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Yngri bekkir grunnskólans héldu sína árshátíð á Hótel Stykkishólmi s.l. þriðjudag og var fullt hús gesta á 
árshátíðinni.  Það er alltaf gaman að sjá krakkana spreyta sig á leik- og söngatriðum en jafnframt um leið 
viðurkennt að krúttfaktorinn nær algjöru hámarki hjá yngstu bekkjunum. Eldri bekkirnir halda sína árshátíð í 
kvöld fimmtudag þegar þau snæða á Hótel Stykkishólmi og flytja sín skemmtiatriði og svo verður haldið ball fyrir 
alla aldurshópa í Tónlistarskólanum með mismunandi tímasetningar í dag.

Árshátíð GSS

Páskar 
framundan

frettir@snaefellingar.is

Þá er páskahátíðin í næstu viku, 
en vorjafndægur er á sunnudaginn.  
Það er alveg kærkomið að sjá snjó 
taka upp hér þessa dagana og 
finna vorið í loftinu.  Sáningartími 
er upp runninn fyrir sumarplöntur 
eða grænmeti og það fyrir nokkru 
síðan.  Eflaust tímabært líka að 
klippa tré og runna um þessar 
mundir.  Nóg er um að vera hér í 
Stykkishólmi um Páska eins og 
svo oft og ef eitthvað vantar upp á 
má leita í nágrannasveitarfélögin 
eftir viðburðum og afþreyingu 
eða fara út í náttúruna til að njóta. 
Íþróttaáhugafólk fær eitthvað fyrir 
sinn snúð í næstu viku því þá verður 
síðasti heimaleikur stelpnanna í 
meistaraflokki Snæfells í deildinni 
þegar þær taka á móti Val.  Staðan 
í deildinni er hörkuspennandi og 
stutt í úrslitakeppnina.
  

Næsta tölublað Stykkishólms-
Póstsins kemur út í vikunni eftir 
páska, fimmtudaginn 31. mars.

Gleðilega páska!

frettir@snaefellingar.is

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

F E R M I N G
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GLEÐILEGA PÁSKA

mailto:info@anok.is
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Áætlun Baldurs

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

Páskaáætlun Baldurs

24. mars Skírdagur
Frá Stykkishólmi   15:00
Frá Brjánslæk   18:00
25. mars Föstudagurinn langi
Engin ferð
26. mars laugardagur
Frá Stykkishólmi   09:00
Frá Brjánslæk   12:00
27. mars Páskadagur
Engin ferð
28. mars Annar í páskum
Frá Stykkishólmi   09:00 og 15:00
Frá Brjánslækur   12:00 og 18:00

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

Sæferðir, Smiðjustígur 3, 340 Stykkishólmur
Sími 433-2254

www.saeferdir.is

Allar eignir á www.faststykk.is

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

 
 
 

St. Franciskuspítali
Stykkishólmi

Sumarafleysingar 
á sjúkradeild HVE í 

Stykkishólmi

Sjúkraliðar - hjúkrunarnemar -  
almennir starfsmenn 

Óskum eftir sjúkraliðum, hjúkrunarnemum og 
almennum starfsmönnum til sumarafleysinga á 

sjúkradeild HVE í Stykkishólmi á tímabilinu 30.maí  
til  22. ágúst.

Um er að ræða vaktavinnu, morgun- og kvöld 
og næturvaktir.  Starfshlutfall og tímalengd er 

samkomulagsatriði.  
Hæfniskröfur 

• Góð íslenskukunnátta
• Jákvæðni og góð samskipthæfni
• Snyrtimennska og stundvísi

Umsóknarfrestur er til 31. mars 2016

Nánari upplýsingar veitir Hrafnhildur Jónsdóttir 
hjúkrunardeildarstjóri í síma 432 1220  

frá kl.14-16 virka daga. 

Umsóknareyðublöð er að finna á www.hve.is,  
senda þarf umsóknir á netfangið  

hrafnhildur.jonsdottir@hve.is.  

