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Ísól Lilja Róbertsdóttir nemandi 
við FSN hefur frá unga aldri haft 
gaman af því að teikna.  Hún er 
enda listræn í eðli sínu, stundar 
nám á tvö hljóðfæri og er á 
raunvísindabraut í FSN en teiknar í 
frístundum. Hún hefur mikið dálæti 
á samhverfðum (symmetrískum) 
flóknum mynstrum og fyrir tæpum 
tveimur árum síðan fór hún að deila 
myndum sínum og myndböndum 
af svokölluðum Mandölum ásamt 
öðrum teikningum á netinu. 
Mandala er orð úr sanskrít og 
stendur fyrir hring en myndverkið 

á uppruna sinn sem trúarlegt tákn 
í indverskum trúarbrögðum sem 
tákn um alheiminn.  
Ísól Lilja segir í samtali við 
Stykkishólms-Póstinn að 
hún deili myndunum sínum á 
myndsamskiptamiðlinum Insta-
gram og þar fylgja henni um 
8000 fylgjendur.  En nú eru 
myndir hennar komnar lengra og 
eru partur af armbandsúralínu í 
nafni Ísólar frá fyrirtækinu Modify 
Watches. Aðspurð hvernig það 
kom til segist hún bara hafa haft 
samband við fyrirtækið og sýnt 

þeim myndir sínar.  Innan fárra 
daga hafði fyrirtækið samband 
aftur og óskaði eftir að fá að 
framleiða arbandsúr með hennar 
hönnun. Það fer ekki framhjá 
neinum að hún er hæfileikarík á 
þessu sviði hún Ísól en hún segist 
samt stefna á raunvísindanám í 
háskóla þó hún vilji samt sem áður 
halda áfram að teikna, en það geri 
hún í frístundum.
Úralínu Ísólar Lilju má skoða á 
vefnum og jafnframt er hægt að 
kaupa þau þar.
Nánar á www.snaefellingar.is

frettir@snaefellingar.is

Leikur í kvöld
Í kvöld, fimmtu-
d a g s k v ö l d , 
verður leikur í 
meistaraflokkum 
karla þegar 
Snæfell tekur 
á móti FSu - 
Fjölbrautaskóla 

Suðurlands í íþróttahúsinu hér í 
Stykkishólmi.  
Hefst leikurinn kl. 19:15
Áfram Snæfell!

Mandölur verða til í Stykkishólmi

frettir@snaefellingar.is

130 umsóknir

Umsóknir í Uppbyggingarsjóð 
bárust Samtökum sveitarfélaga 
á Vesturlandi s.l. miðvikudag, en 
framlengja þurfti umsóknarfrest 
vegna tæknilegra vandamála sem 
upp komu helgina á undan.  Alls 
bárust 130 umsóknir og komu 
um 30 til atvinnu og nýsköpunar 
en aðrar voru eyrnamerktar 
menningarmálum.  Nú er verið að 
flokka og vinna úr umsóknum og er 
stefnt að því að úthluta úr sjóðnum 
1. apríl n.k.

frettir@snaefellingar.is

frettir@snaefellingar.is

Mikið um að vera í Norska húsinu
Mikið var um að vera á Plássinu og 
í Norska húsinu s.l. daga en verið 
er að taka upp auglýsingu fyrir 
símaframleiðanda.  Mikil leynd hvílir 
yfir verkefninu en það er nokkuð að 
umfangi enda voru ófáir sendibílar 
og smárútur sem fylgdu leikmynd 

og starfsfólki.  Veitingahúsið 
Plássið er nýtt sem borðsalur 
fyrir starfsmenn verkefnisins sem 
unnið er af framleiðslufyrirtækinu 
True North en fyrirtækið þekkir 
vel til hér í Stykkishólmi eftir að 
hafa verið í nánu samstarfi við 

gerð myndarinnar um Walter 
Mitty, sælla minninga.  Við vinnslu 
þessa tölublaðs var ekki vitað 
hvort einhverjir þaulvanir Hólmarar 
tækju þátt í leiknum atriðum.

