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Stykkishólms-Pósturinn  
óskar lesendum sínum gleðilegra jóla  

og farsældar á nýju ári.

Kæri lesandi, þú hefur nú í höndunum 49. tölublað 21. árgangs af Stykkishólms-Póstinum 
árið 2015.  Þetta tölublað er það síðasta á árinu og mun fyrsta tölublað 22. árgangs koma 
út fimmtudaginn 7. janúar 2016.  Í útgáfutíð Anok margmiðlunar ehf hefur Stykkishólms-
Pósturinn aldrei komið jafn oft út á einu ári og nú í ár.  Hvort það eru merki þess að tíðin er að 
batna er óvíst en ljóst að það hefur heilmikið með það að gera að nú starfa tveir starfskraftar, 
hið minnsta, að blaðinu. Við höfum nú í rúmt ár prentað blaðið sjálf og hafa viðtökur verið 
mjög góðar og lesendur og viðskiptavinir lýst yfir ánægju sinni með blaðið, sem alltaf er nú í lit. 
Umræðan um framtíð prentmiðla er alltaf lifandi og þegar við lítum til baka yfir þetta ár, þá er 
ljóst að bæði lesendur og þjónustuaðilar álíta sem svo að prentmiðilinn sé jafnnauðsynlegur 
nú sem áður.  Á meðan svo er höldum við áfram að gefa út eitt af elstu bæjarblöðum landsins 
en þróum jafnframt samhliða breiðari fréttaþjónustu á vefnum sem byggir á snaefellingar.is  
Viðtökurnar á liðnu ári við þeirri nýbreytni sem vefurinn snaefellingar.is hafði í för með sér 
hafa verið mjög góðar.  Við stefnum á að bæta okkur enn frekar þar.
Velunnarar Stykkishólms-Póstsins eru margir, þeim eru hér og nú færðar þakkir fyrir sinn 
þátt í blaðinu.  Það sýnir sig að hver einasti hlekkur í keðjunni er lífsnauðsynlegur í starfsemi 
bæjarblaðs.
Að venju lítum við um öxl í fyrstu tölublöðum næsta árs og hvetjum þá sem eru í forsvari 
fyrir starfsemi og stofnana að rifja upp það helsta á liðnu ári til að birta í blaðinu.

Jólakveðja frá útgefendum og starfsfólki.
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Íslandsmótið í Pítró
Verður haldið að Skildi laugardaginn  

26. desember 2015.
 

Húsið opnar kl. 20.
Þátttökugjald kr. 1.000 kr.
Spilað verður með sama  
fyrirkomulagi og í fyrra.

Frábær félagsskapur.
Allir velkomnir. 

Kvenfélagið Björk og Lárus Hannesson.

Stykkishólmsbær sendir bæjarbúum 
og nærsveitungum bestu óskir um 

gleðileg jól og farsæld á komandi ári, 
með þakklæti fyrir árið sem er að líða

Stykkishólmsbær

Óskum viðskiptavinum, Hólmurum 
og nærsveitungum gleðilegra jóla 

og farsældar á komandi ári.
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

Jólabingó
Jólabingó yngri flokka 
körfuknattleiksdeildar Snæfells 
verður haldið á Hótel Stykkishólmi 

 
þriðjudagur 29. desember  kl.20:00

Fjöldi góðra vinninga!
Áfram Snæfell

Þökkum fyrirtækjum fyrir afskaplega 
góðar viðtökur við styrkbeiðnum.

Áætlun Baldurs
Áætlun um jól og áramót 2015:

Dags.  Frá Stykkishólmi Frá 
Brjánslæk
19.12.   9:00  12:00
22.& 21.12. 15:00  18:00 

 22.12  9:00 & 15:00 12:00 & 18:00
23.12.  15:00  18:00
26.12.  9:00  12:00
3.1.2015 9:00 & 15:00 12:00 & 18:00

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

www.saeferdir.is

Útskrift Fjölbrautaskóli 
Snæfellinga

Föstudaginn 18. desember 
síðastliðinn brautskráðust 15 
nemendur frá Fjölbrautaskóla 
Snæfellinga.  Af  félagsfræðabraut 
brautskráðust þau Anna Björg 
Jónsdóttir Stolzenwald, Ástrós Ýr 
Guðmundsdóttir, Benedikt Gunnar 
Jensson, Elín Ósk Jónasdóttir, 
Gestheiður Guðrún Sveinsdóttir,
Guðrún Ösp Knarran Ólafsdóttir, 
Halldóra Kristín Lárusdóttir, Irma 
Gunnþórsdóttir, Linda Kristín 
Smáradóttir, Rebekka Rán Karls-
dóttir, Weronika Janina Ondycz. Af 
náttúrufræðibraut brautskráðust 
Andri Viðar Kristmannsson, Arna 
Margrét Hölludóttir, Bjarki Dagur 
Olsen Óskarsson og Kjartan Már 
Kárason. 
Athöfnin hófst á því að Stórsveit 
Snæfellsness, skipuð nemendum 
FSN, flutti lagið Jingle Bell 
Mambo. 

Skólameistari Fjölbrautaskóla 
Snæfellinga, Hrafnhildur Hall-
varðsdóttir  brautskráði  nemendur 
og flutti ávarp. 
Hæstu einkunn á stúdentsprófi 
með 9,6 í meðaleinkunn hlaut 
Halldóra Kristín Lárusdóttir, 
en hún lauk stúdentsprófi á 
einungis tveimur og hálfu ári. 
Hún fékk veglega bókagjöf frá 
sveitarfélögunum og peningagjöf 
frá Landsbankanum.  Halldóra hlut 
einnig bókagjöf frá Arion banka 
sem viðurkenningu fyrir góðan 
árangur í stærðfræði. Bókagjöf frá 
danska sendiráðinu fyrir góðan 
árangur í dönsku. Bókagjöf frá 
sveitarfélögunum fyrir góðan 
árangur í íslensku og bókagjöf frá 
Hugvísindadeild Háskóla Íslands 
fyrir góðan árangur í tungumálum. 
Að loknum ræðuhöldum var boðið 
til kaffisamsætis.

sp@anok.is/Mynd: Tómas Freyr Kristjánsson

Breiðafjarðarnefnd styrkir 
rannsóknir

Fyrir stuttu hélt Breiðafjarðarnefnd 
fund þar sem meðal annars 
var til umfjöllunar styrkbeiðni 
Náttúrustofu Vesturlands vegna 
gerð vöktunaráætlunar um lífríki 
Breiðafjarðar. Flestum er kunnugt 
um áform fyrirtækja sem vilja 
byggja upp vinnslu með þara 
og þörunga hér við Breiðafjörð. 

