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Styttist í aðventu

28
Í dag eru

dagar til jóla

Bruni í Eyja- og 
Miklaholtshreppi

Brunavarnir Stykkishólms og 
Borgarness og nágrennis auk 
slökkviliðs Snæfellsbæjar voru 
kallaðar út að Syðra-Lágafelli 1 
síðast liðinn mánudag. Enginn 
var í húsinu þegar kviknaði eldur 
og gekk vel að slökkva.  Húsið 
sem var nýtt sem sumarhús 
er talið ónýtt. Ekki er vitað um 
eldsupptök.
sp@anok.is/mynd: Lögreglan á Vesturlandi

Jóla jóla
Það hefur verið unnið hörðum 
höndum s.l. vikur við a taka 
saman upplýsingar um viðburði 
á aðventunni hér í Stykkishólmi.  
Um árabil hefur þessi siður haldist 
í sessi, að útbúa aðventudagatal 
og dreifa með Stykkishólms-
Póstinum í upphafi aðventu. 
Fyrir mörg heimili er það 
hreinlega ómissandi á ísskápinn 
á aðventunni.
Það er sem fyrr nóg um að vera 
og í raun óþarfi að leita víðar til 
að finna sér eitthvað að gera til 
að njóta aðventustemningarinnar.
Í desember koma út 4 tölublöð 
af Stykkishólms-Póstinum og 
verður veglegu jólablaði dreift 
22.desember.  Í því tölublaði 
birtum við jóla- og nýárskveðjur og 
er alveg óhætt að fara að huga að 
því fyrr en seinna, því skilafrestur 
efnis í jóla- og nýársblaðið rennur 
út 17. desember en eins og oft 
áður - því fyrr því betra.
Svo er það piparkökuhúsakeppni 
Stykkishólms-Póstsins og 
Norska hússins.  Skilafrestur 
í þá bragðmiklu keppni er 
fimmtudagurinn 4. desember.  
Keppt verður í 2 flokkum 12 ára og 
yngri og 13 ára og eldri. Æskilegt 
er að húsin passi á borðpláss 
40x40cm.  Vegleg verðlaun 
verða í boði fyrir báða flokka. Þá 
er ekkert eftir nema að rifja upp 
piparkökusönginn!

sp@anok.is

Þessi mynd var tekin í gær, 
miðvikudag.  Hún lætur ekki 
mikið yfir sér en sýnir iðagrænt 
grasið, nakin trén og snjó í 

sömu mund.  Styttast fer þó í 
það að Hólmgarðurinn fyllist af 
jólatrésstemningu en jólatréð frá 
Drammen er á leiðinni til okkar 

hér í Stykkishólmi og verður 
tendrað í næstu viku.

sp@anok.is
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Takk Stína mín fyrir þessa 
áskorun en ég er nú 
ekki “matráðurinn mikli” í 
Grunnskólanum heldur kenni ég 
heimilisfræði og lenti eiginlega 
óvart í því.  Þar sem ég var með 
einhverjar skoðanir uppi um 
fagið var ég beðin um að taka 
það að mér.  Gott á mig!! En 
það er bara gaman að kynnast 
krökkunum á annan hátt heldur 
en í bóklegri kennslu.  Í rauninni 
er mamma mín miklu betri 
kokkur en ég og hef ég nýtt 
ýmislegt úr hennar smiðju.  Á 
mínu heimili er mikil matvendni 
en þessi uppskrift klikkar ekki 
og ég er líka búin að prófa hana 

á nemendum og gerði hún 
mikla lukku.  
 
Uppskrift fyrir 2 – 3 

400 gr. ýsa eða þorskur – 
beinhreinsaður > soðin/n 
2 eggjahvítur > þeyttar 
2 eggjarauður 
50 gr. smjörlíki 
ca. 1 dl. hveiti 
mjólk
aromat eftir smekk,  
eða pipar og salt 
brauðrasp 

Bakið upp þykka sósu 
með smjörlíkinu, hveitinu, 

eggjarauðunum og mjólk. 
Blandið soðna fiskinum við og 
síðan þeyttum eggjahvítunum, 
varlega. Setjið í smurt eldfast 
mót, stráið brauðraspi yfir og 
bakið í 20 – 30 mín eða þangað 
til kássan hefur lyft sér vel. 

