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Vetrarríki á aðventu

Réttir fararskjótar
Eftir milt og gott haust datt aðventan inn 
með vetri svo um munaði þegar fór að snjóa 
s.l. föstudag.  Allt varð í senn hvítt og hreint.  
Sumir flugu á hausinn í hálkunni og góð sala 
var í mannbroddum og snjókústum fyrir bílana.  
Börnin tóku fram sleða og hótelbrekkan er 
vel nýtt ásamt öðrum þeim brekkum sem 
finnast hér í nágrenninu.  Krakkarnir ætla 
greinilega ekki að missa frá sér tækifæri til að 
renna á sleða því við anddyri grunnskólans í 
gærmorgun biðu þar ýmsar tegundir á fákum 
til að þeysa niður brekkurnar.

sp@anok.is

Íslandsmeistarar 
Snæfells tylltu sér 
í efsta sæti úrvals-
deildarinnar með 
góðum sigri 75-
65 á Haukum á 

sunnu-dagskvöld.  Það var ljóst 
fyrir leikinn að um hörkuleik yrði 
að ræða, Haukaliðið taplaust í 
deildinni og Snæfellsliðið búið 
að vera á miklu skriði fram að 

landsleikjapásunni.  Það var 
spurning hvernig liðin kæmu 
stemmd til baka, Snæfellsliðið 
var þó meira spurningamerki 
eftir að hafa misst út fyrirliða sinn 
Gunnhildi Gunnarsdóttur fyrir 
leikinn,  vegna meiðsla. Það var 
því skarð fyrir skildi en Snæfell 
hefur sýnt það ítrekað undanfarin 
ár að í liðinu býr ótrúleg seigla og 
þó lykilleikmenn detti út þá nær 

liðið að þjappa sér saman og 
halda sínum styrk og vinna leiki 
sem vafalaust margir aðrir en 
þær sjálfar og þjálfarateymið hafa 
talið tapaðir fyrirfram.  Sigurinn á 
Haukum var þó svolítið úr karakter 
hjá Snæfelli, sóknarlega því þar 
var einstaklingsframtakið framar 
liðsheildinni.  Það var kannski 
eðlilegt því Haiden Palmer fór 
algjörlega hamförum og reyndist 

Haukum óviðráðanleg.  
Snæfell er því komið í toppsæti 
úrvalsdeildarinnar 16 stig þ.e. átta 
sigra og eitt tap.  Haukar eru með 
14 stig en leik færra en komast 
þó ekki upp fyrir Snæfell, vinni 
liðið þann leik sem það á inni, því 
Snæfell er með betra stigahlutfall 
í innbyrðisviðureignum liðanna.
Áfram Snæfell!

sp@anok.is

Snæfell á toppinn
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Ég þakka stórvinkonu minni 
Helgu Sveinsdóttur fyrir þessa 
áskorun.  Á aðventunni er 
gott að borða nóg af fiski 
áður en kjötveislan hefst.  Ég 
er hér með uppskrift með 
skötusel sem bóndinn elskar.  
Það má einnig nota þorsk.  
Uppskriftina skrifaði ég fyrir 
mörgum árum síðan eftir 
bæklingi sem ég man ekki hver 
var.  Þennan rétt höfum við 
hjónin eldað til hátíðarbrigða 
þar sem skötuselur telst í dag 
munaðarvara.  
 
Skötuselsréttur

800 gr skötuselur 
2 saxaðar paprikur 
1 sneiddur blaðlaukur 
2 saxaðar sellerístangir 

150 gr rifinn ostur (Búri)
2 dl. muldar kartöfluflögur 
með papriku 
2 1/2 dl. rjómi 
4 msk hveiti 
1 dl. ananassafi eða hvítvín 
4 msk smjör 
2 msk olifuolía 
1-2 tsk tómatkraftur 
1/4 tsk turmeric 
1/4 tsk karrí 
1 tsk italian seasoning 
1 tsk salt 
1/2 tsk svartur pipar 
1 fiskiteningur 
   