SÓKNARÁÆTLUN 
VESTURLANDS

http://modifywatches.com/collections/isol-lilja 


Stykkishólms-Pósturinn, 8. tbl. 23. árgangur 25. febrúar 2016

www.snaefellingar.is                                                                                     2                                                                  frettir@snaefellingar.is    

Stykkishólms-Pósturinn, 8. tbl. 23. árgangur 25. febrúar 2016

www.snaefellingar.is                                                                                    3                                                                   frettir@snaefellingar.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

Allar eignir á www.faststykk.is

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

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

Ég vil þakka vinnufélaga mínum 
Einari Þór Einarssyni fyrir 
áskorunina. Þó svo að Einar 
Þór hafi verið með fiskisúpu í 
síðustu viku þá ætla ég að deila 
með ykkur fiskisúpunni minni 
sem slær alltaf í gegn. Hún er 
auðveld og fljótleg, en þannig 
vil ég hafa það sem ég elda. Ég 
fann þessa uppskrift á netinu 
fyrir einhverjum árum. 

Fiskisúpa Kitchen  Mama
• 1 paprika
• 2 gulrætur
• 1 laukur
• Sellerístöng
• ½ - 1 rautt chili – ferskt
Allt skorið smátt og steikt þar 
til mjúkt í olíu, þá er einum lítra 
af vatni bætt við og látið sjóða í 
nokkrar mínútur. 
• 2 fiskiteningum bætt við
• 2 af nautakrafti
• 2 af grænmetiskrafti   

látið skjóða með
• 2 dósir kókosmjólk
• 1 dós tómatar–smátt skornir
• ½ l rjómi
Þessu er bætt við og suðan látin 
koma vel upp aftur. Ég bæti 
oft í kraftinn, en það fer eftir 
dagsformi mínu hvort ég vil hafa 
súpuna bragðmikla eða ekki.
Kryddað með svörtum pipar og 
karrý eftir smekk. (má sleppa) 
Að lokum er 6 – 8 mörðum 
hvítlauksrifjum bætt við, lófafylli 
af ferskri steinselju og smá af 
hvítvíni (ég sleppi steinseljunni 
og hvítvíninu).
Fiskurinn er settur út í rétt áður 
en súpan er borin fram. Nota 
má hvaða fisk sem er en ég hef 
oftast Lax, löngu og keilu.
Þessi uppskrift er fyrir 8-10 manns.
Ég ætla líka að láta fylgja hér 
með uppskrift af brauði sem 
ég baka nánast í hverri viku og 

er það mjög gott með súpunni. 
Ég fékk þessa uppskrift frá 
skólasystur minni og vinkonu.
Speltbrauð gott með súpu eða 
smjöri og áleggi:
• 5 dl spelt, (skiptir ekki   

máli hvort það er fínt   
eða gróft).

• 1 tsk sjávarsalt
• 3 tek lyftiduft (ég nota   

vínsteinslyftiduft).
• 1 – 1,5 dl fræ/ kókosmjöl/ 

rúsínur/ döðlur eða það 
sem  ykkur langar að 
bragðbæta brauðið með.

Þurrefnum blandað saman.
1,5 dl ab mjólk og 1,5 dl 
sjóðandi vatn- blandað saman 
og hellt út í spelt hræruna. Hrært 
saman með sleif og sett í form.
Bakað við 180°C í 30 – 40 mín 
(ég er með blástursofn en ef 
ekki þá er bara að hætta hitann 
í 200°C).
Njótið vel.

Ég skora á minn gamla 
nágranna, vin, kokk og 
ljósmyndara, Sumarliða 
Ásgeirsson.
Ég enda þetta að sjálfsögðu 
eins og Einar Þór.
Áfram Snæfell !!