Gott með soðnum kartöflum, 
bræddu smjöri, salati og 
tómatsósu ef vill.

En ef þið eruð að leita að 
góðum uppskriftum af hinu 
og þessu, farið þá bara inn 
á heimasíðu Grunnskólans, 
þar eru uppskriftir af 
öllu því sem framleitt er í 

heimilisfræðistofunni.  Ég vil 
skora á næstu DÚLLU, hana 
Betu vinkonu mína en hún er 
Fanta góður kokkur 

Fiskigratín mömmu hennar Helgu

Helga Sveinsdóttir “yfirdúlla”

Smáauglýsingar
Íbúð til leigu. Borgarbraut 36 er laus til leigu frá og með 1.des. 
Langtímaleiga. Upplýsingar veita Sigurður í síma 695-2021 eða 
Eggert 894-5406

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

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

Kirkjuskóli / Fjölskylduguðsþjónusta verður  
sunnudaginn 29. nóvember (1. sd. í aðventu)

Kl. 11.00. Krakkar úr tónlistarskólanum  
spila á hljóðfæri. 

Aðventutími er hátíðlegur tími  
sem mikilvægt er að njóta. 

Kirkjuskólastemning í guðþjónustunni.
---

TTT – starfið (starf fyrir 10 -12 ára) er  
kl. 14.45-15.45 á fimmtudögum.

Piparkökuhúsakeppni
Stykkishólms-Póstsins 

& Norska hússins 2015
Ætlar þú ekki að taka þátt?

Skilafrestur fimmtudaginn 4. desember milli kl. 16-18 í 
Norska húsinu.

Keppt verður í tveimur flokkum 12 ára og yngri og 13 ára 
og eldri. Æskilegt er að húsin passi á borðpláss 40x40cm. 

Vegleg verðlaun í boði fyrir báða flokka.

Tapast hefur svört loðhúfa 66°N. Líklega nálægt íþróttamiðstöðinni 
eða grunnskólanum.  Finnandi vinsaml. hafið samb. í s. 898-1569.

Ungt par búsett í Stykkishólmi óskar eftir íbúð til langtíma leigu. 
Upplýsingar í síma 691-5663, Kristján.

Hárstofan selur jólakort fyrir Ásbyrgi. 10 kort á 500 kr.
Þiggjum með þökkum tómar mjólkurfernur.
Starfsmenn í Ásbyrgi.

Aðstoðarmatsveinn óskast

Óskum eftir að ráða aðstoðarmann 
matsveins um borð í Ferjuna Baldur. 

Nánari upplýsingar gefur  
Víglundur í síma 846-5785

Eitt augnablik
Um helgina hefst aðventa, en 
fyrsti sunnudagur í aðventu 
er n.k. sunnudag.  Kór 
Stykkishólmskirkju heldur sína 
aðventutónleika á laugardaginn 
og er þá aðeins eitt augnablik 
í aðventuna!  Að þessu sinni 
verða tónleikarnir kl. 17.  
Sérstakur gestur á tónleikunum 
er stórsöngvarinn Þór Breiðfjörð. 
Þór mun flytja nokkur lög af 
nýja jóladisknum sínum sem er 
að koma út þessa dagana auk 
þess að flytja nokkrar perlur með 

kórnum.  Aðrir gestir kórsins eru 
þau Ingibjörg Þorsteinsdóttir 
píanóleikari og Símon Karl 
Sigurðsson klarinettuleikari. 
Stjórnandi er eftir sem áður 
László Petö.  Kórfélagar munu 
skreyta kirkjuna og bjóða upp á 
molasopa og smotterí með í hléi.  
Þá gefst gestum einnig tækifæri 
til að kaupa geisladiska bæði af 
Kórnum og Þór, jólapappír og 
kerti.  Posi verður á staðnum og 
rennur ágóði af tónleikunum í 
ferðasjóð kórsins.

