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Brandendur setjast að á Breiðafirði!
Það er ríkt fuglalíf á Breiða-
fjarðareyjum og um þessar 
mundir eru fyrri leitum í æðar-
varpi um það bil að ljúka og láta 
æðarbændur vel af tíð og heimtum 
æðardúns.  Í Hvallátrum var verið 
að koma dún til hreinsunar í 
Stykkishólmi í upphafi vikunnar.  

Veður hefur verið þurrt og gott og 
dúnn því góður.  
Þeir eru margfróðir æðarbændur 
í Hvallátrum og sögðu meðal 
annars frá því að Brandendur 
hefðu frá árinu 2012 orpið í 
Hvallátrum.  Nú væru tvö pör 
með 18 unga.  Jaðrakan er 

einnig að koma í margar eyjar 
en Snjótittlingi og Steindepli 
fækkað frá því sem áður var og 
meira af Maríuerlum.  Grágæsin 
var talin verpa fyrst í Breiðafirði 
árið 1942 en er nú út um allt.  
Brandendur lifa á þörungum og 
smáskeldýrum og eru fyrst og 

fremst í fjörunum. Kenning þeirra 
æðarbænda í Hvallátrum er sú 
að fæðuframboð sé greinilega 
eitthvað að breytast og það skýri 
komu Brandandarinnar a.m.k. að 
hluta.  

frettir@snaefellingar.is 

Næsta blað kemur út 30. júní
Skilafrestur efnis  er 28. júní á frettir@snaefellingar.is

Gleðilega Þjóðhátíð!

mailto:frettir@snaefellingar.is
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Fer, kemur og batnar

Það má segja að örlög húsa séu 
misjöfn en í vikunni hvarf eitt af 
yfirborði jarðar við Höfðagötu 
13 og annað reis við Nesveg 1. 
Þegar keyrt er um bæinn má 
hinsvegar sjá húseigendur eru 

framtakssamir því endurbætur 
á húsum er víða að sjá, eins 
og meðfylgjandi myndir sýna.  
Iðnaðarmenn hafa í nógu að 
snúast og mikið að gera.  

Listalíf
Listvinafélag Stykkishólmskirkju 
hleypir af stokkunum sumar-
dagskrá í Stykkishólmskirkju 
á 17. júní þegar opnuð verður 
ljósmyndasýning í safnaðar-
heimili kirkjunnar, eins og fram 
kemur á öðrum stað í blaðinu.  
Tónleikar er fastur liður í 
starfsemi Listvinafélagsins en 
einnig tekur félagið virkan þátt 
í skipulagningu þjóðbúninga-
hátíðarinnar Skotthúfunnar hér 
í Stykkishólmi.  Fyrstu sumar-
tónleikar Listvinafélagsins verða 
einmitt á Skotthúfuhátíðinni 
fyrstu helgina í júlí.  Þá heimsækir 
norrænn djasskvartett kirkjuna 
og flytur frumsamið efni sem 
innblásið er af náttúru Íslands 
og verða myndir sýndar á meðan 
á tónleikum stendur.  Fyrir 
kvartettinum fer Dorthe Hojland 
sem leikur á saxófón, Jacob 

Hojland píanó, Andreas Dreier 
á bassa kemur frá Noregi og 
Henrik Nielsen spilar á trommur. 
Yfirskrift tónleika þeirra er 
Norrænar sögur, Nordic Stories. 
Fimmtudaginn 14. júlí kemur Lára 
Eggertsdóttir organisti og leikur 
á orgelið og fær með sér Dorthe 
Hojland sem leikur á saxófón.  
28. júlí koma söngvararnir í 
Olga Vocal Ensemble og halda 
tónleika í kirkjunni og flytja lög 
undir Víkingaþema m.a. eftir 
hljómsveitina Hjaltalín og Abba.  
Öllum Olgum er að sjálfsögðu 
boðið á tónleikana. Fleiri tónleikar 
eru þegar bókaðir og verða 
kynntir betur þegar nær dregur.
Af dagskrá Skotthúfunnar er 
það helst að frétta að verið 
er að leggja lokahönd á 
skipulagninu hennar en þema 
hennar í ár tengist Jörundi 