Látið grænæmetið krauma í 2 
msk. af smjöri þar til það verður 
meyrt. Bætið 1 msk. af hveiti 
út í ásamt ananassafa, rjóma, 
tómatkrafti og örlitlu af vatni 

ef sósan er of þykk. Kryddið 
með turmeric, karrýi, Italian 
seasoning og fiskteningunum. 
Látið krauma við vægan hita í 
nokkrar mín. og hrærið í af og 
til. Skerið Skötuselinn í u.þ.b. 
4 cm þykkar sneiðar. Blandið 
saman 3 msk. af hveiti, 1 tsk af 
salti og 1/2 tsk af pipar. Hitið 
pönnuna og setjið 2 msk. af 
smjöri og 2 msk. af olíu. Veltið 
fiskinum upp úr hveitinu og 
steikið fiskin í 2-3 mín. á hvorri 
hlið. Hellið grænmetissósunni 
í smurt, eldfast fat og raðið 
fiskbitunum þar ofan á. Blandið 
saman rifna ostinum (Búra) og 
muldum kartöfluflögunum og 
stráið yfir fiskinn.
Bregðið undir glóð/ofn í nokkrar 
mínútur eða þar til osturinn er 

bráðinn.
Gott með salati og snittu- eða 
hvítlauksbrauði.
Ég skora á Hrefnu Garðars-
dóttur að skila inn uppskrift í 
næsta blaði.  Hún er meistara-
kokkur og eigum við þá von á 
góðu. 

Skötuselsréttur

Elísabet Valdimarsdóttir

Kvenfélagið gefur 
dvalarheimilinu

Kvenfélagið Hringurinn Stykkis-
hólmi gaf dvalarheimilinu Sam-
sung spjaldtölvu sem mun nýtast 
til ýmissa nota. Kvenfélagskonur 
fréttu af því að starfsmenn 
dvalarheimilisins hafi verið að 
sýna íbúunum myndir af facebook 
úr sínum eigin spjaldtölvum sem 
vakti mikla lukku íbúanna. Okkur 
fannst því tilvalið að gefa þeim 
eigin spjaldtölvu og í samráði 
við starfsmenn dvalarheimilisins 
varð Samsung spjaldtölva fyrir 

valinu svo hægt er að tengja 
spjaldtölvuna við sjónvarpið 
þeirra sem er sömu tegundar. 
Ein hugmyndin er að hafa 
myndasýningu fyrir fólkið eins og 
t.d. af facebooksíðu Stykkishólms 
og Hólmara. En þess má líka geta 
að dvalarheimilið er komið með 
sína eigin Facebook síðu svo 
ættingjar geta auðveldlega fylgst 
með því sem um er að vera hjá 
fólkinu sínu.

Edda

X-ið í hönnunarkeppni
Félagsmiðstöðvar unglinga á 
landsvísu eru í samtökunum 
SAMFÉS.  Samfés stendur fyrir 
ýmsum viðburðum og um síðustu 
helgi var hönnunarkeppnin Stíll 
haldin í Hörpunni í Reykjavík.  
Keppnin er árleg og hefur verið 
haldin í 15 ár samfleytt.  Þar er 
keppt í hárgreiðslu, förðun og 
fatahönnun út frá ákveðnu þema.  
Þemað í ár var náttúra. Markmið 
kepnninar er að hvetja unglinga 
til listsköpunar og um leið gefa 
þeim aukin tækifæri til frumlegrar 
hugsunar og sköpunarhæfileika.
Vekja jákvæða athygli á því 
hvað unglingar eru að gera 

á sviði sköpunar og gefa 
þeim kost á að koma sínum 
hugmyndum á framfæri utan 
félagsmiðstöðvanna.
Unglingarnir komist í kynni við 
fleiri sem hafa áhuga á sama 
sviði.
Fulltrúar X-ins frá Stykkishólmi 
voru Kristín Birna Sigfúsdóttir var 
fyrirsæta en Emilía Ósk Jónsdóttir, 
Védís Ýr Bergþórsdóttir og Svava 
Jónsdóttir sáu um að hönnun 
og allan undirbúning.  Saman 
skiluðu þær fjórar, möppu með 
hugmyndinni.  40 hópar tóku þátt 
í keppninni.

sp@anok.is/Mynd: Jón Einar Jónsson

Jólatónleikar í sal skólans 

Mánud.    7. des.    kl. 18:00   í sal skólans
Þriðjud.    8. des.    kl. 18:00   í sal skólans
Þriðjud.    8. des.    kl. 18:45   í sal skólans
Miðvd.      9. des.    kl. 18:00   í sal skólans
Miðvd.      9. des.    kl. 18:45   í sal skólans

Hátíðartónleikar í Stykkishólmskirkju
Fimmtudaginn 17. des.  kl. 18:00
Nemendur og foreldrar eru allir hvattir  
til að mæta!