Það hefur og verið bent á í því 
samhengi að fjörðurinn hefur 
lítið verið rannsakaður og að 
þekking sé takmörkuð á svæðinu. 
Breiðafjarðarnefnd komst að þeirri 
niðurstöðu að styrkja verkefni 
Náttúrustofu Vesturlands um 
1.000.000 kr. 

sp@anok.is

Heilsugæsla
Nýverið var auglýst eftir 
læknum fyrir Heilbrigðisstofnun 
Vesturlands og í texta er 
orðum beint til íslenskra 
heilsugæslalækna í öllum löndum.
Á heilsugæslusviðið á Akranesi 
er auglýst eftir áhugasömum 
sérfræðingum í heimilislækning-
um til starfa. Kemur það til m.a. 
vegna þess að tveir af núverandi 
læknum eru að láta af störfum 
fyrir aldurs sakir og annar 
viðkomandi yfirlæknir. Í sömu 
auglýsingu er tekið fram að unnið 
sé að nýráðningum lækna á 
Snæfellsnesi, þ.e. í Stykkishólmi, 
Grundarfirði og Ólafsvík og að 
markmiðið sé að efla sameiginlega 
heilsugæslu á Snæfellsnesi með 
stöðugildum þriggja til fjögurra 
sérfræðinga í heimilislækningum. 
Skv. upplýsingum frá Guðjóni 
Brjánssyni forstjóra HVE er hér 

í verki viðleitni HVE til að fá 
til starfa og búsetu fastráðna 
heilusgæslulækna í umdæmi 
Vesturlands. Núverandi fyrirkomu-
lag á Snæfellsnesi þar sem 
verktakar hafa leyst af hendi 
þessa þjónustu sé tímabundin 
lausn þar sem ekki hefur verið 
um annað val að ræða.  Staða 
læknamála í heilsugæslunni 
er sínu lökust á Akranesi um 
þessar mundir og þar hefur 
ekki einu sinni tekist að tryggja 
starfsemina með verktökum.  
Leitað er allra leiða sem til að 
laða að heilsugæslulækna og 
starfsumhvefi ræður miklu, vinnu-
tími, vaktabyrði og launakjör.  
Sumt af þessu getur HVE unnið 
talsvert með en annað ekki.  
Það verður áhugavert að sjá 
hvort einhver svörun verður við 
núverandi auglýsingu.

sp@anok.is

Óskum öllum viðskiptavinum 
okkar nær og fjær gleðilegra 
jóla og farsæls komandi árs.

Þökkum ykkur viðskiptin á 
líðandi ári og hlökkum til að sjá 

ykkur á því næsta.

http://www.fasteignsnae.is
http://www.faststykk.is
http://www.faststykk.is
http://www.seatours.is
http://www.fasteignsnae.is
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Yfir hátíðarnar erum við flest 
að borða ríflega af kjötmeti.  
Til að stemma stigu við því 
og létta kostinn agnarögn þá 
setjum við hér fram uppskrift að 
dásamlegri gulrótasúpu, gengur 
einnig undir nafninu biblíusúpa 
hér í Stykkishólmi, sem er ættuð 
frá Sr. Sigurði Árna Þórðarsyni 
presti í Hallgrímskirkju. Hún er 
hitaeiningasnauð, trefjarík og 
gælir við hjartað.

Hráefni
2 msk ólífuolía
4 hvítlauksrif
1 laukur
3 sellerístönglar
1 msk ferskrifin engiferrót

2 msk hveiti
12 dl kjúklingasoð
400 g gulrætur
1 tsk karrí
1 tsk kúmmínduft
½ tsk svartur pipar grófmulinn
1 dl döðlur
1 msk sítrónusafi
1 dl AB- mjólk

Hitið olíuna í potti. Merjið 
hvítlauk, saxið lauk og sellerí og 
bætið út í ásamt rifnu engifer. 
Hitið í 3-4 mínútur í olíunni og 
hrærið vel. Takið af hitanum 
og stráið hveiti yfir. Hitið í tvær 
mínútur til viðbótar og hrærið 
vel. Hellið nú kjúklingasoði 
í mjórri bunu út í súpuna og 

hrærið vel.
Rífið gulræturnar t.d. í 
matvinnsluvél, bætið út í 
súpuna ásamt karrí- og kúmín-
dufti og pipar og hleypið upp 
suðu. Lækkið hitann og látið 
súpuna malla í tíu mínútur. 
Bætið söxuðum döðlum útí og 
látið malla áfram í fimm mínútur.
Hellið súpunni í matvinnsluvél 
og maukið. Hellið aftur í pottinn 
og hitið. Bætið sítrónusafa 
saman við.
Ausið súpunni á diska. Setjið 1 
msk af AB- mjólk á hvern disk 
og búið til ævintýraleg mynstur 
með gaffli.
Gott er að bera fram nýbakað 
focacciu-brauð með.

Hollt á milli hátíða

sp@anok.is

Sólveig  
Veiga fríða

Ekkert er vitað um uppruna 
Sólveigar eða hverra manna hún 
var, en hún var uppi á síðari hluta 
19. aldar. Hún var jafnan kölluð 
Veiga og ungri hlotnaðist henni 
viðurnefnið „fríða“ sökum fegurðar 
sinnar. Hafði hún verið kát og 
glaðlynd og gekk í augun á ungum 
mönnum. Sagt var að hún hefði 
verið fríðust allra stúlkna þótt farið 
væri um margar sveitir. Felldi hún 
þó ekki ástir til neins fyrr en ungur 
og myndarlegur búfræðingur 
sunnan af landi kom í sveitina 
þar sem hún var vinnukona. 
Eignuðust þau dreng en neitaði 
hann þá faðerni með barninu og 
hélt brott. Mun Veiga hafa farið á 
vergang eftir þetta en réði sig loks 
í vist, m.a. í Breiðarfjarðareyjum. 
Ekkert er vitað um örlög sonarins.

Um miðjan aldur fór að bera á 
andlegum veikindum hjá Veigu 
og fór hún á sveitina. Kom 
hreppsnefndin henni í fyrstu fyrir 
í kotbæ undir Jökli en þaðan 
strauk hún og fór á flakk, en 
endaði í Stykkishólmi. Þar var 
hún handsömuð, því hún þótti of 
rugluð til að ganga laus um bæinn. 
En þegar búið var að fanga hana 
voru góð ráð dýr því ekki var 
neinn staður til að vista hana og 
enginn vildi taka hana að sér. 