Fiskisúpa Kitchen Mama

Kveðja  
Sigrún Kristjánsdóttir 

Stykkishólmur 2016
Bifreiðaskoðun á Dekk og smur  

3. og 4. mars 2016 
Tímapantanir í síma: 438 1385

Lokað er í hádeginu milli kl. 12 - 13

Frumherji - Örugg bifreiðaskoðun - www.frumherji.is

Skólastjóri

Dagur tónlistarskólanna í Stykkishólmi
Næstkomandi laugardag, 27. 
febrúar, fögnum við í Stykkishólmi 
Degi tónlistarskólanna. Dagur 
tónlistarskólanna hefur verið árviss 
viðburður hjá tónlistarskólum 
landsins undanfarin ár og hefur 
jafnan verið haldinn hátíðlegur í 
febrúarmánuði.
Tónlistarskóli Stykkishólms hefur 
tekið þátt í þessum viðburði hin 
síðari ár og blásið til veglegra 
tónleika þar sem öllum bæjarbúum 
og öðrum velunnurum skólans 
er boðið að koma og hlusta og er 

aðgangur ókeypis eins og á aðra 
viðburði skólans. Á tónleikunum 
skörtum við því flottasta sem verið 
er að spila og syngja í skólanum 
á hverjum tíma og heyrast þá 
tóndæmi úr öllum deildum skólans.
Eftir tónleikana velur skólinn þau 
atriði sem taka þátt í Nótunni 2016, 
en svæðistónleikar Nótunnar 
verða einmitt haldnir hér í 
Hólminum laugardaginn 12. mars. 
Tónleikagestir á laugardaginn 
kemur fá að segja sína skoðun 
á því hverjir ættu að veljast fyrir 

okkar hönd á Nótuna með því 
að kjósa um þau tónlistaratriði 
sem þeim þykir skara fram úr á 
tónleikunum. Það atriði sem flest 
atkvæði hlýtur fer á Nótuna, síðan 
fá kennarar skólans að velja eitt 
atriði og skólastjórinn velur svo eitt 
– eða tvö atriði, eftir því hve mikinn 
tíma skólinn fær í úthlutun og er 
þá leitast við að sýna sem mesta 
fjölbreytni.
Til að gera daginn sem 
hátíðlegastan hefur foreldrafélag 
lúðrasveitarinnar tekið að sér að 

vera með kaffisölu eftir tónleikana 
og verður þá með sitt rómaða 
kökuhlaðborð. Ágóði kaffisölunnar 
rennur í ferðasjóð, en lúðrasveitin 
stefnir að því að taka þátt í 
tónlistarhátíð í Scarborough í 
Englandi í júní. Verð fyrir hlaðborðið 
er kr. 1.000 fyrir manninn og 
athugið að EKKI er hægt að taka á 
móti greiðslukortum.
Við ítrekum að lokum að á 
tónleikana eru allir hjartanlega 
velkomnir og enginn aðgangseyrir.

Júlíana
Júlíönuhátíðin gengur í garð í 
dag fimmtudag með setningu í 
Vatnasafninu í kvöld.
Þar mun Ellert Kristinsson leggja 
orð í belg, frumflutt verður tónverk 
eftir nemendur Tónlistarskóla 
Stykkishólms auk þess sem 
heiðraður verður einstaklingur fyrir 
framlag sitt til menningarmála í 
Stykkishólmi.
Á morgun verður mikið fjör 
væntanlega í gömlu kirkjunni og 
í Amtsbókassafninu, því þar sem 
rithöfundurinn Gunnar Helgason 
fer, er alltaf fjör.  En Gunnar mun 
vinna með nemendum GSS út 
frá verðlaunasögunni Mömmu 
klikk, sem kom út fyrir síðustu jól 

og í tengslum við þá sögu verður 
sýning á verkum nemenda í 
Amtsbókasafninu.  Um kvöldið 
verður boðið upp á dagskrá í 
heimahúsum og á laugardag 
verður dagskrá í gömlu kirkjunni 
þar sem Einar Már Guðmundsson 
fjallar um Hundadaga, Sigmundur 
Ernir Rúnarsson um ævisögur 
og Hrafnhildur Schram fjallar um 
líf og list Nínu Sæmundsson.  
Leikþátturinn Víg Kjartans 
Ólafssonar eftir Júlíönu Jónsdóttur 
verður svo fluttur af Leikfélaginu 
Grímni í kirkjunni.  Nánar má 
sjá dagskrá á Facebook síðu 
hátíðarnnar.