Allir hjartanlega velkomnir á alla  
tónleikana!

 TÆKJADAGAR 

20% afsláttur af öllum tækjum 
Minnum á jólaklippinguna Opið 10-16 á laugardaginn 

Úrval af jólagjöfum fyrir hann og hana 

fimmtudag, föstudag og laugardag 

S. 438 1587 

Jólaljósin tendruð - Jólastund í Amtsbókasafninu 

Föstudaginn 4. desember nk. kl. 17.00 
verður kveikt á jólatrénu í Hólmgarði.
Jólatréð er gjöf frá Drammen vinabæ  
Stykkishólms  í Noregi.

• Kvenfélagið Hringurinn verður með heitt súkkulaði og 
smákökur til sölu.

• Það er aldrei að vita nema jólasveinar séu farnir að 
hugsa sér til hreyfings!

Laugardaginn 5. desember kl.13:00 
verður jólastund í Amtsbókasafninu þar sem við ætlum  
að hlusta á sögu, syngja og dansa í kringum jólatré.

Amtsbókasafnið
Stykkishólmsbær

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
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http://www.fasteignsnae.is
http://www.faststykk.is
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Börnin okkar
Ég hef mikið verið að velta því 
fyrir mér undanfarnar vikur 
hversu einstaklega heppin við 
í Hólminum erum með börnin 
okkar.  Ég held að þetta sé 
bara pínu einstakt.  Sjálf á ég 
þrjá drengi og er sá yngsti enn í 
grunnskólanum og telst því einn 
af þessum fyrirmyndar-börnum 
sem mig langar að tala um.  Ég er 
búin að kenna við grunnskólann í 
20 ár (ótrúlegt en satt, fannst eins 
og ég hafi flutt hingað í fyrra!) 
og ég held að ég geti næstum 
því fullyrt það að skólinn okkar 
hefur verið laus við vandamál 
eins og reykingar, áfengisneyslu 
eða önnur ávanabindandi efni hjá 
nemendum þennan tíma, jaaa ég 
má vera ansi blind ef það hefur 
farið fram hjá mér.  Í gegnum árin 
hef ég aðallega kennt á yngsta 
stigi og miðstigi og það er svo 
gaman að sjá krakkana vaxa 
upp og verða að unglingum með 
allskonar hæfileika.  Um miðjan 
nóvember  vorum við með opið 
hús í grunnskólanum og þar komu 
krakkar úr 10. bekk fram að kynna 
forvarnarverkefni sem þau höfðu 
unnið hjá umsjónarkennaranum 
sínum.  Þetta var vel unnið hjá 

þeim og það er sko ekkert auðvelt 
að standa einn eða tveir saman 
fyrir framan nokkur hundruð 
manns og eiga að koma öllu 
skilmerkilega frá sér en það gerðu 
þessir krakkar svo sannarlega.  
Einnig fluttu krakkar úr 7. bekk 
mjög flott frumsamið ljóð og 1. og 
5. bekkur sýndu, sameiginlega 
leikrit sem þau höfðu æft í tilefni 
dags íslenskrar tungu, þau voru 
mjög krúttleg ;)  
Ég hef verið svo heppin að 
hafa fengið að fara í allskonar 
ferðir með nemendum eins 
og menningarferðir til Rvk., 
skíðaferðir til Dalvíkur, leikhús-
ferðir og jafnvel utanlandsferðir 
á vegum skólans.  Hvar sem við 
höfum komið með hópa, höfum 
við alltaf fengið að heyra hversu 
kurteis og skemmtileg börnin eru 
úr Hólminum.  Og auðvitað fyllist 
maður stolti og finnst maður eiga 
hlut að máli en fyrst og fremst eru 
það þið, foreldrar góðir, sem hafið 
alið börnin ykkar vel upp í flestum 
tilfellum.  
Mér finnst aðventan alltaf svo 
skemmtilegur tími og ein-
hvern veginn fer ég í svona 
umhyggjukast og langar að 

Kveðja Helga Sveinsdóttir

Fimmtudaginn 10. desember   
Kl. 15:00  Heimilisfólki á Dvalarheimili aldraðra Stykkishólmi boðið í 
heitt súkkulaði, smákökur og upplestur.  
Kl. 17:00 og  21.00. Lesnir verða valdir kaflar úr bókum Halldórs Laxness  
í tilefni þess að 60 ár eru síðan hann hlaut  Nóbelsverðlaunin.