HVE er reyklaus vinnustaður

Nánari upplýsingar um Heilbrigðisstofnun Vesturlands  
má finna á www.hve.is

Von á góðum gestum
Bjöllukór Tónlistarskóla Reykjanes-
bæjar heldur tónleika sunnudaginn 
20. mars við messu kl. 11 í 
Stykkishólmskirkju og síðar um 
daginn á Dvalarheimili aldraðra, 
Stykkishólmi.
Bjöllukórinn var stofnaður fyrir 
fjórum árum, eða haustið 2012, 
og er eini starfandi bjöllukór 
landsins.  Stjórnandi er Karen J. 
Sturlaugsson, aðstoðarskólastjóri 
Tónlistarskóla Reykjanesbæjar, en 
hún var fyrst til að koma með hand-
bjöllur til Íslands og setja á stofn 
bjöllukór, árið 1976.
Bjöllukórinn fékk strax við stofnun 
fyrir fjórum árum, mjög spennandi 
verkefni til að stefna að, en það var 
að spila með Sinfóníuhljómsveit 
Íslands á jólatónleikum hljóm-
sveitarinnar, sem Bjöllukórinn hefur 

síðan gert árlega og hefur hlutverk 
hans í samstarfinu við Sinfóníuna  
farið stækkandi ár frá ári. 
Bjöllukórinn hefur komið víðar fram 
og ferðast m.a. til Bandaríkjanna og 
tók þátt í bjöllukóramóti auk þess 
sem kórnum var boðin þátttaka í 
tónleikum í hinu virta tónleikahúsi 
New York borgar, Carnegie Hall.
Tónlistarskólinn fékk í upphafi, 
haustið 2012, lánaðar bjöllur og 
annan nauðsynlegan búnað, en á 
þriðja starfsári kórsins hóf skólinn 
að byggja upp sína eigin hljóðfæra-
eign og keypti notað bjöllusett frá 
Hellissandi,  þ.e. handbjöllur og 
nauðsynlegan fylgi-búnað. Skólinn 
hefur síðan þá bætt töluvert við 
grunn bjöllusettið frá Hellissandi og 
er settið orðið eitt allra stærsta og 
fjölbreyttasta bjöllusett landsins.

frettir@snaefellingar.is

 
VERÐUR HALDIÐ Á 

HÓTEL STYKKISHÓLMI 
MÁNUDAGINN  

21. MARS KL. 20:00.  
SJÁUMST!

PÁSKABINGÓ 
YNGRIFLOKKA 

SNÆFELLS

Dymbilvika og Páskar í 
St.Franciskuskapellu

 
Allir Velkomnir

 
Skírdagur 24. mars kl. 18:30

Föstudagurinn Langi 25. mars kl. 14:30
Páskavaka 26. mars kl. 21:00

Páskadagur 27. mars kl. 10:00

Nótan í Stykkishólmi
S.l. laugardag var Nótan upp-
skeruhátíð tónlistarskólanna á 
Vesturlandi og Vestfjörðum haldin 
hér í Stykkishólmi.  Þetta er í sjö-
unda sinn sem Nótan er haldin 
og er tilgangurinn að styrkja 
ungt tónlistarfólk til listsköpunar 

til þess að efla listir, menntun 
og menningu í samfélaginu.  Að 
þessu sinni voru 24 tónlistaratriði 
á dagskrá frá svæðinu en veðrið 
setti strik í reikninginn og fækkaði 
atriðum niður í 16 alls.  Atriðin voru 
fjölbreytt og nemendur af öllum 

frettir@snaefellingar.is

stigum tónlistarnáms sem fluttu 
þau.  10 atriði voru verðlaunuð 
sérstaklega en allir þátttakendur 
fengu viðurkenningarskjal fyrir 
þátttökuna.  Tónlistarskóli Stykkis-
hólms átti fjögur atriði á þessum 
tónleikum og 3 af þeim 10 sem 
fengu sérstaka viðurkenningu.  
Atriðin þrjú sem áfram fara í Nótuna 
í Hörpunni þann 10. apríl n.k. 

eru Söngur Sólveigar eftir Grieg 
flutt af Sigurði Guðmundssyni 
úr Stykkishólmi, píanókonsert 
eftir og flutt af Oliver Rähni frá 
Tónlistarskóla Bolungarvíkur og 
Harry Potter svíta fyrir tvö píanó 
eftir J.Williams flutt af Kristínu 
Hörpu Jónsdóttur og Pétri Erni 
Svavarssyni frá Tónlistarskóla 
Ísafjarðar.