frettir@snaefellingar.is

40 ár í skólastarfi
Það stefnir í töluverðar 
mannabreytingar í Grunnskóla 
Stykkishólms næsta haust.  
Gunnar Svanlaugsson skólastjóri 
hefur sagt upp störfum, Trausti 
Tryggvason lætur af störfum auk 
þess sem þær Helga Sveinsdóttir 
og Elísabet Valdimarsdóttir flytjast 
frá Stykkishólmi.  Allt eru þetta 
starfsmenn sem starfað hafa við 
skólann um árabil.
Í stuttu spjalli við Stykkishólms-
Póstinn staðfesti Gunnar að 
þessar breytingar lægju fyrir 
en starfsmannaviðtöl standa 
yfir þessa dagana og þá kemst 
endanlega á hreint hvort fleiri 
breytingar verði á starfsliði skólans.  
Gunnar, sem hóf kennsluferil sinn 
í Reykholti fyrir 40 árum, sótti um 
afleysingarstarf hér í upphafi til 1 
árs og ekki stóð til að dvelja lengur 
en það í upphafi.  Svo fór að tíminn 
lengdist og síðustu 21 ár hefur 
Gunnar starfað sem skólastjóri 
Grunnskólans í Stykkishólmi.  
Tíminn hefur liðið hratt að sögn 
Gunnars og hann er þakklátur fyrir 
samstarfið við skemmtilegt fólk 
í starfsliði skólans, nemendum 
og foreldrum þeirra undanfarin 
32 ár hér í Stykkishólmi. En nú 
hefur hann ákveðið að stíga til 

hliðar og segir tímasetninguna 
góða til að losa um fyrir nýtt fólk 
á mjög spennandi tímum.  Hann 
segist einnig þakklátur fyrir það 
að hans starfskrafta sé óskað á 
öðrum vettvangi, en hann hefur 
gert samning við Úrval-Útsýn um 
fararstjórn á skemmitferðaskipum 
og skemmtanastjórn í ferðum 
félagsins til Spánarstranda fyrir 
aldurshópinn 60+.  S.l. ár hefur 
hann tekið svona verkefni að sér 
til prufu sem leiddi til þessara 
breytinga.  Þessi verkefni verða 
u.þ.b. 5-6 skipti á ári svo það 
gefst tími hér heima til að sinna 
fjölskyldunni og félagslífinu, því 
hann segist ekki ætla að flytja frá 
Stykkishólmi. 

frettir@snaefellingar.is/Ljósmynd: am - snaefellingar.is

Vöfflukaffi Spretts
Félagsstarf fatlaðra í Stykkishólmi 
verður með opið hús á Plássinu 

sunndaginn 
28. febrúar á kl.14-17

Öll innkoma rennur í ferðasjóð 
Spretts.

Hlökkum til að sjá ykkur!

Guðsþjónusta verður 
sunnudaginn 28 . febrúar kl. 17

Sungnir verða nýir sálmar.
Krakkar – foreldrar!

Munið kirkjuskólann kl. 11.00 á sunnudögum.

Dósamóttakan Nesvegi 13
Lokað mánudaginn 

29.02.16

134 fm. Óskað eftir tilboðum.  
Frekari upplýsingar hjá Högna Bærings.  

í síma 847-6758 og 438-1252. 

TIL SÖLU
Silfurgata 39 
í Stykkishólmi 

http://www.saeferdir.is
http://www.faststykk.is
http://www.fasteignsnae.is
https://www.stykkisholmskirkja.is
https://www.frumherji.is
http://www.stykkisholmur.is/tonlistarskolinn
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Efling Stykkishólms  