Henni var því komið fyrir í einum 
fangaklefanum í tukthúsinu. Við 
þetta ærðist Veiga, eins og Oscar 
Clausen lýsir svo átakanlega:

Hún æddi líka um klefann og 
hrópaði hástöfum og lamdi 
veggina látlaust með hnefunum 
dag og nótt. Þegar svo hnúarnir 
voru farnir að særast var hún 
færð í spennitreyju ...[i]

Var Veiga vistuð í fangaklefanum 
í nokkra daga en síðan var hún 
send í þann hrepp sem hún átti 
sveitfesti í, þar sem líf hennar 
hefur verið lítið skárra en í 
tukthúsinu:

Meðferðin á Veigu var í flestu 
svo hrakleg, að ég veigra mér 
við að segja frá henni ... Þessi 
máttfarni og magri aumingi, 
sem sviptur var vitinu, þurfti 
nákvæmni og góða hjúkrun, 
en þetta var henni hvorugt í 
té látið. — Henni var valinn 
dvalarstaður í einföldum 
skúrkofa í miðju þorpi, þar 
sem mest var umferðin, og 
svo þegar skólatíminn var 
úti á daginn, var börnunum 
leyft að flykkjast að skúrnum, 
liggja á gluggunum og senda 
Veigu tóninn inn um götin á 

veggjunum, en hún svaraði 
með því að skyrpa framan í 
þau.[ii]

Í sparnaðarskyni hagræddu 
hreppsyfirvöld því þannig að 
fátækri fjölskyldu einni, sem var 
á framfæri hreppsins, var veitt 
aukafé til þess að annast Veigu 
og færa henni mat í skúrinn. 
Aðalfæði hennar var grautur því 
ekki vildi hún fisk og ekki þótti 
gott að gefa henni kaffi, því þá 

æstist hún. Þegar henni var 
færður matur var honum smeygt 
í járnskál inn um ferhyrnt gat 
á veggnum, því það þótti ekki 
varlegt að hreyfa slagbrandinn, 
sem var fyrir hurðinni.

Veiga dó einn kaldan dag í byrjun 
nóvember. Þegar skjóta átti 
grautnum inn til hennar lá hún 
allsnakin og líflaus samanhnipruð 
í einu horni skúrsins.

Þessi saga af Sólveigu er birt með leyfi höfunda bókarinnar „Utangarðs? Ferðalag til  fortíðar“ saga Halldóru Kristínardóttur og Sigríðar Hjördísar Jörundsdóttur 
Hún birtist þar í hópi sagna úr Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu um utangarðsfólk og förufólk frá síðari hluta 18. aldar og fram á fyrstu ár 20. aldar.

Kveðja
Kæru viðskiptavinir Nesbrauðs. 
Fyrir 11 árum síðan stóðum við 
hjónin á algjörum tímamótum 
þegar við fjárfestum í eigninni 
að Nesveg 1 og hófum rekstur 
Nesbrauðs ehf. Húsið keyptum 
við af Kaupþing banka sem hafði 
eignast það eftir nauðungarsölu 
en í því hafði alltaf verið rekið 
bakarí.  
Við fengum húsnæðið afhent 
21. desember 2004 og við tók 
mikil vinna við að betrumbæta 
húsnæðið, t.d. stækkuðum við 
afgreiðslurýmið talsvert frá því 
sem verið hafði.  Fyrir breytingu 
þá gátu 2-4 setið frammi en í dag 
tekur salurinn um 24 í sæti. Við 
settum upp eldunaraðstöðu og 
loftræstikerfi og lögðum hitaveitu 
svo fátt eitt sé nefnt. 
Við stefndum á opnun á bollu-
dagshelgi sem flestum þótti vera 
nokkuð mikil bjartsýni þegar þeir 
sáu hvað mikið verk var óunnið. 
En það tókst með hjálp góðra 
vina og aðstandenda og vorum 

við með opið hús föstudaginn 4. 
febrúar og formleg opnun var 5. 
febrúar 2005. 
Viðtökurnar voru stórkostlegar, 
það voru allir mjög ánægðir með 
breytingarnar og glaðir yfir því  
að  áfram yrði rekið hér í bænum 
bakarí. Okkur bárust fullt af góðum 
kveðjum, fengum, blóm og gjafir 
sem við kunnum svo sannarlega 
að meta. Þessi ár hafa hvert og 
eitt verið einstakt, sum hafa verið 
erfið önnur góð, stundum er rólegt 
og stundum brjálað að gera. Allir 
erum sammála sem þennan bæ 
búa  nauðsyn þess að hér sé gott 
bakarí. 

Það sem stendur uppúr eftir þessi 
11 góðu ár er starfsfólkið sem 
hefur verið með okkur. Þar höfum 
við verið einstaklega heppin,  
því traust og gott starfsfólk er 
ómetanlegt. 
Þann 4. janúar n.k. þá taka nýir 
eigendur við Nesbrauð ehf., 
óskum við Eiríki Helgasyni og 
fjölskyldu velfarnaðar og erum við 
mjög ánægð með að þau ætla að 
reka áfram bakarí og einnig verður 
gaman að sjá þær breytingar sem 
þau ætla að gera.  
Í dag 11 árum síðar stöndum við 
hjónin á enn öðrum tímamótum, 
allar breytingar eru góðar og 

þroska mann og hvað nú tekur við 
er óráðið. Okkur er efst í huga að 
þakka öllum okkar viðskiptavinum 
fyrir að versla við okkur því án 
þeirra hefði þetta ekki náð að 
blómstra eins vel og það hefur gert 
og svo blessaður ferðamaðurinn, 
hann er góður og á eftir að verða 
enn betri.
Síðasti dagur okkar í rekstri 
Nesbrauðs verður 30. desember 
n.k og verður lokað þann 2. janúar 
og svo taka nýjir eigendur við 
þann 4 janúar. 
Gleðileg jól allir sem einn og megi 
nýja árið verða okkur öllum gott 
og farsælt. 

Kveðja Arnar Hreiðarsson og Hrefna Gissurardóttir 

Gleðileg jól og farsælt komandi ár. 
Takk fyrir viðskiptin á liðnu ári. 

Kveðja starfsmenn Dekk og smur
DEKK OG SMUR EHF

NESVEGUR 5
340 STYKKISHÓLMUR

S: 438-1385
GSM: 895-2324
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Jóla- og nýárskveðjur

Bestu óskir um  
gleðileg jól og 

gæfuríkt komandi ár.
Bestu þakkir fyrir aðstoð  
á árinu sem er að líða.

Anna Birna og  
Svanur Már

Kæru ættingjar 
og vinir

Gleðileg jól og 
gæfufríkt komandi ár

Þökkum liðin ár.
Birna og Hörður

Óskum öllum 
ættingjum og 

vinum
gleðilegra jóla og  

farsæls komandi árs.
Hrafnkell og  

Jóhanna

Stykkishólmsbúar  
og nærsveitungar.

Okkar bestu jóla- og 
nýárskveðjur.

Hulda og Svavar

Kæru ættingjar  
og vinir!

