaflaranum, 

lau. 7. nóvember. HSH átti fjóra 
keppendur, Heiðrúnu Eddu 
Pálsdóttur og Birtu Sigþórsdóttur, 
báðar 12 ára frá Stykkishólmi, 
Hermann Oddsson 10 ára og 
Björgu Hermannsdóttur 14 ára 
frá Grundarfirði. Heiðrún Edda 
tók þátt í öllum greinum og bætti 
sinn persónulega árangur í 60 m 
hlaupi. Hermann var að taka þátt í 
sínu fyrsta frjálsíþróttamóti. Björg 
komst í úrslit í 60 m hlaupi í sínum 
flokki. Birta sigraði í kúluvarpi 12 
ára stúlkna, kastaði 2 kg kúlu 
12,17 m, sem er nýtt héraðsmet í 
kúluvarpi innanhúss í flokki 12 ára 
stúlkna. Gamla metið setti Birta 
sjálf í febrúar sl. og kastaði þá 
10,67 m. Með því kasti bætti hún 
10 ára gamalt héraðsmet HSH um 
tæpan einn metra. Hún hefur því 
á innan við ári bætt héraðsmet 12 
ára stúlkna í kúluvarpi innanhúss 
um tæpa 2,5 metra. Sú sem lenti í 
öðru sæti í flokki Birtu á mótinu sl. 
laugardag kastaði 10,17 m, eða 
nákvæmlega 2 m styttra en Birta 
og í 3ja sætinu var kast uppá 9,32 
m. Það er því ljóst að hér er mikið 
efni á ferð í kúlunni. 
Til gamans má geta þess að 
Íslandsmetið í 2 kg kúlu 12 ára 
stúlkna innanhúss er 14,20 m 
- en í sama flokki utanhúss er 
metið 11,86 m, sett af Birtu á 
unglingalandsmóti á Akureyri í 
ágúst sl. 

Björg Ágústsdóttir

Áfram SamVest

Jól í stofunni
Söngvarinn góðkunni, Þór 
Breiðfjörð sem á rætur að rekja 
hingað til Stykkishólms stendur 
í stórræðum þessa dagana.  
Hann er að leggja lokahönd á 
nýjan jóladisk sem ber heitið Jól 
í stofunni og hefur að geyma 
vel þekkt jólalög auk tveggja 
glænýrra laga og er hann 
sjálfur höfundur annars af nýju 
jólalögunum. Eins og svo mörg 
verkefni um þessar mundir, þá er 
diskurinn fjármagnaður í gegnum 
Karolina Fund og er hægt að 
hlusta á sýnishorn á vefnum 
þar. Auk þess sem hægt er að 
leggja inn pöntun fyrir diskinum 
á vefnum.  Þór verður sérstakur 
gestur á aðventutónleikum Kórs 
Stykkishólmskirkju 28. nóvember 

n.k. og verður væntanlega 
með diskinn í fararteskinu fyrir 
áhugasama. Boðið er upp á 
nokkrar leiðir til að leggja verkefni 
Þórs lið á Karolina Fund og eru 
áhugasamir hvattir til að kynna 
sér það nánar.

sp@anok.is

Menningararfur 
- skiptir hann þig máli?

Opinn fundur á Ráðhúsloftinu í Stykkishólmi 
fimmtudaginn 12.nóvember kl. 17 Allir velkomnir.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur 
hleypt af stokkunum verkefni sem snýst um að 
greina þætti menningarerfða (óáþreyfanlegs 
menningararfs) sem finnast á Íslandi, safna 
upplýsingum um stofnanir, félagasamtök, hópa 
og jafnvel einstaklinga sem stunda/vinna með 
íslenskar menningarerfðir og kynna sáttmála 
UNESCO um verndun þeirra.

Dr. Guðrún Ingimundardóttir ræðir við 
fundargesti um menningarerfðir, kynnir 
sáttmálann og segir frá aðkomu stofnana, frjálsra 
félagasamtaka, hópa og jafnvel einstaklinga á 
Íslandi sem vinna með menningarerfðir.  
 