Efling Stykkishólms  var stofnuð 
28. júní árið 1995 og hefur félagið 
komið að ýmsum málum hér í 
Stykkishólmi í þessi 20 ár og 
starfsemi þess verið í stöðugri 
endurskoðun.  
Markmið félagsins er að vinna 
að framfaramálum á sviði 
atvinnu- og menningarlífs á 
svæðinu. Starfsemin er fjár-
mögnuð með árgjöldum og 
síðan eru sérverkefni fjármögnuð 
sérstaklega. Skráðir félagar 
(einstaklingar, fyrirtæki og félaga-
samtök) eru í dag eru 64. 
Það hefur verið stefna félagsins 
að einbeita sér að því að ýta úr 
vör nýjum verkefnum í þeirri von 
að aðrir tækju við því til framtíðar.
-Má þar t.d. nefna ýmislegt í 
kringum jólin. Fyrir jólin 2000 var 
gert átak í því að fá bæjarbúa til 
að skreyta vel hjá sér og fengu þá 
fyrstu ljósastaurarnir okkar sínar 
fyrstu stjörnur. Unnið var að gerð 
atburðadagatals í desember  og 
tekin upp Þorláksmessuganga/
Friðarganga og veiting viður-
kenningar fyrir best skreyttu 
húsin á aðventunni. Nú hafa aðrir 
aðilar tekið við kyndlinum og 
þróað verkefnið áfram.  
-Á fyrstu árunum fór heilmikil 
vinna í að safna saman ýmsum 
upplýsingum um Stykkishólm 
fyrir Atvinnuráðgjöf Vesturlands, 
upplýsingamiðstöðvar og fleiri 
aðila. Lesnar voru yfir greinar 
og upplýsingar um Stykkishólm 
fyrir upplýsingrit og upplýsinga-
miðstöðvar.
-Félagið lagðist á árarnar með 
bænum um komu Náttúrustofu 
Vesturlands hingað.
-Unnið var að stofnun 
Hálskólaútibús fyrir Snæ-
fellsnes hér. Þáverandi 
starfsmaður félagsins, Jóhanna 
Guðmundsdóttir, hélt m.a. erindi 
um störf félagsins hjá nemendum 
í landafræði- og náttúrufræðiskor 
við Háskóla Íslands. Einnig var 

komið að fundi með Háskóla-
setrinu, Stykkishólmsbæ og 
Connie Lovel sem er breskur 
fuglaskoðunarsérfræðingur.
Hún telur mikla möguleika fyrir 
Stykkishólm á fuglatengdri ferða-
þjónustu.
-Efling hefur verið tekið sem 
gott dæmi um velheppnað 
klasasamstarf sem við getum öll 
verið stolt af. Það hefur nokkrum 
sinnum verið leitað til félagsins 
vegna fyrirhugaðrar stofnunar 
sambærilegra félaga víðs vegar 
um land. 
-Haldin var vel heppnuð 
atvinnuvegasýning hér í Stykkis-
hólmi árið 1999.
-Félagið stóð hér fyrir morgun-
verðarfundum  með ýmsum 
fróðlegum  erindum. 
-Unnið var að því að fá  hingað 
hraðbanka og  sjálfsafgreiðslu á 
bensínstöðinni á sínum tíma.
-Sótt var um styrki og komið á 
tónleikaröð í Stykkishólmskirkju
-Gerð var tilraun með „Laugar-
dagsgöngur“ um Stykkishólm, 
en sú afþreying hefur ekki ennþá 
náð því að festast hér í sessi. 
-Fenginn var  styrkur í verkefnið 
„Unaðsdagar í Hólminum“ og 
var hann síðan framsendur yfir 
til Hótel Stykkishólms og sýnist 
okkur það allt lofa góðu.
-Komið var að undirbúningi 
þjónustunámskeiða í „Færni í 
ferðaþjónustu“ fyrir Grunnskólann 
og einnig unnu nemendur mjög 
skemmtilega bæklinga um 
svæðið í einni þemavikunni.   

-Útgáfa Gjafakorta fyrir 
Stykkishólm byrjaði 2008 og er 
enn við lýði. Búið er að leysa út slík 
gjafakort fyrir um 9,9 milljónir núna 
í dag sem þýðir að þeirri fjárhæð 
hefur verið varið hér innanbæjar.  
-Komið hafa fram tillögur fyrir 
eldri borgara til að vinna að 
afþreyingarverkefnum sem stuðla 
að fegrun bæjarins.
-Ýmislegt hefur einnig verið unnið 
á sviði ferðamála hjá Eflingu. 
Unnið var með Stykkishólmsbæ 
að opnun Upplýsingamiðstöðvar 
hér og rekstur á henni fyrstu 
árin. Á þeim tíma sá Efling líka 
um rekstur tjaldsvæðisins og var 
það þá helsta tekjulind félagsins. 