hundadagakonungi  og tengslum 
hans við íslensku þjóðbúningana.  
Pop-Up saumastofa verður sett 
upp í vinnustofu Ingibjargar 
Ágústsdóttur í Tang og Riis og 
opnar á föstudagsmorgni en 
þar mun Oddný Kristjánsdóttir 
þjóðbúningasaumakennari til 
margra ára og eigandi Þjóð-
búningastofunnar ráðleggja 
áhugasömum varðandi þjóð-
búninga, hvort sem um einstaka 
búningshluta er að ræða eða 
heilu búningana. Oddný verður 
með efni og annað tilheyrandi 
búningunum til sýnis.  
Þjóðdansafélagið Sporið í 
Borgarnesi mætir á svæðið 
og sýnir þjóðdansa og ýmis 
tónlistaratriði í tengslum við 
þemað verða á dagskrá. Fyrilestur 
um mansöngva Sigurðar 
Breiðfjörð er á dagskrá og kveðið 

verður efni eftir Sigurð. Að venju 
er þeim uppábúnu gestum sem 
taka þátt í dagskránni boðið í 
pönnukökur og kaffi í Norska 
húsinu á laugardeginum.

frettir@snaefellingar.is 

Bókhlöðustígur 3

Skólastígur 23

Skólastígur 24

Nesvegur 1

Austurgata 8

Höfðagata 13

Tangagata 7
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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

Takk fyrir þessa áskorun Elín 
Sóley! 
Ég elska góða kjúklingarétti 
þannig að hér kemur einn af 
mínum uppáhalds réttum.

Innihald
Kjúklingabringur
Hlynsíróp
Rautt pestó
Feta ostur

Aðferð
Kjúklingabringurnar eru 
settar í eldfast mót og 
pestói skellt ofan á eftir 
smekk. Hlynsírópinu er svo 
helt í mótið en ekki ofan á 
bringurnar.  Magn síróps fer 
eftir smekk, mismunandi hvað 
fólk vill mikinn vökva með. 
Síðan er fetaosturinn settur 
ofan á bringurnar (olían síuð 
frá). 
Þessu er svo hent inn í ofn á 
180°C í ca 50 min

Þetta er alveg súper einfalt og 
rosa gott! Gott að hafa salat 
og tagliatelle með þessu.
Njótið!

Ég ætla að skora á hana 
Halldóru systur mína sem er 
stödd á Ítalíu sem aupair.

Kjúklingaréttur Hrefnu

Kveðja Hrefna Rós

Áætlun Baldurs 
Sumaráætlun 1. júní til 31. ágúst 2016

Daglegar ferðir: 
Stykkishólmi    09:00 - 15:45
Flatey (til Brjánslækjar) 10:30 - 17:15
Brjánslæk  12:15 - 19:00
Flatey (til Stykkishólms) 13:15 - 20:00
Vinsamlegast athugið, sækja þarf farmiða á skrifstofu Sæferða 30 mínútum fyrir brottför.

www.saeferdir.is

Smáauglýsingar

Óska eftir 3ja herbergja íbúð til leigu í Stykkishólmi eða nágrenni. 
Uppl. í síma 841-1454, Bjarki Svavarsson.

Aukin umferð á 
Snæfellsnesi

Það vitum við sem hér búum að 
umferð hefur aukist á milli ára.  
Nú, þegar ferðamannatíminn er 
að ná hámarki verðum við þess 
vör, þegar keyrt er á vegum þessa 
landshluta.  Svo er reyndar víða 
um land.  Skv. mæliverkfærum 
Vegagerðarinnar við Eiðhús á 
Snæfellsnesvegi hefur umferðin 
aukist um 26% frá árinu 2015 
fyrstu mánuði ársins, eða frá 
janúar og út maí eins og kemur 
fram á vef Vegagerðarinnar. 
„Leiða má líkur að því að aukin 
vetrarferðamennska erlendra 
ferðamanna skýri þessa miklu 
aukningu, að Snæfellsnes sé í 
heppilegri, þannig séð, fjarlægð 
frá höfuðborginni þar sem lang-
flestir erlendir ferðamenn hefja 
dvöl sína.  Sama á reyndar við um 
Hringveginn sunnan Vatnajökuls 
þar sem mikil aukning hefur 
mælst í umferðinni í vetur, þar 
sem umferðin jókst um heil 83 

prósent í mars sl.“
Meðalumferðin við þennan 
mælipunkt Vegagerðarinnar á 
Snæfellsnesi árin 2003 - 2016 
sýnir miklar að breytingar hafa 
átt sér stað, fimm fyrstu mánuði 
hvers árs, í umferðinni. Umferðin 
vex þannig árlega um 4% á ári á 
milli áranna 2011-2015 en eins 
og að framan greinir vex hún um 
26% fyrstu mánuði áranna 2015-
2016.
Það er vonandi að þessi tölfræði 
verði til þess að áætlanir 
Vegagerðarinnar um vetra-
þjónustu taki mið af aukinni 
umferð, en Snæfellsnesvegur 
er þjónustaður daglega aðeins 
að Vegamótum yfir vetrartímann 
annarsstaðar minna.  Þetta 
vekur líka upp spurningu um 
hvort tölur sem þessar hafi áhrif 
inn í löggæsluna þegar aukning 
umferðar er eins og þessar tölur 
sýna.