Norska húsið auglýsir

OPIÐ UM PÁSKANA
24.03 Skírdagur  14-17 
25.03 Föstudagurinn langi 14-17 
26.03 laugardagur 14-17 
27.03 Páskadagur 14-17 
28.03 Annar í páskum kl. 14-17. 

Minnum á ljósmyndasýninguna 
Fjárbændur 

Krambúðin opin

Hafnargata 5 
Stykkishólmi 

www.norskahusid.is
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Ég vil þakka Brynju kærlega fyrir 
að skora á mig og bjóða mig 
þannig velkominn í samfélag 
Hólmara. Í ljósi stöðu minnar 
þá er við hæfi að halda sig við 
hollustuna. Þetta er uppskrift að 
milli mála japli og gott svar við 
ákalli sykurdrekans. Fyrir næstu 
uppskrift vil ég skora á Siggu 
Lóu sem er dugleg við að bjóða 
mér í mat með fjölskyldunni sinni 
þegar ég kem í Hólminn.

Paleo hnetubitar
Botn: 
1 kassi ferskar döðlur (Muna að 
taka 3 msk. frá eftir maukun)
5-6 dl kókosmjöl
4 msk kasjúhnetusmjör
2 dl hnetur

Krem:
100 gr 70 % súkkulaði
2 dl kókosolía
1 dl kakóduft
3 msk döðlur
2 dl möndlumjólk

Aðferð:

Botn:
Setjið döðlur í matvinnsluvél. 
Taka 3 msk til hliðar. Mylja 
hnetur í matvinnsluvél og blanda 
öllu saman. Setja í botn á 20-25 
cm formi með smjörpappír í 
botninum.

Krem:
Bræða súkkulaði og olíu við 
lagan hita og láta kólna aðeins 

niður. (Ef olían hitnar of mikið 
getur kremið skilið sig). Blanda 
rest við, hræra vel og smyrja 
ofan á botn.

Sett í frysti. Kæla vel. Skorið í 
litla bita.

Fínt í eftirrétt. Einnig mjög got að 
eiga í frystinum ef hugurinn er 
lagður af stað í nammibarinn á 
Bensó rétt fyrir lokun.

Hnetubitar læknisins

Kveðja,  
Kristinn Logi Hallgrímsson

Eftir að hafa setið með góðu fólki og 
farið yfir skólastefnu bæjarins þá 
var eitt mál sem er mest aðkallandi, 
og það eru húsnæðisvandamál 
bæjarins. Leikskólinn fullsetinn og 
ekki hægt að taka fleiri nemendur 
inn eins og er, margt komið á tíma 
í grunnskólanum eins og borð, 
stólar og heimilsfræðistofan og það 
sem er inn í henni er úr sér gengið, 
og vantar stærri kennslustofur, 
tónlistarskólinn óhentugur vegna 
fjarlægðar frá grunnskóla og 
komið að miklu viðhaldi þar. 
Félagsmiðstöð unglinganna alveg 
til háborinnar skammar, fúkkalykt 
og músagangur. Ekki krökkunum 
okkar bjóðandi og fullorðið fólk 
myndi aldrei láta bjóða sér svona 
aðstöðu.
Ég hef mikið verið að spá í 
forgangsröðun bæjarins og finnst 
mér hún ekki alveg vera í takt við 
það sem brýnast er að gera og 
vantar. Mér finnst engin þörf á 
stærðarinnar Amtbókasafni þegar 
annað þarf að laga. Hef velt þessu 
mikið fyrir mér og þar sem ég hef 
ákveðið að búa hér með konu 
minni og  þrem börnum þá vil ég 
fá það sem held ég flestir vilja 
sem er mannsæmandi aðstaða í 
skólahúsnæðum.
Nú hefur mikið verið gert til þess 
að fá fólk til að flytja í fallega 
bæinn okkar og að hér sé líklega 
að fara rísa þörungarverksmiðja 
með tilheyrandi atvinnu. Mér finnst  
skjóta skökku við að á sama tíma 
og það er verið að óska eftir fólki 
í bæinn þá er forgagngsatriði að 
byggja Amtbókasafn. Því miður þá 
bara skil ég ekki svona en kannski 
er minn heili ekki fullþroskaður til 
að skilja það en það er allt annað 
mál.
Ég veit það bara ef fólk hefur hug 
á því að flytja hingað þá byrjar það 
yfirleitt á að kynna sér þjónustu 
bæjarins og þar á meðal pláss á 
leikskóla, hvernig grunnskólinn er 
og aðstæður þar, félagsmiðstöð, 