F.h. stjórnar Eflingar Stykkishólms 
Svanborg Siggeirsdóttir, formaður. 
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AÐALFUNDUR EFLINGAR 
STYKKISHÓLMS 

verður haldinn á Hótel Stykkishólmi 
mánudaginn 7. mars 2016  kl. 20:00

 
Venjuleg aðalfundarstörf

-Önnur mál
 

Ný mál og verkefni sem gætu komið bænum  
okkar til góða vel þegin. 

 
Félagar eru eindregið hvattir til að mæta  

og nýir félagar velkomnir. 
 

Stjórnin

Stykkishólms
EFLING
Stykkishólms

Mikill metnaður var lagður í það 
að koma tjaldsvæðinu sem best 
á framfæri og má þar nefna 
að Gestur Einar sem var með 
útvarpsþátt upp úr hádeginu hafði 
iðulega samband í Hólminn til að 
fá fréttir af því góða veðri sem 
hér var alltaf. Þótti Veðurstofu  
Íslands nóg um og hafði samband 
hingað vestur og mæltist til þess 
að frekar yrði stuðst við opinberar 
veðurathuganir en hvað fólki 
fyndist um veðrið. 
-Sameiginleg auglýsingaátök 
fyrir Stykkishólm  - hafa verið 
nokkrum sinnum.
-Styrkur fékkst í gerð göngu-
leiðabæklings um Stykkishólm 
og nágrenni. Í því verkefni 
var höfð góð samvinna við 
Stykkishólmsbæ og land-
eigendur. Einnig hefur vinna að 
útgáfu bæklinga um Stykkishólm 
með bænum verið í mörg  ár og 
bæklingar eru uppfærðir árlega 
um þjónustu og afþreyingu 
í Stykkishólmi og nágrenni.
Upplýsingabæklingurinn „Láttu 
Hólminn Heilla þig“ var einnig 
unninn með verkefninu um 
„Heilsutengda ferðaþjónustu“  í 
samvinnu við Byggðastofnun.
-Fundað hefur verið nokkrum 
sinnum til að samræma opnun 
verslana og þjónustuaðila í 
bænum.

-Töluverð tengsl eru einnig út á 
Snæfellsnesið um samvinnu.
-Nokkuð var unnið  vegna 
upplýsingaöflunar í tengslum við 
EDEN umsóknina og eins um 
nýtingu EDEN verðlaunanna, 
en svona viðurkenningar koma 
sér vel fyrir alla og fylla okkur 
bæjarbúa stolti.
-Útbúnar voru  upplýsingamöppur 
til að hafa á ýmsum þjónustu-
stöðum til að sem flestir gætu 
veitt sem bestar upplýsingar um 
svæðið.
-Í tengslum við lengingu 
ferðaþjónustutímabilsins hefur 
fjölskylduhátíðin Danskir Dagar 
átt drjúgan þátt í þeim árangri og 
líka í því að koma Stykkishólmi á 
kortið. Ferðaþjónustan hér í bæ 
er komin vel á veg með að verða 
heilsársþjónusta og má töluvert 
sjá af gestum hér í bænum yfir 
veturinn. 
 
Ennþá er margt hægt að gera 
fyrir bæinn okkar og er Efling 
Stykkishólms tilvalinn vettvangur 
fyrir áhugasama til að láta 
til sín taka. Á aðalfundinum 
verður stjórnarkjör og eru sæti 
laus í stjórninni og eins líka 
formannssætið.  Ykkar tækifæri 
er núna. 
Félagar eru eindregið hvattir til að 
mæta og nýir félagar velkomnir. 

Starfsfólk óskast í 
sumarafleysingar
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Íþróttamiðstöð 
Stykkishólms
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AÐALFUNDUR
Aðalfundur Listvinafélags Stykkishólmskirkju 
verður haldinn miðvikudaginn 9. mars n.k kl. 
20:00 í Stykkishólmskirkju.
Venjuleg aðalfundarstörf.

Stjórnin

Sumarafleysingafólk óskast 
- vaktavinna -

Umsóknarfrestur er til 4. mars.

Umsóknir berist á netfang:
sundlaug@stykkisholmur.is

Nánari upplýsingar veitir Vignir í síma 898-1260

Íþróttamiðstöð Stykkishólms

boðskort
Eru tímamót framundan?