Stykkishólmsbær

Bréf til bjargar lífi
Stjórnvöld geta hunsað eitt 
bréf – þau hunsa ekki milljónir 
bréfa! 
Á hverju ári setja hundruð þúsunda 
einstaklinga, frá rúmlega 150 
löndum og landsvæðum, nafn 
sitt á milljónir bréfa til stjórnvalda 
sem brjóta mannréttindi og 
þrýsta á umbætur. Fjöldinn allur 
skrifar einnig stuðningskveðjur 
til þolenda mannréttindabrota 
og veita þeim þannig styrk og 
vissu um að umheimurinn hafi 
ekki gleymt þeim.  Það kann 
að vera auðvelt fyrir stjórnvöld 
að hunsa eitt bréf en þegar 
milljónir slíkra bréfa berast er 
erfitt að líta undan. Bréfin bera 
árangur. Bréfin bjarga lífi.  Í rúm 
50 ár hefur Amnesty International 
barist gegn mannréttindabrotum 
með pennann að vopni og á 
hverju ári eru samviskufangar 
leystir úr haldi, fangar hljóta 
mannúðlegri meðferð, þolendur 
pyndinga sjá réttlætinu fullnægt, 
fangar á dauðadeild eru náðaðir 
eða ómannúðlegri löggjöf er 
breytt. Á hverju ári eiga sér 
stað raunverulegar breytingar á 
lífi þolenda mannréttindabrota 
vegna undirskrifta ykkar 
og aðgerða. Gott dæmi um 
raunverulega breytingu á lífi 
þolanda mannréttindabrots er 
saga Moses Akatugba, ungs 
manns frá Nígeríu sem var 
pyndaður grimmilega og dæmdur 
til dauða með hengingu aðeins 16 
ára gamall fyrir það eitt að stela 
þremur farsímum. Á síðasta ári 

þrýstu rúmlega 300.000 manns, 
í bréfamaraþoni samtakanna, 
á fylkisstjórann á óseyrum 
Nígerfljóts að náða Moses og í 
maí 2015 lét fylkisstjórinn undan. 
Moses er nú frjáls maður.
Íslendingar hafa ekki látið sitt 
eftir liggja á bréfamaraþoninu 
en á síðasta ári voru rúmlega 
75.000 bréf og kort send utan, 
þar af 16.000 vegna Moses.   
Fjöldi sveitafélaga tekur þátt 
í bréfamaraþoninu þeirra 
á meðal Akureyri, Akranes, 
Borgarnes, Egilsstaðir, Eyrarbakki, 
Grinda-vík, Ísafjörður, Kópasker, 
Reykjanesbær, Reykjavík, Sauð-
árkrókur og nú í fyrsta sinn 
Stykkishólmur. Við vonum að 
íbúar á Stykkishólmi láti ekki 
sitt eftir liggja á aðventunni 
heldur fylki liði til varnar 
þolendum mannréttindabrota 
víðs vegar um heiminn. Taktu þátt 
í bréfamaraþoni Íslandsdeildar 
Amnesty International í Stykkis-
hólmi fimmtudaginn 10. desember 
í Íþróttamiðstöðinni í Stykkishólmi 
frá kl. 13 til 18. Þar geturðu 
brugðist við vegna 12 áríðandi 
mála sem þurfa á athygli þinni að 
halda. Tilbúin aðgerðakort verða 
á staðnum, ásamt jólakortum 
sem hægt verður að nýta til skrifa 
kveðjur til þolenda mannréttinda. 
Stuðningskveðjurnar veita þol-
endunum vissu um að umheimurinn 
hafi ekki gleymt þeim og von um að 
réttlætinu verði fullnægt. 
Bréf getur breytt lífi. Taktu þátt.