heilbrigðisþjónusta og ýmislegt 
annað. Fólk er ekki að flytja hingað 
ef þessu er öllu ábótavant en jú bíðið 
aðeins við,  það er geggjað 500 
fermetra Amtbókasafn, jess jess 
við skulum flytja í Hólminn. Finnst 
ykkur það líklegt? Mitt svar er NEI. 
En að mínum hugmyndum.
Tónlistarskólinn
Ef það er stefnan að fara með 
tónlistarnámið nær grunn-
skólanum þá væri hægt að setja 
að minnsta kosti fjögur færanleg 
hús (kálfa) austan megin við 
grunnskólann með tengibyggingu 
við grunnskólann. Grunn- og 
tónlistarkennarar geta samnýtt 
kennarastofur. 
Grunnskólinn
Það væri hægt að byggja vestan 
megin við grunnskólann svipaða 
byggingu og Helgafellsálman upp 
að suðurhorni skólans. Þetta væri  
á tveimur hæðum eins og álman 
sem fyrir er. Þarna gætu komið 6 
kennslustofur, 3 niðri og 3 uppi. 
Stækka heimilsfræðistofuna niðri 
um eitt bil og þá eru 5 eftir. Stækka 
matsal á efri hæð um eitt bil og þá 
eru  4 eftir. Taka stofurnar sem eru 
inn af bókasafninu og færa þær í  
þessa byggingu og þá eru 2 eftir 
sem væri hægt að nýta í eitthvað 
sem vantar. Nú þegar þessar 2 
stofur inn af bókasafninu eru farnar 
þá væri hægt að sameina Amtbóka 
og skólabókasafnið þarna þar sem 
skólabókasafnið er nú og nota 
þessar 2 kennslustofur undir þá 
starfsemi. Það er inngangur að 
sunnanverðu inn í bókasafnið og 
hægt að gera bílaplan og smá veg 
frá hótelplaninu.
Æskulýðstarfið
Það er alltaf verið að tala um að 
selja tónlistarskólabygginguna. 
Það er hugmynd sem er afleit 
að mínu mati því það er hægt 
að nota þá byggingu í heilmargt 
annað en að selja einhverjum 
hótelrekstraraðila.  T.d væri hægt 
að koma upp flottri aðstöðu fyrir 

Hugmyndir varðandi húsnæðismál skóla og 
tómstundarstarfs Stykkishólmsbæjar

Kveðja, Sigfús Magnússon. 

Laugardaginn 26. mars  
verður páskamót í Pítró  

í Setrinu á Skólastíg.

Húsið opnar kl. 20 og mótið hefst kl. 20:30  
spilað verður með sama sniði og á Íslandsmótinu.

Allir velkomnir bæði spilamenn sem áhorfendur.

Verðlaun verða í boði BB og sona.

Spilagjald verður kr. 1000 á mann.

Kaffi á könnunni, 

Sjáumst!