Sendum ykkur innilegar 
jólakveðjur og óskir  

um farsæld á nýju ári.
Þökkum liðna tíð.

Jóhanna, Ellert og  
Helgi JóhannÓskum öllum 

gleðilegra jóla og 
farsældar á nýju ári. 

Þökkum góðar stundir.
Gretar og Ingibjörg

Óska öllum 
gleðilegra jóla og 

farsældar á nýju ári.  
Þakka vinsemd og  
hlýhug á liðnu ári. 

Kristín Björnsdóttir 
Tjarnarási 7a

Kæru ættingjar 
og vinir

Gleðileg jól og farsælt 
komandi ár.

Þökkum vináttu liðinna ára.
Jólakveðja,

Maja og Laugi

Bestu ættingjar 
og vinir

Mínar bestu óskir um  
gleðileg jól og gott nýtt ár.

Þakkir fyrir allt  
gamalt og gott.

Svanlaugur Lárusson

Óska börnum 
mínum, allri 

fjölskyldu minni og 
vinum gleðilegra jóla og 

gæfuríks komandi árs.  
Þakka liðið.   

Auður  
Hinriksdóttir

Óskum 
ættingjum  
og vinum

gleðilegra jóla og  
farsældar á nýju ári.

Þórheiður og  
Smári

Kæru ættingjar 
og vinir

okkar bestu óskir um 
gleðileg jól og  

farsælt komandi ár.
Jólakveðja  
Hanna og 

Gunnlaugur

Óskum  
ættingjum og 

vinum  
gleðilegra jóla og  

farsældar á nýju ári. 
Rabbi, Erla  

og börn

Við sendum öllum 
íbúum í Stykkishólmi og 
Helgafellssveit hugheilar 

óskir um gleðileg jól og farsælt 
komandi ár. Þökkum ánægjuleg 

samskipti og samstarf á árinu 
sem er að líða. 
Erla og Róbert 

Bestu óskir um gleðileg jól og 
gæfuríkt komandi ár 

Óskum 
gleðilegra jóla

Kveðja 
starfsmenn 

Rannsóknaseturs  
Háskóla Íslands

Kæru samstarfsmenn  
og vinir.

Við sendum okkar bestu  
jóla-og nýárskveðjur um leið  
og við þökkum ánægjulegt 

samstarf á árinu.
 Bestu kveðjur,  

Hallgerður og Sturla

Óskum öllum 
ættingjum og 

vinum gleðilegra jóla 
og  farsæls komandi árs.

Rúnar og Brynja

Óskum  
ættingjum, vinum og 
viðskiptavinum okkar  

gleðilegra jóla og farsældar  
á komandi ári með þökkum  

fyrir árið sem er að líða.
Ellý og Valli

Friðborg ehf.

Bestu jóla- og 
nýárskveðjur til vina 

og vandamanna með 
þökk fyrir samveru  

liðinna ára.
Sigrún og  
Björgvin

Kæru  
viðskiptavinir.

Sendum ykkur okkar bestu  
óskir um gleðileg jól  

og farsældar á nýju ári.  
Þökkum viðskiptin á liðnum árum.

Hrefna og Arnar

N
ESBRAUÐ

NESVEGI 1
STYKKISHÓLMI

Trésmiðjan  
Þ.B. Borg

Kæru 
vinir

Bestu óskir um gleðileg 
jól og farsælt nýtt ár.  

Þökkum góðar stundir  
á árinu sem er að líða.

Jólakveðjur,
Lára, Gunnar og 

fjölskylda

Kæru ættingjar 
og vinir

Guð gefi ykkur gleðileg jól 
og farsæld á nýju ári.

Hjartans þökk fyrir auðsýnda 
vinsemd og kærleika á liðnu ári.

Bestu jólakveðjur,
Hjördís Þorvarðardóttir

Innilegar 
óskir um gleðilega 

hátíð og farsælt 
komandi ár, með þökkum 

fyrir árið sem er að líða.
Bestu jóla- og 

nýárskveðjur til 
skyldmenna, vina og 

núverandi og fyrrverandi 
samstarfsfólks. 
Berglind, Siggi  

og synir.

Sendum 
viðskiptavinum 

okkar hugheilar jóla- og 
nýárskveðjur með þökk fyrir 

viðskiptin á liðnum árum.

Litur:  Pantone 376C

Sendum 
Stykkishólmsbúum 

og nærsveitungum okkar 
bestu jóla- og nýárskveðjur.

Jóla - og 
nýárskveðjur

til vina og vandamanna
Anna og Bjarni

Móholti 6

Óskum 
íbúum 

Stykkishólmsbæjar 
gleðilegra jóla og farsældar  

á nýju ári.  
Þökkum samstarfið á  
árinu sem er að líða.

Jólakveðja
L-listinn

Við óskum íbúum 
Stykkishólms og 

nærsveita gleðilegra jóla 
og farsældar á nýju ári.

H listinn – Listi 
framfarasinnaðra 

HólmaraÆttingjar, vinir 
og skjólstæðingar í 

heimahjúkrun
Bestu óskir um gleðileg jól 

og farsælt komandi ár.
Jólakveðjur,

Sólborg Olga 

Kæru ættingar  
og vinir.

Bestu óskir um gleðileg jól 
og farsælt komandi ár.

Jólakveðja,
Baldur, Gyða  

og synir

Óskum öllum 
Stykkishólmurum 

gleðilegra jóla  og farsæls 
komandi árs.  

Þökkum góða viðkynningu 
á liðnum àrum. 
Sverrir og Jósa 

Héraðssamband 
Snæfellsness

og Hnappadalssýslu
sendir öllum bestu óskir um 

gleðilega hátíð  
og farsælt komandi ár.

Þakkir fyrir samstarfið á árinu
sem er að líða.

Jóla- og nýárskveðjur

Kæru vinir, 
ættingjar og 

samstarfsfólk, við óskum 
ykkur gleðilegra jóla og 

farsæls nýs árs.
Unnur og Eyþór,

Þórhildur og börn.

Óskum  
Hólmurum og 

nærsveitungum  
gleðilegra jóla  

og farsældar á nýju ári.
Kór Stykkishólmskirkju 

Sendum Hólmurum og 
nærsveitungum  

okkar bestu óskir um 
gleðileg jól  

Bestu óskir um gleðileg 
jól og gæfuríkt komandi ár. 
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FLUGELDASALA
Flugeldasala 

Björgunarsveitarinnar Berserkja 
verður í húsnæði sveitarinnar 

eftirtalda daga: 

Mánudaginn 28.des. 13-22 

Þriðjudaginn 29.des. 13-22 

Miðvikudaginn 30.des. 13-12 

Gamlársdag 31.des. 10-15 

Þrettándinn 6.jan. 13-18

ÁRAMÓTABRENNA

Sendum Hólmurum, Helgfellingum og 
viðskiptavinum öllum  

hugheilar jóla- og nýárskveðjur.
Þökkum viðskiptin á árinu 

Svala og Agnar

ÁRAMÓTABRENNA Á 
GAMLÁRSKVÖLD 

KL. 20:30  
VIÐ TJALDSVÆÐIÐ.