Laugardaginn 12. desember  
Kl.15:00  Jólasveinninn lítur við á Hótel Egilsen. Heitt súkkulaði og 
piparkökur í boði fyrir börnin. Selt á vægu verði til foreldra og mun 
andvirði sölunnar renna til líknarmála. 
 
Sunnudaginn 13. desember 
Kl. 11:30 og 13:30. Okkar rómaði hátíðardögurður 
á Hótel Egilsen. Borðapantanir nauðsynlegar.
 
Hlökkum til að sjá ykkur! 

Hótel Egilsen Aðalgata 2, Stykkishólmur Sími: 554 7700

allir séu vinir og sýni hvert öðru 
kærleika og umburðarlyndi 
á þessum tíma, sem ætti að 
sjálfsögðu alltaf að gilda.  En 
það gerist ekki nema við veitum 
hvert öðru athygli, eigum falleg 
samskipti, tölum saman í 
rólegheitum og eyðum tímanum 
saman.  Látum ekki jólastress og 
“Blask Friday” hlaupa með okkur 
í gönur.  Það er nú eitt af þessu 
rugli sem verslunareigendur 
gleypa við og ætla að selja okkur 
hinum, vá hvað ég var fegin að 
eyða þessari helgi í Hólminum 
með strákunum mínum, vin-
konum og undurfallegum tón-
leikum hjá kirkjukórnum og Þór 
Breiðfjörð,  Ég elska að fara að á 
fallega tónleika í kirkjunni okkar.  
Já við erum heppin að búa hér 
og vera við.  En það þarf alltaf að 
vera með hugann við það sem 
betur má fara, hvetjum börnin 
okkar áfram en gerum jafnframt 
kröfur á þau, þau geta oft miklu 
meira en þau oft nenna að sýna.   
Of mikil tölvunotkun er eflaust 
vandamál á fleiri heimilum en 
mínu en kannski væri notkunin 
minni ef við eyddum meiri tíma 
með börnunum okkar, það vorum 

jú við sem bjuggum þau til.  Þau 
verða líka að vita að það erum við 
sem ráðum allt til átján ára aldurs, 
krefjumst af þeim að standa sig vel 
í skólanum, hann á að ganga fyrir, 
sjáum til þess að þau skili sínu og 
það á réttum tíma.  Ef það næst 
jafnvægi á þessa hluti heima fyrir 
er tími fyrir tónlistina, íþróttirnar 
og annað sem barnið hefur áhuga 
á utan skóla.  Notum hrós þegar 
það á við, leiðbeinum þegar það 
á við, byggjum upp sjálfsöryggi 
hjá börnunum okkar því ef þau 
hafa trú á sjálfu sér eiga þau 
eftir að spjara sig í framtíðinni.  
Njótum aðventunnar í umhyggju-
kasti

Gaman saman á aðventunni á Hótel Egilsen

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

Krakkar – foreldrar!
Munið kirkjuskólann kl. 11.00 á sunnudag.

---
TTT – starfið (starf fyrir tíu- til tólfára) er  

kl. 14.45-15.45 á fimmtudögum.

Hvítasunnukirkjan
Skúlagötu 6

Aðventusamkoma 
sunnudaginn 6. des. kl. 13

Ágúst Valgarð tala.
Allir hjartanlega velkomnir.

Fyrstu grænu skrefin í Stykkishólmi

Hjá Heilbrigðisstofnun Vestur-
lands (HVE) er starfandi 
umhverfisnefnd.  Frá stofnun 
hennar hefur verið unnið markvisst 
að úrbótum í umhverfismálum 
stofnunarinnar í heild. Nefndin 
vann græn skref HVE og 
hannaði Ægir Jóhannsson m.a 
merkingar á flokkunartunnur og 
áminningarmiða sem notaðir 
eru í öllum starfsstöðvum HVE. 
Horft var til grænna skrefa sem 