sp@anok.is

Bæjarráð fundar
Bæjarráð fundaði 
19.nóvember s.l. og í 
fyrsta lið er samþykkt 
að hækka styrk til 
KKD Snæfells um 

3 milljónir vegna uppsafnaðs 
halla.  Fundargerðir og önnur 
erindi eru til afgreiðslu skv. 
venju. Ein bókun er lögð fram 
vegna rekstrarleyfa gististaða. Í 
bókuninni sem bæjarstjóri leggur 
fram er farið yfir vöxt og framtíð 
ferðaþjónustu hér í Stykkishólmi 
og niðurstaðan sú að „bæjarráð 
leggur til við bæjarstjórn að unnin 
verði úttekt og áætlun
um það hvort vinna skuli 
deiliskipulag af öllu bæjarlandinu 
þar sem verði skilgreint hvar 
kunni að vera heppilegt að koma 

upp gististöðum og jafnfram verði 
skilgreint og skýrt hvar gististaðir 
eigi ekki að geta verið og tilgreind 
rækilega rökin fyrir því. Sú megin
regla verður að vera í gildi að ekki 
verði mismunað eftir götum eða 
svæðum þegar kemur að því að 
taka afstöðu til þess hvort leyfa 
eigi rekstur lítilla gististaða við 
íbúðabyggð. Frekari umræða um 
fara fram í bæjarstjórn um þetta 
mál.
Tilla um að útsvar næsta árs verði 
það sama og nú er eða 14,37% 
var samþykkt. Fasteignagjöld, 
lóðaleiga og holræsagjöld verða 
óbreytt en sorphirðugjald hækkar 
úr 43.635 í 44.950.  Auk þess var 
fjárhagsáætlun fyrir 2016 vísað til 
fyrri umræðu í bæjarstjórn.

sp@anok.is

Við prentum fyrir þig! Nesvegur 13 Stykkishólmi s. 534-2120
info@anok.is

http://www.fasteignsnae.is
http://www.faststykk.is
https://www.facebook.com/BokaverzlunBreidafjardar
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Basar
Hinn árlegi Basar Kvenfélagsins 
Hringsins verður sunnudaginn 
29. nóvember kl. 15 
á Hótel Stykkishólmi.

Heitt súkkulaði og pönnukökur, 
basarmunir -ódýrir bögglar 
og pakkaveiðin vinsæla fyrir 
börnin og svo samveran og 
jólatónlistin sem kemur okkur í 
rétta jólaskapið.

Það er góð fjölskyldu- og 
aðventuhefð að mæta 
og fá sér hið margfræga 
kvenfélagsskúkkulaði
-láttu sjá þig.

Kvenfélagskonur

Ljósakrossar í 
kirkjugarðinum

Sóknarnefnd verður í kirkjugarðinum, tekur við greiðslu 
og tengir ljós eftirfarandi daga:
 

28.nóv.  laugardagur  kl. 12:00-14:00
29.nóv.    sunnudagur  kl. 12:00-14:00
5.des.    laugardagur  kl. 12:00-14:00
6.des.    sunnudagur  kl. 12:00-14:00

 
Leiga er kr. 2.000,-. Vinsamlega athugið að ekki er tekið 
við greiðslukortum.                      Sóknarnefnd