Fréttatilkynning

Smáauglýsingar

Jólakortin frá íþróttafélagi fatlaðra eru komin í Ásbyrgi. 
10 kort á 500 krónur. Litur:  Pantone 376C

1. Hydration gjafakassi, sjampó, næring, 
djúpnæringarmaski og Moroccanoil - 7.950 
2. Finish gjafakassi, hársprey, glimmer shine, 
Moroccanoil og bursti - 7.950
3. Repair and Protect gjafakassi, sjampó, næring, 
hitavörn og Morroccanoil - 8.950
4. Volume gjafakassi, Root Boost, Volumizing mousse, Moroccanoil - 7.950

Hárstofan Stykkishómi - Borgarbraut 1 - 340 Stykkishólmur - s. 438-1587

1. 2.

3. 4.

http://www.fasteignsnae.is
http://www.faststykk.is
http://www.faststykk.is
http://www.fasteignsnae.is
http://www.faststykk.is
mailto:fridborg@simnet.is
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F.h Leikfélagsins Grímnis , Bjarki Hjörleifsson, formaður. 

Sigríður Hjördís Jörundsdóttir og 
Halldóra Kristinsdóttir, höfundar 
bókarinnar „Utangarðs? Ferðalag 
til fortíðar", flytja fyrirlestur og 
kynna bók sína um utangarðsfólk á 
Vesturlandi og Vestfjörðum á 19. 
öld í Vatnasafninu laugardaginn 14. 
nóvember kl. 15.

Allir velkomnir 
Enginn aðgangseyrir

UTANGARÐS 
- FERÐALAG TIL FORTÍÐAR

facebook.com/vatnasafn

Takk Símon fyrir pennan.
Leikfélagið Grímnir var stofnað 
í Stykkishólmi árið 1967, 
fyrsta sýning félagsins var 
Lukkuriddarinn eftir J. M. Synge.
Frá árinu 1967 hefur starfssemi 
félagsins verið samfelld, í mis-
munandi myndum en alltaf 
starfandi. 
Höfuð tilgangur Leikfélagsins 
hefur ætíð verið að stuðla að 
uppbyggingu leiklistarstarfs og 
gera áhugafólki kleift að afla sér 
hæfni, þekkingar og reynslu  í 
listinni og veita því aðstöðu til að 
þroskast í skapandi umhverfi. 
Með Leikfélaginu starfar nú 
mest megnis ungt fólk, fólk á 
framhaldsskólaaldri, það hefur 
verið þróunin síðan fjölbrauta-
skólinn opnaði í Grundarfirði. 
Leikfélagið hefur verið stutt af 
þessari þróun og á sama tíma 
stutt við bakið á ungum og 
efnilegum leikurum, hér fyrir 
nokkrum árum, í góðærinu, var 
sett upp stórvirkið Jésús Guð 
Dýrlingur þar sem stór hluti 

leikhópsins, sem alls voru um 
70 manns, kom frá Grundarfirði 
og það er ekkert einsdæmi hjá 
félaginu að, ásamt Hólmurum 
taki þátt aðrir Snæfellingar. En 
eftir góðærið kom einmitt hrun.
Eins og glöggir lesendur 
Stykkishólms-Póstsins vita hefur 
Leikfélagið átt við ákveðin vanda-
mál að stríða síðastliðin ár. Sá 
vandi er fyrst og fremst falinn í 
húsnæðisvanda félagsins, hann 
er þó af mörgum miskilinn sem 
vandi okkar við að finna hentugt 
húsnæði undir allt dótið og draslið 
sem við eigum, svo er ekki. 
Húsnæðisvandi Leikfélagsins 
felst fyrst og fremst í því að 
hafa aðstöðu til uppsetninga á 
leikverkum en ekki afdrep til að 
geyma á dót og drekka kaffi. 
Þessu til marks hafa síðastliðnar 
þrjár sýningar verið sýndar á 
þremur mismunandi stöðum, 
þetta hefur verið ákaflega 
lærdómsríkt en jafnframt mikið 
púsl.
Í þessu breytta umhverfi býr 