Reykjavíkurborg hafði tekið upp 
í þessari vinnu.  Árið 2014 tók 
Umhverfisstofnun upp Græn skref 
í ríkisrekstri og hefur öll vinna að 
umhverfismálum HVE miðast við 
að uppfylla þau síðan. Að sögn 
Hafdísar Bjarnadóttur sem verið 
hefur formaður umhverfisnefndar 
HVE síðan 2012 hefur metnaður 
nefndarinnar m.a. legið í því að 
verða fyrsta heilbrigðisstofnunin 
sem tæki þessi skref.  S.l. föstudag 

sp@anok.isSmáauglýsingar
Óska eftir íbúðarhúsnæði til langtíma leigu í Stykkishólmi, 
3ja herbergja. Reglusemi og skilvísum greiðslum heitið.  
Sími 778-2809. Ósk.

var HVE Stykkishólmi ásamt 
starfsstöðvum HVE í Borgarnesi, 
Grundarfirði og Ólafsvík veitt 
viðurkenning fyrir fyrstu  grænu 
skref Umhverfisstofnunar, en með 
því hafa starfsstöðvarnar uppfyllt 
tvö græn skref af fimm og vinna 
langt komin með þriðja skrefið.  
Að sögn Hafdísar var sáð í frjóan 
jarðveg hér í Stykkishólmi þegar 
þessi umræða hófst.  Til viðbótar 
við almenna flokkunarfærni 
íbúa í Stykkishólmi til margra 
ára þá má heldur ekki gleyma 

því að spítalinn í Stykkishólmi 
vex undir handleiðslu systranna 
og þar voru hlutir nýttir til hins 
ýtrasta.  Með þátttöku og 
samvinnu starfsmanna tókst að 
koma verkefninu á og var hluti 
starfsmanna viðstaddir athöfnina 
þegar Hólmfríður Þorsteinsdóttir 
frá Umhverfisstofnun afhenti 
viðurkenningu um fyrstu 
tvö skrefin undirritaða af 
Umhverfisráðherra.  Nánar er 
hægt að lesa um Græn skref í 
ríkisrekstri á: graenskref.is
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http://www.egilsen.is
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Tilkynning frá frá Stykkishólmsbæ

 

Samið hefur verið við verktakana BB og synir ehf. annarsvegar og Halldór Lúðvígsson 
hinsvegar um  að þeir annist snjómokstur og vetrarþjónustu á gatnakerfinu eftir sérstakri 
snjómokstursáætlun  og  einnig aðra tilfallandi vinnuvélavinnu á vegum Áhaldahúss bæjarins 
næstu 12 mánuði.  
 
Skipulag og stjórnun verður á hendi tæknideildar bæjarins undir umsjón Högna Friðriks 
Högnasonar bæjarverkstjóra.  
 
Ábendingum um vetrarþjónustu skal beina til bæjarverkstjóra í síma 8921189 eða til  
móttökuritara í Ráðhúsinu í síma 4338100. 
 

 
 
 

Sturla Böðvarsson bæjarstjóri 
Stykkishólmi 30. nóvember 2015

Opið hús
Við viljum sérstaklega bjóða 
bæjarbúum og gestum í heimsókn 
á Aðalgötu 20 n.k. fimmtudag, 3. 
desember, kl.20-22.
Tilefnið er að jólin eru að 
nálgast og þá er ástæða til að 
gleðjast. Annað sem ekki er 
síður ánægjulegt er að Lára 
Gunnarsdóttir hefur flutt verkstæði 
sitt Smávini inn á verkstæði Leir7. 
Þar er smíðað og skapað úr 

úrvalshráefni, leir og birki. Lára 
Gunnarsdóttir sker út og tálgar 
birki úr Hallormsstaðarskógi. 
Sigríður Erla Guðmundsdóttir 
notar íslenskan leir frá Fagradal 
sem aðalhráefni í sína hluti.
Við munum bjóða upp á ljúfa 
stemmningu með hlýlegu ívafi, ilm 
í lofti, fuglasveim og bjölluhljóm.
 Hjartanlega velkomin     

Leir7 og Smávinir

Jólamarkaður í Ásbyrgi alla daga til jóla.  
Opið kl 8 – 16.   

Það gerist ekki ódýrara. Sjón er sögu ríkari.

Hárstofan selur jólakort fyrir Ásbyrgi.  
10 kort á 500 kr. 

Þiggjum með þökkum tómar mjólkurfernur.
Starfsmenn í Ásbyrgi.

Laust hlutastarf skólaliða 

Um er að ræða afleysingu í 1 ár frá áramótum
við ræstingu, símsvöru, liðveislu o.fl.