 
Fylgist með á www.stykkisholmur.is

Áramótapistill
Einusinni fyrir langa löngu
var lítill bær við fögur eyjasund.
Þar var sólarlagið fagurt, eins og 
lítil töfrastund
og vorið... það var eins og 
sköpunin

Þetta er byrjun á einum af textunum 
mínum sem ég hef haft svo 
gaman af að semja og fjallar hann 
um Stykkishólm í gamla daga þá 
er danskurinn hafði einokun á því 
að græða í Hólminum.... og svo 
náttúrulega bændur sem að áttu 
land. Fjallar hann um það hvernig 
kotbændur komu úr eyjunum til 
að láta kaupmanninn sem öllu 
réð, svindla á sér því að þeir áttu 
ekkert val. 
Merkilegt hvað lítið hefur breyst. 
Nú eru að vísu komnir peningar 
sem að gera það mögulegt að 
svindla enn meira á okkur og 
lymskulegar en áður. 
Já, merkilegt hvað sumt breytist 
lítið. Ennþá er til stétt fólks sem er 
lítið annað en þrælar og enn er til 

fólk sem spyr hversvegna þeir geti 
ekki bara etið kökur úr því að þeir 
eigi ekki brauð. 
Enn er botnlaus græðgin og 
misskiptingin við völd. 
Svo keyrir hún úr hófi að jafnvel 
úr ranni stöku erlendra auðmanna 
heyrast raddir um að þessu verði 
að snúa við, annars fari fólk af 
stað með heykvíslarnar. 
Merkilegt hvað lítið hefur breyst. 
En þó hefur á sama tíma allt 
breyst. Ekki bara ég með mitt 
villimannslega lúkk.... allt. 
Við lifum á stórkostlega 
merkilegum mannkynssögulegum 
tímamótum og fólk tekur varla eftir 
því. Einu sinni var ekki til ritmál. 
Einu sinni var ekki til prentvél. 
Einu sinni voru kaffihús bönnuð af 
ótta við að fólk færi að tala saman 
um þjóðfélagsmál. 
En núna?
Núna fer maður inn á Youtube 
og nær sér í þekkingu sem að 
viðskiptaháskóla tókst að kenna 
manni ekkert um og sneiða hjá 

fimlega árum saman að upplýsa 
mann um. 
Hvað er ég að tala um? 
Jú, hvernig peningakerfið 
virkar svona sirka og í hve 
mikilli blekkingu við höfum lifað 
í svartnætti fávisku okkar og 
þekkingarleysis. 
Ekkert er sumum verðmætara en 
þekkingaleysi annarra.
Því spyr maður nú á þessum 
áramótum: 
Hvað nú...?  
Þegar veraldarvefurinn er að 
springa út sem nýtt menntakerfi 
svo öflugt og víðfeðmt og 
árangursríkt að kennarar og 
skólamenn skelfast og óttast að 
verða enn ein úrelta starfstéttin?
Hvað nú? 
Hvað nú þegar stjórnmálamenn 
og bankamenn.... eigendurnir 
svokölluðu... hætta að geta logið 
að fólki... þegar það hefur stöðugt 
betri aðgang að upplýsingum og 
áttar sig á að það þarf ekki að láta 
svindla á sér og ljúga að sér? 

Hvað nú?
Það er stóra spurningin sem að 
skelfir mann nú í árslok.
En... gleðilegt nýtt ár og takk fyrir 
það gamla og vona ég innilega að 
pistill þessi sé bull eitt og rugl.

sp@anok.is

Gjöf til Grunnskólans
Á vordögum barst Grunnskólanum 
í Stykkishólmi góð gjöf tileinkuð 
smíðastofu skólans. Gjöfin er frá 
Ágústi Bjartmars og fjölskyldu 
hans. Hún samanstendur af 
rennibekk til að renna tré og 
með öllum helstu fylgihlutum. 
Auk þess eru rennijárn og ýmis 
verkfæri sem koma að góðu gagni 
til að gera efniviðinn véltækan. 
Rennibekknum var komið fyrir í 
þeim hluta smíðastofunnar þar 
sem stærri vélar eru staðsettar. 
Hér má geta þess að Ágúst 
var smíðakennari við skólann á 
árunum 1975 til 1994. Ágúst var 
einnig kennari og skólastjóri við 
Iðnskólann í Stykkishólmi meðan 
Iðnskólinn var og hét. Þá var 
hann prófdómari sveinsprófa hér í 
Stykkishólmi um langt árabil. Það 
var árið 1967 sem undirritaður 
kynntist Ágústi, sem þá var kennari 
við Iðnskólann ásamt því að vera 
starfandi smiður í Trésmiðju 
Stykkishólms. Á þeim tíma kenndi 
hann grunnteikningaráfangana 
og fagteikningu húsasmiða. Við 
nemendurnir áttum margar góðar 
og eftirminnilegar stundir við 
teiknibrettin á kvöldin hjá Gústa. 
Sem „flinkur“ húsasmíðameistari 
og kennari hefur Ágúst sett 
spor sín á bæjarfélagið svo 
um munar og tel ég rétt að 
segja frá tilurð skólahalds í 
Stykkishólmi og þá sérstaklega 
sögu smíðakennslunnar gegn 
um árin til dagsins í dag. Vitað 
er að barnafræðsla hófst í 
Stykkishólmi áður en staðurinn 
varð sérstakt sveitafélag. Í árbók 
Árna Hannessonar segir svo „um 
1880 var haldinn dálítill barnaskóli 
og árið 1881 voru leiknir sjónleikir 
til að stofnaður yrði barnaskóli“ 