Leikfélagið við annan veruleika. 
Við erum ennþá að skapa, við 
sníðum okkur stakk eftir vexti og 
erum oft ansi brött í því sem við 
höfum verið að gera, þetta hefur 
knúið okkur áfram í talsverðan 
tíma að takast á við þetta breytta 
umhverfi en það kemur að því að 
eldsneytið þrýtur. 
Það að rækta félagsskap sem er 
sífellt á flandri, sífellt að leita sér 
að aðstöðu, í sífellu að réttlæta 
tilverurétt sinn og getur hvergi 
verið í viðunnandi húsnæði 
verður ansi hratt að því að rækta 
félagsskap sem getur ekki vaxið, 
hann getur bara dáið. Hvort sem 
það eru örlög leikfélagsins eður 
ei veit ég ekki en óljóst er hvort 
félagið geti starfað áfram í þeirri 
mynd sem það er í dag og hefur 
verið í síðastliðin 48 ár. 
Það er rómantísk hugmynd að list 
þrífist best soltin, fátæk, ráfandi 
um göturnar í leit að tækifærum, 
en hún er ekki raunveruleg.
En svo við séum nú ekki 
Svartnættisfélagið Grímnir vil 

ég líka benda á ljósu punktana. 
Við erum þrátt fyrir allt, öflugur 
félagsskapur fólks sem hefur 
af ástríðu haldið félaginu virku 
síðastliðin ár, það hefur verið 
mikil endurnýjun þátttakenda 
í félaginu og getum við stollt 
sagt að það sé GAMAN að vera 
meðlimur, við erum alltaf að bæta 
okkur, hugsa út fyrir rammann.
Síðast en ekki síst vil ég hvetja fólk 
til að mæta á stóra fundinn okkar 
í leikfélaginu sem haldinn verður 
einhvern prýðisdag í desember, 
aðstoða okkur við að flytja út úr 
Hljómskálanum og bjóða sig fram 
í stjórn Leikfélagsins Grímnis. 
Við viljum skora á konuna hans 
Álfgríms og Karlakórinn Kára að 
skrifa í næsta blað. 

Leikfélagið Grímnir

Guðsþjónusta verður sunnudaginn 
15. nóvember kl. 14.00.

---
Krakkar – foreldrar!

Munið kirkjuskólann kl. 11.00 á sunnudag.
---

TTT – starfið (starf fyrir tíu- til tólf ára) er kl. 14.45-
15.45 á fimmtudögum.

---
Viltu fræðast um Biblíuna eða  

fá hjálp að lesa í henni?  
Þá er biblíuleshópurinn, sem kemur saman á 

fimmtudagskvöldum í Stykkishólmskirkju kl. 20.00, 
tilvalinn fyrir þig.

Blóðsykursmæling

Í tilefni af alþjóðadegi sykursjúkra munu 
Lionsklúbbarnir í Stykkishólmi bjóða upp á 

blóðsykursmælingar  
laugardaginn 14. nóvember  

í Lionshúsinu  
frá kl. 14-16 .

Boðið verður upp á kaffi og piparkökur.

Ágætu íbúar.
Dagana 18.-20. nóvember verður 
hópleit á heilsugæslunni hér í 
Hólminum. Konur á aldrinum 23-
65 ára ættu að vera búnar að fá 
bréf þar sem þeim er boðið að 
fá tíma í sýnatöku frá leghálsi. 
Myndataka á brjóstum er boðin 
konum eftir 40 ára aldur.
Að undanförnu hefur Krabba-
meinsfélag Íslands staðið fyrir 
átaki til þess að hvetja konur til að 
mæta í leghálskrabbameinsleit. 
Þátttakan á Íslandi hefur farið 
minnkandi undanfarin ár og er 
nú víða undir 50%.  Sérstaklega 
hefur þátttakan dregist saman 
á landsbyggðinni. Á árum áður 
mættu konur yfirleitt mun betur 