BB og synir & Lárus Ástmar Hannesson

Páskamótið í 
PÍTRÓ

unglingana, gamla fólkið, og að 
mér skilst þá er húsnæði Ásbyrgis 
orðið alltof lítið og það flotta starf 
gæti líka farið þarna inn. Svo væri 
hægt að flytja Amtbókasafnið í 
gamla íþróttasalinn.
Leikskólinn
Þar þarf að stækka því að ásókn í 
leikskólann er mikil.
Hér hef ég  stiklað á stóru varðandi 
þær hugmyndir sem ég hef um 
þær breytingar sem hægt er að 
gera til að gera skólaumhverfið 
okkar meira aðlaðandi og hvaða 
framkvæmdir ég tel vera nauðsyn-
legt að fara út í ef við ætlum að 
bjóða íbúum Stykkishólmsbæjar 
og nýjum íbúum uppá almennilega 
aðstöðu í skólamálum. Ég sem 
íbúi hér og borga mitt útsvar þá 
vil ég að peningar séu settir í 
þetta til að bæta aðstöðu allra 
varðandi þennan málaflokk. Það 
eru eflaust einhverjir  ósammála 
mér þá er Amtbókasafn ekki 
eitthvað sem er nauðsynlegt þegar 
mörg nauðsynlegri verkefni bíða. 

Bíða með þessa Amtbókasafns-
byggingu þar til að að við sjáum 
fram á bjartari daga. T.d. þegar 
þörungarverksmiðjan fer að gera 
góða hluti og það fólk sem kemur 
til starfa þar fer að borga sitt útsvar 
hér þegar það flytur því það er 
mín trú að fólk er ekki að fara flytja 
búferlum til að lepja kaffi latte í 
Amtbókasafninu sem fyrirhugað er 
að byggja. 

Smáauglýsingar
5 manna fjölskylda óskar eftir húsnæði til leigu í Stykkishólmi ekki 
seinna en frá 1.júlí n.k.. Þarf helst að vera 4+ svefnherbergi , skoða 
einnig húsnæði sem inniheldur 3 svefnherbergjum. 
Guðrún Svana, s: 861-8066, guddas22@gmail.com

Guðsþjónusta verður sunnudaginn 20. mars 
(Pálmasunnudag) kl. 11.00. 

Bjöllukór Tónlistarskóla Reykjanesbæjar  
mun leika fyrir okkur.

 
Krakkar – foreldrar!

Guðsþjónustan verður með kirkjuskólasniði,  
en síðasta samvera kirkjuskólans á þessum  

vetri verður á sunnudaginn.

Guðsþjónustur um bænadaga og páska  
í Stykkishólmsprestakalli.

 
Skírdagur:

Messa á sjúkrahúsinu kl. 14.00.
 

Föstudagurinn langi:
Guðsþjónusta í Stykkishólmskirkju kl. 14.00.

       (Píslarsagan lesin og passíusálmar sungnir)
 

Guðsþjónusta á Dvalarheimilinu kl. 15.30.
 

Páskadagur:
Hátíðarguðsþjónusta í Stykkishólmskirkju kl. 11.00.

Guðsþjónusta í Breiðabólstaðarkirkju kl. 14.00. 
 

2. í páskum
Guðsþjónusta í Helgafellskirkju kl. 14.00.

 

                              Sóknarprestur

Opið  
laugardaginn  

26. mars  
frá kl. 11-14.

SKIPAVÍK 
VERSLUN 
AÐALGATA 24
STYKKISHÓLMI
SÍMI 430-1415

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


Stykkishólms-Pósturinn, 11. tbl. 23. árgangur 17. mars 2016

www.snaefellingar.is                                                                                     6                                                                  frettir@snaefellingar.is    

ORLOFSHÚS 2016
Verkalýðsfélag Snæfellinga býður upp á dvöl í orlofshúsum félagsins í sumar,  

eins og undanfarin sumur höfum við fengið íbúð á Akureyri.

Ölfusborgir og Akureyri
Verð fyrir vikuna er kr. 19.000.

Félagsmenn geta einnig sótt um niðurgreiðslur á:
Tjaldvögnum, felli- og hjólhýsum ásamt orlofshúsum hjá ferðaþjónustuaðilum.

Endurgreiðsla verður 15.000 kr. vikan.

Umsóknir þurfa að berast fyrir 1. maí.

Einnig bjóðum við félagsmönnum okkar upp á útileigukort, veiðikort, hótelmiða og golfkort  
og fást þau á skrifstofum félagsins.

Minnum einnig á Vinaminni - orlofsíbúðir í Altomar á Spáni,
enn eru lausar dagsetningar, nánari upplýsingar á www.verks.is, tölvupósti olof@verks.is og í síma 588-1991.

http://www.verks.is
mailto:frida@olis.is
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