Eigum gott úrval af boðskortum 
fyrir öll tækifæri. Sérhannað eða val 

um nokkrar gerðir.

anok margmiðlun 
Nesvegi 13  /  Stykkishólmi 

s. 534-2120  /  info@anok.is

Kynntu þér málið og kíktu 
á sýnishorn hjá okkur.

F E R M I N G

Kæru vinir og ættingjar

Þann 24. maí 2015 fermist ég í Stykkishólmskirkju kl. 14:00

Af  því tilefni langar mig að bjóða þér/ykkur að gleðjast með 

mér og fjölskyldu minni kl. 16:00 á Hótel Stykkishólmi.

Hlakka til að sjá þig/ykkur

Kveðja

Kristófer Kort
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F E R M I N G

Kæru vinir og ættingjarÞann 24. maí 2015 fermist ég í Stykkishólmskirkju kl. 14:00

Af  því tilefni langar mig að bjóða þér/ykkur að gleðjast með 

mér og fjölskyldu minni kl. 16:00 á Hótel Stykkishólmi.Hlakka til að sjá þig/ykkurKveðja
Helga Ósk

Kæru vinir og ættingjar

Þann 24. maí 2015 fermist ég 

í Stykkishólmskirkju kl. 14:00

Af  því tilefni langar mig að bjóða 

þér/ykkur að gleðjast með 

mér og fjölskyldu minni kl. 

16:00 á Hótel Stykkishólmi.

Hlakka til að sjá þig/ykkur

Kveðja

Benjamín Ómar
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Dvalarheimili aldraðra óskar eftir  að ráða 
starfsfólk til sumarafleysinga. Um er að ræða  

starf við aðhlynningu, á þrískiptum vöktum og  
aðra hvora helgi. Starfshlutfall samkomulagsatriði.

 
Umsóknareyðublöð er hægt að nálgast á heimasíðu 

Stykkishólmsbæjar – www. stykkisholmur.is og á 
skrifstofu  Stykkishólmsbæjar.  

Umsóknir berist undirritaðri á Dvalarheimili 
aldraðra, Skólastíg 14, 340 Stykkishólmur   

eða á netfangið  krishan@stykkisholmur.is   
fyrir 31. mars.

Allar nánari upplýsingar á staðnum eða í  
síma: 433-8165 alla virka daga. 

Hlökkum til að vinna með þér. 

Kristín Hannesdóttir
Forstöðumaður Dvalarheimilis aldraðra

https://www.stykkisholmur.is
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Dagur Tónlistarskólanna 

Dagur tónleikanna verður haldinn hátíðlegur
í Stykkishólmskirkju laugardaginn 27. febrúar kl. 14:00

TÓNLEIKAR – með framúrskarandi atriðum úr öllum deildum skólans
KAFFISALA – og kökuhlaðborð lúðrasveitarinnar á kr. 1000 fyrir manninn (ekki tekið við greiðslukortum)

Eftir tónleika fá tónleikagestir að velja þau atriði sem þeim þykir skara fram úr og ættu að fara 
fyrir skólans hönd á Nótuna 2016 sem haldin verður í Stykkishólmskirkju laugardaginn 12. mars.

Allir hjartanlega velkomnir og enginn aðgangseyrir.

Júlíana – hátíð sögu og bóka 
25. – 28. febrúar í Stykkishólmi 
Gunnar Helgason
Bókaverzlun Breiðafjarðar
Mamma klikk
Tilvera okkar er undarlegt ferðalag 
Sögugerð
Amtsbókasafnið
Þórdís Sigurðardóttir 
Munaðarleysinginn
Víg Kjartans Ólafssonar 
Reynir Þór
Hótel Egilsen
Einar Már Guðmundsson 
Sigrar og sorgir 
Vatnasafnið
Sigmundur Ernir  Rúnarsson
Gamla kirkjan
Hrafnhildur Schram
Hólmari, hommi og heimsborgari
Hundadagar
Nína Sæmundsson
Hótel Egilsen

Dagskráin komin í öll hús. Frítt á alla viðburði. 
Facebook: Júliana- hátíð sögu og bóka 

https://www.facebook.com/julianahatid/?ref=ts&fref=ts
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