úti á landi, en nú hefur það snúist 
við. Sú breyting hefur orðið á 
að nú framkvæma ljósmæður  
leghálssýnatökuna, og er það 
nú þegar byrjað á Leitarstöð 
Krabbameisfélagsins og á heilsu-
gæslustöðvum víðast hvar um 
landið. Þessi háttur er hafður á í 
mörgum nágrannalöndum okkar 
og þar er þátttakan mun meiri. 
Leghálskrabbameinsleit skilar 
góðum árangri svo framarlega 
sem konur mæta. Dánartíðni 
af völdum leghálskrabbameins 
hefur lækkað um 90% síðan 
skipulögð leit hófst.
Allar konur á aldrinum 23-65 ára 
sem hafa einhvern tímann lifað 
kynlífi ættu að þiggja boð um 

leghálskrabbameinsleit á þriggja 
ára fresti vegna þess að það er 
ein mikilvægasta heilsuvernd 
sem konum stendur til boða. 
Regluleg leghálskrabbameinsleit 
hefur álíka heilsuverndandi áhrif 
eins og bólusetningar barna. 
Krabbamein í brjóstum er enn 
algengasta krabbamein kvenna 
og því brýnt að skoða einnig 

fyrir því. Allar konur sem finna 
hnút í brjósti ættu að leita læknis 
strax. Að greina sjúkdóm á 
frumstigi eykur líkur á bata. Að 
þessu sögðu vil ég hvetja allar 
konur sem fengið hafa bréf frá 
leitarstöð Krabbameinsfélagsins 
að bóka tíma sem fyrst. Síminn 
er 4321200 Við tökum vel á móti 
ykkur.

Krabbameinsleit í Stykkishólmi 2015

Kveðja, Brynja Reynisdóttir yfirhjúkrunarfræðingur,

Áætlun Baldurs
Frá  Sun.-Fös.    
Stykkishólmi   15:00      
Brjánslæk 18:00

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

www.saeferdir.is

Skipulags- og byggingarnefnd 
Stykkishólmsbæjar fundaði í 
upphafi vikunnar og voru 18 liðir til 
umfjöllunar. Mörg málanna koma 
oft fyrir nefndina þar til afgreiðsla 
liggur fyrir.  Við hverja umræðu 
koma einhver atriði fram og málið 
tekur sín hænuskref í kerfinu og 
leiða á endanum til framkvæmda 
eða ekki.  Þannig er ljóst að 
byggingaráform við Neskinn 3-5 
eru komin skrefinu lengra þar 

sem nú liggur fyrir umsókn um 
byggingu tveggja húsa, hvoru 
með fjórum íbúðum. Búið er að 
grenndarkynna þessar byggingar 
og þar sem ekkert bréf barst 
óskar nefndin eftir fullunnum 
aðaluppdráttum. Lágholt 15 hefur 
verið til umræðu á mjög mörgum 
fundum og liggur niðurstaða ekki 
enn fyrir þar sem skipulags- og 
byggingarnefnd hefur nú óskað 
eftir stefnu bæjaryfirvalda í 

ferðaþjónustu í íbúðarbyggð 
áður en endanleg afgreiðsla fer 
fram á þessu erindi. Silfurgata 1 
er sömuleiðis ekki í fyrsta sinn til 
umræðu en er komið á það stig 
að grenndarkynna þarf uppdrátt 
af fyrirhugaðri byggingu þar 
sem ekki er til deiliskipulag af 
svæðinu. Sama niðurstaða liggur 
í raun fyrir um lóðina Ægisgata 
1, þar sem sótt er um stækkun á 
lóð. Nefndin leggur til að

lóðaruppdráttur verði grenndar-
kynntur fyrir aðliggjandi lóðum 
vegna þess að ekki sé til 
deiliskipulag að svæðinu.
Rætt er um minnisvarða á 
hafnarsvæðinu.  Tillaga var lögð 
fram um færslu þess minnis-
merkis sem nú er við höfnina út á 
lítinn tanga á milli flotbryggjanna.  
Nefndin leggur leggst gegn 
þeirri tillögu að flytja núverandi 
minnismerki.

Hænuskref

sp@anok.is
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