Árið 1892 verður Stykkishólmur 
sér hreppur, en áður hafði hann 
tilheyrt Helgafellssveit. Fyrstu ár 
nýja hreppsins var barnafræðsla 
að mestu í höndunum ýmissa 
góðborgara eins og prestsins 
og oddvitans, auk þess kenndi 
eldra fólk börnunum stafina. 
Uppfræðslan fór fram á ýmsum 
stöðum í bænum m.a. í stofu 
í Egilssenshúsi og Skólastíg 
12. Það var svo árið 1896 sem 
Barnaskólinn var stofnaður. Þá var 
tekið í notkun nýtt skólahús sem 
var sérstaklega smíðað til þeirra 
nota. Síðar varð þetta hús aðsetur 
bakara í Stykkishólmi um langan 
tíma og seinna farfuglaheimili. Í 
gamla bakaríinu eins og það er 
oft nefnt var kennt allt til ársins 
1910. Þá var keypt nýtt hús 
undir skólann, hús Guðmundar 
Eggertssonar sýslumanns. Það 
fór svo með þetta hús að það 
brann árið 1933. Þá var strax 
hafist handa við að byggja nýja 
skólabyggingu á sama stað. 
Barnaskólinn í Stykkishólmi 
var svo tekinn í notkun 1935. Í 
millitíðinni var kennt á tveimur 
stöðum í samkomuhúsinu (bíóinu) 
sem nú hýsir Eldfjallasafnið og 
Vegamótum en húsið Vegamót 
stóð á horni Austurgötu og 
Skúlagötu. Árið 1952 hóf Iðnskólinn 
í Stykkishólmi starfsemi sína í 
húsnæði  Barnaskólans. Þegar 
fram liðu stundir fóru þrengsli að 
segja til sín og var þá brugðið 
á það ráð að kenna í heimavist 
skólans og nýju hótelbyggingunni. 
Lausar kennslustofur voru 
byggðar við Barnaskólann 
1979 og einum bekk var kennt í 
brunaskúrnum (brunaskúrinn stóð 
rétt vestan við Lionshúsið og var 

Trausti Tryggvason GSS

aðsetur Slökkviliðs Stykkishólms) 
allt til ársins 1986 en þá var 
tekið í notkun nýtt og glæsilegt 
skólahús við Borgarbraut. Á 
árunum 1896 til 1910 virðist sem 
lítil eða engin smíðakennsla hafi 
verið fyrir drengi, aftur á móti 
var stúlkum kennt að sauma. Á 
meðan stúlkurnar saumuðu voru 
drengirnir látnir teikna og mála 
með vatnslitum. Það er ekki fyrr 
en eftir brunann 1932 að eitthvað 
fer að gerast í handavinnumálum 
drengja. Eftir brunann má segja að 
formleg smíðakennsla hafi byrjað 
og þá var kennt í samkomuhúsinu 
og inn á Veðramótum. Jóni Dalbú 
sagðist svo frá „við sem vorum í 
smíðatímum inn á Veðramótum 
vorum að saga út og búa til bursta 
eins og skrúbba, snjóbursta 
og skóbursta“. Við byggingu 
Barnaskólans (1935) var gert 
ráð fyrir handavinnustofu fyrir 
drengi en hún var þá á fyrstu 
hæð innst inn á gangi undir 
kennarastofunni. Haustið 1936 
var haldið tveggja mánaða 
námskeið í smíði og útskurði á 
vegum Heimilisiðnaðarfélags 
Stykkishólms. Kennari var Hjörtur 
Björnsson og þátttakendur 17 
piltar á aldrinum frá fermingu til 
tvítugs, meðal þáttakenda má 
nefna Sigurð Sörensen og Ágúst 
Bjartmars. Einnig var drengjum úr 
efstu bekkjum Barnaskólans kennt 
í eina stund þrjá daga vikunnar og 
tilgreint er að tvær konur hefðu 
fengið kennslu um mánaðartíma 
eina stund á dag. Á árunum kring 
um 1944 voru meðal kennara 
sem kenndu smíðar Jónas 
Jónasson frá Brekknakoti og 
Bjarni Andrésson. Bjarni byrjaði 
að kenna árið 1943 og kenndi til 
ársins 1954. Á þessum árum var 
fengist við burstagerð, smíði á 
bátum, bílum og handklæðahillum 

sem settar voru upp í eldhúsunum 
fyrir punthandklæðin og á þessum 
tímum var einnig fengist við 
bókband. Svanlaugur Lárusson 
man eftir því að á þessum tíma 
hefðu þeir strákarnir verið látnir 
móta tálgustein sem var sóttur 
inn í Vík úr rauðalaginu sem 
þar er. Einnig hefðu þeir verið 
í tímum hjá Árelíusi að læra að 
prjóna. Árið 1953 kenndi Kristján 
Rögnvaldsson drengjum í öðrum 
bekk unglingaskólans vélfræði í 
einn vetur í kjallara Barnaskólans. 
Hörður Kristjánsson kenndi smíðar 
á árunum 1955 til 1957. Þá tók við 
smíðakennslunni Loftur Loftsson, 
hann kenndi smíðar til vorsins 
1960. Gunnlaugur Lárusson tók 
við kennslunni af Lofti, og fór 
kennslan fram í Hjaltalínshúsi. 
Árið 1967 var aðstaðan flutt í 
húsakynni Trésmiðju Stykkishólms 
þar sem Gunnlaugur Lárusson 
kenndi til ársins 1973. Hafsteinn 
Sigurðsson var svo smíðakennari 
á árunum 1973 til 1975 en þá fór 
kennslan fram í kjallara Hótels 
Stykkishólms og brunaskúrnum.  
Ekki var flutningum á 
smíðastofunni lokið því árið 1975 
var hún flutt í húsnæði Vélsmiðju 
Kristjáns Rögnvaldssonar við 
Smiðjustíg. Kennari þar var 
Ágúst Bjartmars. Stóra stundin 
í sögu smíðakennslunnar í 
Stykkishólmi rennur upp haustið 
1983 þegar smíðakennslan 
flytur í 160 fermetra húsnæði 
í kjallara Grunnskólans við 
Borgarbraut. Ágúst lét af störfum 
við Grunnskólann haustið 1994 og 
tók undirritaður við af honum. Fyrir 
hönd Grunnskólans í Stykkishólmi 
vil ég þakka Ágústi og fjölskyldu 
hans fyrir hugulsemina og þá 
hvatningu til skólans að viðhalda 
og efla list - og verkgreina kennslu 
um ókomna framtíð.

http://www.stykkisholmur.is
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Opnunartíminn 
fram að jólum  
og áramótum

Þorláksmessa 
23.des. 08-22 

Aðfangadagur 
24.des. 10-12 

Miðvikudagur 
30.des. 08-19 

Gamlársdagur 
31.des. 10-12 

Lokað 
laugardaginn  

2. janúar

Verið velkomin

Skipavík verslun Aðalgötu 24 s. 430-1415

Greni og hýasintur, 
gjafavara í úrvali.

Ullarvörurnar frá VARMA
Vinsælu MOJITO SCARPA 

skórnir og ýmislegt í útivistina.  
Sjón er sögu ríkari.
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STIGA sleðar, bláir, 
bleikir og svartir. 

Snjóþotur og þoturassar.

Dönsku GLERUPS þæfðu 
ullarskórnir í mörgum litum á 

börn og fullorðna.
Tilboð á PELTOR heyrnahlífum 

9.900,- og 14.625.-

Gleðileg jól og 
farsælt komandi ár

Þökkum ánægjuleg viðskipti 
á árinu sem er að líða.