Vinnutími kl. 12:30 - 15:30 mánud. - fimmtud.
Upplýsingar gefur Jóhanna skólastjóri  

sími 433 8140.

FÉLAGS OG SKÓLAÞJÓNUSTA SNÆFELLINGA
Klettsbúð 4, 360 Hellissandi, Sími:430-7800, 
Opið virka daga kl.10-15:30

Auglýsir eftir starfsfólki   
í eftirtalin þjónustuhlutverk:

Liðveisla í Ólafsvík, Grundarfirði og Stykkishólmi.
Megininntak starfs felst í  persónulegum stuðningi og 
aðstoð sem einkum miðar að því að rjúfa félagslega 
einangrun skjólstæðinga. 
Þjónustuviðmið skjólstæðings er á bilinu 16 – 20 klst á 
mánuði.  

Stuðningsfjölskyldur í Grundarfirði og Stykkishólmi
Megininntak starfs er  að styðja fjölskyldu fatlaðs barns 
með umönnun þess á heimili þjónustuveitanda,  ýmist 1, 
2 eða 3 sólarhringa í mánuði.

Laun skv. samningum sveitarfélaganna og viðkomandi 
stéttarfélags.

Umsóknir er tilgreini menntun, fyrri störf, 1-2 
umsagnaraðila og sakavottorð berist til Ingveldar 
Eyþórsdóttur, félagsráðgjafa (ingveldur@fssf.is) eða 
Gunnsteins Sigurðssonar, umsjónarþroskaþjálfa 
(gunnsteinn@fssf.is), sem veita frekari upplýsingar um 
störfin í tölvupósti eða síma 430-7800.  

Nota skal umsóknareyðublöð sem eru á heimasíðu 
FFS, fssf.is; undir „eyðublöð- atvinnuumsókn“  Umsóknir 
berist í tölvupósti eða á skrifstofu FSS, Klettsbúð 4, 360  
Snæfellsbæ.

 Forstöðumaður

Stykkishólmur 2015
Skoðun frestast

Bifreiðaskoðun hjá Dekk og Smur sem átti  
að vera fim. 3. og fös. 4. des. frestast.  

Nýir skoðunardagar eru:
Mánudaginn 21. desember 
Þriðjudaginn 22. desember 

 
Lokað í hádeginu kl. 12-13.

Tímapantanir í síma 570-9090

Frumherji - Örugg bifreiðaskoðun - www.frumherji.is
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21Í dag er dagur til jóla

Við prentum fyrir þig!

Ljósmyndastækkun
Persónuleg jólakort

Ljósmyndaskönnun
Persónuleg dagatöl

Ljósmyndabækur
Persónuleg veggspjöld

Ljósmyndaprentun

Ekki er ráð nema 

í tíma sé tekið!

Jólagjafahugmyndir..

Nesvegur 13

Stykkishólmi

s. 534-2120

info@anok.is

DAGATA
L

2016

Frá Grunnskólanum í 
Stykkishólmi

Við auglýsum  eftir  starfsmanni  í  stöðu 
stuðningsfulltrúa á efsta stigi ( 10. bekkur )  

frá og með föstudeginum  11. desember.   
Vinnutími 8:00  - 14:00.

Gleði – Samvinna – Sjálfstæði  
eru einkunnarorð skólans. 

 
Viðkomandi þarf að vera tilbúinn að vinna með okkur  

í að efla starfið í þeim anda enn frekar.

Umsóknir  skulu berast Berglindi Axelsdóttur, 
skólastjóra, berglind@stykk.is, sem einnig veitir  

allar  frekari upplýsingar í síma 895-3828.

Skólastjóri
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http://www.frumherji.is
mailto:sp@anok.is
mailto:berglind@stykk.is
mailto:ingveldur@fssf.is
mailto:gunnsteinn@fssf.is
http://www.fssf.is
http://www.stykkisholmur.is
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Jólamót HSH í frjálsum íþróttum, 
Stykkishólmi, 6. desember 2015

 
Hó - hó - hó !! 

HSH heldur jólamót í frjálsum íþróttum innanhúss í íþróttahúsinu í Stykkishólmi, 
sunnudaginn 6. desember 2015. Mótið hefst kl. 10.30 stundvíslega.

 
Foreldrar eru hvattir til að fylgja og hvetja – og aðstoða við framkvæmd mótsins. 