Stykkishólmur 2015
Bifreiðaskoðun á Dekk og smur 

3. og 4. desember 2015 
Tímapantanir í síma: 438 1385

Lokað er í hádeginu milli kl. 12 - 13

Frumherji - Örugg bifreiðaskoðun - www.frumherji.is

Notaði tímann vel á 
Alþingi

Lárus Ástmar settist í fyrsta 
sinn á þing fyrir skömmu þegar 
hann leysti af Lilju Rafneyju 
Magnúsdóttur.  Lárus sat ekki 
auðum höndum þessar tvær 
vikur. Mjög auðvelt er að sjá á 
vef Alþingis yfirlit yfir umræður, 
fyrirspurnir og ræður þingmanna 
og getur verið forvitnilegt, fyrir 
margar sakir að leggjast yfir það.
Lárus lagði fram tvær skriflegar 
fyrirspurnir önnur um hvort 
heimild fengist til hækkunar 
nemendagólfs í Fjölbrautarskóla 
Snæfellinga ef umsóknum 
fjölgar umfram það sem gildandi 
nemendakvóti gerði ráð fyrir, 
hin um sameiningaráform um 
öldrunarþjónustu í Stykkishólmi, 
hvenær framkvæmdir myndu 
hefjast og hvenær ljúka.  Lárusi 
er umhugað um bændaskólana 
en að hans mati er ástand þeirra 
mála ólíðandi og spurði hann 
ráðherra um hvenær framtíð 
þeirra skýrðist. Í svari ráðherra 

kom fram að lagaumhverfi 
skólanna væri þungt en nú 
væri nefnd í gangi sem myndi 
skila af sér fljótlega. Fjármál 
sveitarfélaga eru honum hugleikin 
og notaði hann tækifærið og 
spurði fjármálaráðherra um 
skiptingu fjármuna milli ríkis og 
sveitarfélaga. Í svörum ráðherra 
kom fram að verið er að vinna 
með samtökum sveitarfélaga að 
greina vandann sem er ólíkur á 
milli sveitarfélaga.

sp@anok.is

https://www.facebook.com/Stykkidpizza?fref=ts
http://www.frumherji.is
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Einfaldleikinn alltaf góður
Í dag er svokallaður þakkar-
gjörðardagur. Þessi dagur rekur 
upphaf sitt til Bandaríkjanna, skv. 
Vísindavefnum, aftur til ársins 
1621. Inntak þessa dags er að 
þakka fyrir liðið ár og er kalkúnninn 
á borðum bandaríkjamanna 
þennan dag.  Nú á dögum 
stendur þakkargörðarhátíðin 
frá fimmtudegi til loka næstu 
helgar og mjög almennt er 
að sérsakar gjafir eru gefnar 
á þessum degi. Sums staðar 
virðist þakkargjörðarhátíðin 
jafnvel skipta meira máli en jólin. 
En daginn eftir þakkargjörðina 
rennur upp „Black Friday“ eða 
svartur föstudagur og einkennist 
sá dagur af mikilli verslunargleði 
þarlendra, oft gengur svo mikið á 
að til handalögmála kemur. Enda 
eru sögð þar á ferð vera sérlega 
góð tilboð þennan eina dag. 
Sumir vilja meina að þakkirnar 
sem færðar eru fyrir það sem fólk 
hefur á fimmtudegi fari fyrir lítið á 
þessum svarta föstudegi þegar út 
brýst kaupæði til að kaupa meira.  
Þetta rímar við umræðu sem 

sífellt kemur meir og meir upp 
á yfirborðið víða um heim, ekki 
síst á þessum árstíma, að fólk 
einfaldi líf sitt og taki jafnvel upp 
hugmyndafræði naumhyggjunar, 
mínimalismans.  Sjaldan hefur 
þetta verið meira áberandi en nú, 
hvort sem það er í íslenskum eða 
erlendum miðlum. Á fjörur okkar 
hér á Stykkishólms-Póstinum 
rak hugmyndablað að einfaldara 
jólahaldi. Þar er varpað fram 
hugmyndum til gjafa og gleði 
fyrir börn, hana, hann, vini og 
fleira.  Hér fylgja nokkur ráð og 
hver veit nema þessu verði dreift 
víðar hér á síðum blaðisins eða 
á vefsíðunni snaefellingar.is Um 
leið vert að minna lesendur á að 
njóta aðventunnar og láta stressið 
ekki ná yfirhöndinni.
Fyrir börn: Hættu öllu og leiktu 
við barnið.
Fyrir félagann: Bjóddu upp 
stjórn á fjarstýringu sjónvarpsins 
heilt kvöld.
Fyrir fjölskylduna eða vini: 
Eftirmiðdegi til að flokka 
ljósmyndir.

sp@anok.is

LAUNAFÓLK ATHUGIÐ
DESEMBERUPPBÓT 2015

Félagsmenn Verkalýðsfélags Snæfellinga eiga rétt á desemberuppbót samkvæmt  
kjarasamningum. Upphæðina skal greiða í einu lagi og á hana reiknast ekki orlof.