Bókahldsstofan Stykkishólmi ehf
Umboð Tryggingarmiðstöðvar hf.

 
Friðarganga á Þorláksmessu

Kl. 18:00 á Þorláksmessu göngum við 
til friðar frá Hólmgarði niður á Pláss. 

9. bekkur verður með kyndla til sölu við upphaf göngunnar og heitt 
súkkulaði að henni lokinni.

Einnig munu krakkarnir veita viðurkenningu  
fyrir best skreytta hús Stykkishólms.

Fjölmennum og sýnum friðarvilja okkar í verki.

Stykkishólmsbær

Gleðileg jól og farsælt komandi ár.
Þökkum ánægjuleg samskipti á líðandi ári.  

 
 God jul og godt nytt år.

Vi takker for samarbeidet i året som gikk.
 

Merry christmas and a happy new year.
Thank you for  enjoyable moments in the passing 

year.

Wesołych Świąt i szczęśliwego nowego.
Dziekujemy za owocna wspolprace w 2011 roku i 

mamy nadzieje ze przyszly rok bedzie rownie udany

Счастливого Нового Года и светлого Рождества!!
С благодарностью за сотрудничество 
и совместную работу в прошлом году,

Jólakveðja – Julehilsen • Christmas 
greeting • życzenia świąteczne - 
Поздравления с Рождеством!

Gleðileg jól og farsælt komandi ár.
Þökkum viðskiptin á árinu.

BB&synir ehf - Stykkishólmi

Guðsþjónustur um    
jól og áramót í Stykkishólmsprestakalli.

Aðfangadagur jóla: 
Aftansöngur kl. 18 í Stykkishólmskirkju.

 Jóladagur: 
Hátíðarguðsþjónusta í Helgafellskirkju kl. 14

 Annar í jólum:
Jólastund í Stykkishólmskirkju kl. 11

Sungnir verða jólasálmar.
 

Guðsþjónusta í  
Breiðabólstaðarkirkju  

kl. 14

  27. desember:
Helgistund á St. Franciskusspítalanum kl. 14

Helgistund á Dvalarheimilinu kl. 16

31. desember – Gamlárskvöld: 
Aftansöngur í Stykkishólmskirkju kl. 17

Stykkishólmskirkja

http://www.skipavik.is
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Verkalýðsfélag Snæfellinga 
óskar félagsmönnum sínum og 

fjölskyldum þeirra gleðilegra jóla 
og farsældar á nýju ári.

Þökkum ánægjulegt samstarf á 
árinu sem er að líða.

Velheppnaður 
ljúfmetismarkaður

Bryddað var upp á þeirri 
skemmtilegu nýbreytni að 
stofna til matarmarkaðar hér 
í Stykkishólmi s.l. laugardag 
í húsnæði Rækjuness á 
Reitarveginum. Það voru þær 
Theódóra Matthíasdóttir og Sara 
Hjörleifsdóttir sem höfðu veg og 
vanda að markaðnum og fengu í 
lið með sér matvælaframleiðendur 
og veitingahús í Hólminum 
og nágrenni. Húsnæðið á 

Reitarvegi er skemmtilega hrátt 
og staðsetningin studdi vel við 
framtakið enda létu gestir sig 
ekki vanta.  Þarna var hægt að 
smakka allskonar góðgæti og 
var hvert öðru betra.  Í stuttu 
spjalli við Stykkishólms-Póstinn 
kvað Theódóra þær stöllur mjög 
ánægðar og að klárlega yrði 
framhald á og jafnvel strax næsta 
sumar - hvort sem staðsetningin 
yrði áfram þarna eða ekki. 

sp@anok.is

Breyting á fjölda 
æðarhreiðra

Náttúrufræðingurinn, félagsrit 
Hins íslenska náttúrufræðifélags 
og tímarit Náttúruminjasafns 
Íslands er nýkomið út. Heftið sem 
er 76 bls. hefur komið út í 85 ár og 
að venju eru spennandi geirnar 
um náttúru landsins og fjölbreyttar 
rannsóknir á hinum ýmsu þáttum 
hennar, margar sem hvergi eru 
birtar annarsstaðar.
Í þessu tölublaði birtist ítarleg, 
ritrýnd grein upp á 12. bls eftir 
þá Jón Einar Jónsson, Þórð Örn 
Kristjánsson, Árna Ásgeirsson og 
Tómas G. Gunnarsson um fjölda 
æðarhreiðra á Íslandi.  Safnað var 
saman árlegum hreiðurtalningum 
æðarbænda til að rannsaka 
breytingar á fjölda æðarhreiðra 

í 40 æðarvörpum. Lengsta 
gagnaröðin náði 101 ár aftur í 
tímann en þær stystu tóku til sex 
ára. Rannsakaðar voru breytingar 
eftir tímabilum og landshlutum.
Þróunin eftir 1990 var með þrennu 
móti:

1) Hreiðrum fækkaði á 
Norðurlandi, Vestfjörðum og í 
Breiðafirði, utan Vestureyja.
2) Fjöldi hreiðra stóð í stað í 
Vestureyjum.
3) Hreiðrum fjölgaði 1995–2000 
á Suðvesturlandi en fjöldi 
hreiðra stóð í stað 2001–2007.

Tengill á greininina í heild sinni er 
á snaefellingar.is

sp@anok.is

Norrænn innblástur sóttur  
til Stykkishólms

Nýverið gaf samband evrópskra 
safna út bókina „Nordic Inspiration 
- Fresh Approaches to Museum 
Learning“ (Norrænn innblástur 
- Fersk nálgun á safnfræðslu). 
Bókin kynnir úrval verkefna á 
Norðurlöndum sem hafa vakið 
athygli og tilgangur útgáfunnar 
er að veita starfsmönnum og 
stjórnendum safna auk annarra 
fræðslustarfsmanna í söfnum og 
setrum víða um heim innblástur 
en í störfum sínum eru þeir 
stöðugt að reyna að vekja áhuga 
áheyrenda og áhorfenda.
Bókin skiptist upp í fjóra kafla: 
Uppbygging gestaupplifunar, 

Samfélag og samstarf, Skólar og 
menntun og Þróun safna.
Nokkur íslensk verkefni fá 
umfjöllun í bókinni og m.a. verkefni 
sem var í Norska húsinu árið 
2013 „(v)ertu græn(n) - sjálfbærni 
og menningararfur mætast“ þar 
sem Norska húsið, Náttúrustofa 
Vesturlands og fræðsludeild 
Listasafns Reykjavíkur unnu 
saman með hugtakið sjálfbærni 
og snertifleti þess við myndlist, 
menningar- og náttúruarf. 
Verkefnið er í kaflanum um 
samfélag og samstarf og má lesa 
nánar um það á snaefellingar.is

sp@anok.is

Kynningarfundur
Samkvæmt 4.mgr. 40.gr. skipulagslaga 
nr.123/2010 er hér auglýstur kynningarfundur á 
eftirfarandi deiliskipulagstillögu. 