Keppt er í eftirfarandi flokkum og greinum:
8 ára og yngri: Langstökki með og án atrennu og 35m hlaupi

9 - 10 ára:  Langstökki með og án atrennu, hástökki og 35m hlaupi
11 - 12 ára: Langstökki með og án atrennu, hástökki, kúluvarpi og 35m hlaupi

Í flokkum 13 - 14 ára, 15-16 ára og svo 17 ára og eldri: í sömu greinum og 11-12 ára.
 

Skráningar eru hjá:
Fyrir Grundfirðinga – hjá Evu Kristínu þjálfara í síma 693-0820 eða netfangið evakristin09@gmail.com   

Fyrir Hólmara – hjá Gísla, þjálfara, Stykkishólmi, í síma 861-8389 eða netfangið gislipalsson82@gmail.com
Fyrir aðra – þá má hafa samband við annað hvort Evu eða Gísla. 

Þegar skráð er, þarf að gefa upp kennitölu keppanda og greinar sem hann/hún vill keppa í.
Skráningu lýkur föstudagskvöldið 4. desember kl. 21.00.

Síðast en ekki síst hvetjum við ALLA til að mæta í skrautlegum (jóla)sokkum. 
Verðlaun verða veitt fyrir: 

a) Skrautlegustu sokkana (keppendur) 
b)Jólalegustu sokkana (keppendur)

c) Frumlegustu sokkana (allir)
Mætum öll í jólaskapi!
Frjálsíþróttaráð HSH 

Matar- og handverksmarkaður  
öll fimmtudagskvöld til jóla kl.20-22

Veðrun og viðsnúningur 
Sýning myndmenntavals Grunnskólans í 

Stykkishólmi  (8.-10. bekkur)

Íslensk hönnun í Krambúðinni
Piparkökuhúsakeppnin - Skilafrestur í kvöld!

Opið verður daglega frá kl. 14-18 
til jólaog fimmtudagskvöld að 

auki frá kl. 20-22

Þetta færðu í 
Skipavík og margt 

fleira.

Amaryllis, 
hyasintur og greni.

Opið verður 
laugardaginn 

5.desember frá 
kl.11-16

Verið velkomin

Skipavík verslun Aðalgötu 24 s. 430-1415

STIGA sleðar, þotur 
og þoturassar.

Gönguskór og 
stígvél.

Vettlingar, 
ullarsokkar, húfur 

og lúffur.

Jólalegt um að litast
Mikið var um að vera í 
Stykkishólmi í lok síðustu 
viku við upphaf aðventu.  Á 
fimmtudag voru hausttónleikar 
Lúðrasveita Stykkishólms í 
Stykkishólmskirkju. 
Stóra lúðró skautaði þar fimlega 
yfir tónlistarsöguna allt fram á 

tuttugustu öld og höfðu krakkarnir 
samið kynningar um tónskáldin 
af því tilefni.  Mjög vel heppnað 
allt saman.
Á föstudeginum opnaði svo 
sýning í Norska húsinu þar sem 
nemendur GSS sýndu verk 
sín undir þemanu Veðrun og 

viðsnúningur. Gaman að sjá 
hvernig krakkarnir túlka þetta 
þema. Á laugardeginum opnaði 
sýning í Vinnustofu Tang og Riis 
þar sem sýnd voru vefnaðarverk 
og síðar á laugardeginum voru 
vel sóttir aðventuntónleikar Kórs 
Stykkishólmskirkju þar sem 

Þór Breiðfjörð var sérstakur 
gestur. Á sunnudeginum stóðu 
kvenfélagskonurnar í Hringnum 
fyrir sínum ómissandi jólabazar 
á hótelinu á sunnudeginum þar 
sem fjölmargir bæjarbúar gæddu 
sér á kræsingum og keyptu 
varning af kvenfélaginu.

sp@anok.is
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Hólmarar og nærsveitungar
 

Þökkum samfylgdina  
og farsæl viðskipti síðastliðin 14 ár. 

Óskum nýjum eigendum velfarnaðar í framtíðinni.

Ragnar & Ásgeir ehf.

Höfum tekið við vöruflutningum  
til og frá Stykkishólmi fyrir:

 
 

Afgreiðsla á Nesvegi 13. Opið 8-16. Sími 438-1626.
Davíð GSM 892-3907
Böðvar GSM 862-1189

Daglegar ferðir til og frá Stykkishólmi.
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www.trucks.is
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