Desemberuppbót á almennum vinnumarkaði miðað við fullt starf er:
Á árinu 2015 kr. 78.000

Hjá ríkisstarfsmönnum  kr 78.000

Ekki er búið að greiða atkvæði um sveitafélagssamningana, verði þeir samþykktir (fyrir 8. desember)  
verður desemberuppbótin kr 100,700.

Notalegur 
kvöldverðarstaður

Opið frá kl. 17.

Sólvellir 15, 350 Grundarfjörður, 
Sími 438-6770, mathus@bjargarsteinn.is, 

www.bjargarsteinn.is. 
Kíktu á okkur á Facebook.Skúrinn  l  Þvervegur 2  l  Stykkishólmi  l  sími 544-4004

Kíktu á matseðilinn á Facebook

JólaÓvissa  
að hætti Skúrsins 

Þriggja  rétta óvissuferð að hætti Skúrsins, 
laugardaginn 28. nóvember.  

Réttirnir verða í senn stútfullir af jólastemmningu  
og í anda þess sem er á matseðli Skúrsins. 

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

Kveðja, jólafólkið í Skúrnum!

AN
O

K 
m

ar
gm

ið
lu

n 
20

15
11

12
6

5500 fyrir einstakling.

Mikilvægt er að panta borð fyrir daginn í síma  
544-4004 eða í gegnum netfangið  

krummafoturehf@gmail.com

Ekki verður hægt að panta af matseðli á þessum degi  
og lokað verður fyrir Take Away.

Hlökkum til að eiga með ykkur skemmtilegt kvöld.

Nytjamarkaður Royal 
Rangers skáta

Félagsheimilinu Skildi

Tökum á móti alls kyns dóti á  
nytjamarkaðinn á Skildi mið.-föst. 25. 26. og 27. 

nóv. kl. 17-18 og laugard. 28.nóv. kl.10-12

Markaðurinn opnar svo  
miðvikudaginn 2.des og verður opinn
miðvikudaga 2. 9. og 16. des. kl . 17-19

og laugardaga 5. 12. og 19. des. kl. 10-16
Einnig verður tekið á móti dóti á þeim tíma.

Markaðurinn verður líka opinn  
eftir áramót fram á vorið.

Ef fólk er í vandræðum að koma dóti uppeftir 
hafið þá endilega samband við

Álfgeir 690-2052 og Karín 868-8567.
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https://www.facebook.com/skurinnistykkis?fref=ts
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HÓTEL STYKKISHÓLMUR
Eitt glæsilegasta hótel á landsbyggðinni í aðeins tveggja klukkustunda akstursfjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu

Jólahlaðborð
28. nóv. 4. og 5. des.

Ei� glæsilegasta 
jólahlaðborð landsins. 
Verð aðeins 8.900 kr. á mann.

Gisting í tveggja manna herbergi 7.000 kr. á mann. 
Eins manns herbergi er á 11.000 kr. 

Morgunmatur er innifalinn.

Skemmtiatriði undir 
borðhaldi

HÓTEL STYKKISHÓLMUR II BORGARBRAUT 8 II SÍMI 430-2100 II www.hringhotels.is II hotelstykkisholmur@hringhotels.is 

Þ�k�u� f�á�æ�a� 

m�t�ö�u�!

A�k�d�g�r 4� d�s�m�e�

http://www.skipavik.is
mailto:hotelstykkisholmur@hringhotels.is
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