Hótel Stykkishólmur -  
Borgarbraut 8-8a – deiliskipulagstillaga

Meginmarkmið deiliskipulagstillögunnar 
er að stuðla að markvissri uppbyggingu 
hótelstarfseminnar, ákvarða hvar og hvernig 
má byggja á lóðinni, ákveða hámarks 
byggingarmagn á lóð og hámarkshæð byggingar 
yfir gólfplötu 1. hæðar. 

Kynningarfundurinn verður í Ráðhúsi 
Stykkishólms, 3. hæð, Hafnargötu 3, þriðjudaginn 
29. janúar 2015 milli klukkan 16:00 og 16:30.

 
 

Skipulags- og byggingarfulltrúi

Hugvekja um jól

Á jólahátíðinni er augum beint að 
litlu barni sem fæddist í Betlehem 
og var reifað klæðum og lagt í 
jötu. Þetta er táknsaga sem flytur 
okkur mikinn og sterkan boðskap 
sem er nátengdur sögu okkar og 
menningu. Hún beinir sjónum 
okkar að öllum börnum sem fæðast 
inn í þennan heim og hún beinir 

Gunnar Eiríkur Hauksson 
sóknarprestur

Þitt blessað ljósið lýsi mér,
svo lifi ég og fylgi þér
á vísdómsvegi sönnum.
En auk mér þroska, dyggð og dáð,
svo dafni ég í Jesú náð,
hjá Guði og góðum mönnum.
                                                 (MJ)

sjónum okkar að barninu í okkur 
sjálfum. Hún beinir sjónum okkar 
að því hve dýrmætt hvert barn er, 
hverjar sem aðstæður þess kunna 
að vera, og um leið flytur hún okkur 
þann boðskap að hver maður á 
sinn rétt í þessu lífi, hver svo sem 
hann er, hvar svo sem hann er.  

Og þessi táknsaga jólanna flytur 
okkur í einfaldleik sínum boðskap 
sem mótað hefur hugsun okkar 
og samfélagsgerð meira en 
við gerum okkur kannski grein 
fyrir. Okkur hættir til að taka 
mannskilningi kristninnar sem 
sjálfsögðum hlut, eins og hann 
sé hverjum manni áskapaður. En 
mannskilningur kristninnar á sér 
djúpar rætur í orðum og verkum 
Jesú Krists sem boðaði sterkum 
og áhrifamiklum orðum kærleika 
og umburðarlyndi á meðal manna 
og frið og réttlæti á jörðu. Hann 
gerði ekki miklar kröfur – kannski 
of litlar, segja sumir – hann setti 
ekki mikið regluverk í kringum sig 
og talaði ákaft gegn dómhörku og 
bókstafstrú. En hann setur okkur 
viðmið sem ekki er alltaf auðvelt að 
fara eftir, hann krefst þess að við 
elskum aðra menn eins og okkur 
sjálf, hver svo sem maðurinn er 
og hvar svo sem hann er staddur.  

Margt hefur breyst í heiminum 
á því ári sem senn er að líða. Í 
sjónvarpinu í síðustu viku sáum 
við frétt um hóp fólks sem er að 
búa sig undir að flytja til Íslands 
frá stríðshrjáðum heimshluta. 
Fullorðna fólkið í hópnum, sem 
var að kynna sér aðstæður á 
Íslandi áður en að flutningum 
kæmi, var auðvitað kvíðið og 
áhyggjufullt en reiðubúið að 
taka þessa stóru ákvörðun svo 
að börnin ættu sér framtíð, svo 
að þau gætu byggt upp líf sitt. 

Um leið og við hugum að barninu 
sem færði ljós kærleikans inn 
í heim myrkursins, um leið og 
við hugum að barninu í okkur 
sjálfum og um leið og við hugum 
að þeim börnum sem við höfum í 
okkar umsjá skulum við hugsa til 
allra þeirra barna sem alast upp 
við ógnir og stríðsátök og vera 
tilbúin að taka vel á móti þeim sem 
hingað leita í skjól.

S
K

E
S

S
U

H
O

R
N

 2
0

1
3

Starfsmannafélag Dala og Snæfellsnessýslu
 

Sendum öllum félagsmönnum og
fjölskyldum þeirra hugheilar óskir um

gleðilega hátíð og farsæld á komandi ári.

Þökkum samstarfið á árinu sem er að líða.

Stjórn SDS
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Við óskum viðskiptavinum og landsmönnum 
öllum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári.

Piparkökuhúsakeppni
Þau hefðu getað myndað 
heila götu húsin sem bárust í 
Piparkökuhúsakeppni Norska 
hússins og Stykkishólms-Póstsins 
á aðventunni í ár. Samtals bárust 
fimm hús, sum innflutt einingahús 
önnur smíðuð frá grunni hér í 
Hólminum. Þátttakendur í ár 
voru: Oliwia Alexsandra Lukasik, 

Jason Helgi Ragnarsson, Alfa 
Magdalena Frost, Halldóra 
Margret Pálsdóttir og Salvör Mist 
Sigurðardóttir. Þeim er þökkuð 
þáttakan og geta nálgast húsin 
sín og verðlaun fyrir þátttökuna 
í Norska húsinu. Hús Oiwiu þótti 
gestum hússins skara fram úr.

sp@anok.is

Sendum skjólstæðingum 
okkar og fjölskyldum 
þeirra okkar bestu 

óskir um gleðileg jól og 
gæfuríkt komandi ár.

 
Byggðarsafn Snæfellinga og Hnappadæla 
sendir bestu óskir um gleðilega hátíð og 

farsæld á komandi ári. 
 

Veðrun og viðsnúningur 
Sýning myndmenntavals Grunnskólans í 

Stykkishólmi  (8.-10. bekkur)

Íslensk hönnun í Krambúðinni
Opið: 

22.12    14-18
23.12    14-22

AN
O

K 
m

ar
gm

ið
lu

n 
20

15
12

10



Stykkishólms-Pósturinn, 48. tbl. 22. árgangur 22. desember 2015

www.snaefellingar.is                                                                                     16                                                                                  vefur@snaefellingar.is    

Agustson ehf. sendir íbúum 
Stykkishólms, starfsfólki sínu og 

viðskiptavinum til lands og sjávar 
bestu óskir um gleðileg jól og farsælt 

komandi ár. Þökkum ánægjulegt 
samstarf á árinu sem er að líða.
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