frettir@snaefellingar.is 

www.snaefellingar.is

http://www.fasteignsnae.is
http://www.faststykk.is
http://www.saeferdir.is
http://www.snaefellingar.is
http://www.faststykk.is
http://www.fasteignsnae.is
http://www.seatours.is
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Hæ hó jibbíjey!

Hjá okkur færðu ýmislegt  
fyrir sumarfíið!
SCARPA SKÓRNIR VINSÆLU, FLOTTIR FYRIR SUMARIÐ
LIZARD SANDALAR
ÝMISLEGT FYRIR ÚTILEGUNA.
VEIÐISTANGIR OG FLEIRA OG FLEIRA.
 
ÖLL VIÐARVÖRN MEÐ 20% AFLSÆTTI

Skipavík verslun // Aðalgata  24 // Stykkishólmi // Sími 430 -1415 

 
Kona óskast í 100% vaktavinnu  

í sundlaug Stykkishólms.  
 

Verður að geta byrjað að vinna í ágúst.  
Nánari upplýsingar gefur Vignir  Sveinsson  

í síma 898-1260 eða  
sundlaug@stykkisholmur.is

Verslunarrekstur í Flatey

Þrísker ehf sem á gamla 
frystihúsið í Flatey hefur nú 
tekið við rekstri verslunar/
biðsalar í Frystihúsinu.  Á leið um 
Breiðafjörð fyrr í vikunni var tekið 
hús á búðardömunni Guðrúnu 
Mörtu Ársælsdóttur.  Að sögn 
Gunnu Mörtu þá er rólegt þessa 
dagana enda ferðamannatíminn 
að hefjast.  Í hillunum mátti sjá 
ýmislegt góðgæti og gosdrykkir 
voru í kæli.  
Ætlunin er að í versluninnni, 
sem ekki hefur enn fengið nafn, 

verði boðið upp á vörur fyrir 
gesti og gangandi ekki síður 
en eyjaskeggja.  Stefnan er 
að bjóða t.d. upp á matvörur í 
smáum stíl og mjólk svo dæmi sé 
tekið.  Vínveitingaleyfi er í höfn 
og verður hægt að bjóða upp á 
ýmsar uppákomur í húsnæði sem 
hægt er að skipta í tvennt, biðsal 
og verslun/greiðasölu.  Biðsal 
hafa farþegar áætlunarferjunnar 
Baldurs alltaf greiðan aðgang 
að og svo bætist opnun 
verslunarinnar við á komutímum 
ferjunnar.  
Ýmsar aðrar vörur má finna 
í búðinni svosem bækur, 
handverk og ýmsa muni.  
Í bakaleiðinni daginn eftir hafði 
bæst við vöruúrvalið því þá hafði 
fulltrúi heilbriðgiseftirlitsins gefið 
grænt ljós á sölu á pulsum og 
tannkrem og tannburstar höfðu 
einnig bæst í vöruflóruna.  Á 
loftinu í frystihúsinu var svo EM 
stofan, þar sem leikir verða sýndir 
á tjaldi.

frettir@snaefellingar.is 

Kíktu við!

mailto:sundlaug@stykkisholmur.is
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Laugardaginn 25. júní verður kosið til  
embættis forseta Íslands.  

Í Stykkishólmi er kjörstaður Setrið við  
Tónlistarskóla Stykkishólms, Skólastíg 11.  

Kjörfundur hefst kl. 9:00 og stendur til kl. 22:00.

Kjörskrá liggur frammi í Ráðhúsinu frá og með 15. júní. 
 

Minnum á að utankjörfundaratkvæðagreiðsla vegna forsetakosninga fer fram á 
skrifstofu Sýslumanns, Borgarbraut 2 á opnunartíma fram að kjördegi.

Kjörstjórn Stykkishólms

Nýr sýningarsalur í Stykkishólmi
17. júní verður tekinn í notkun 
nýr sýningarsalur í Stykkishólmi 
og er það Listvinafélag 
Stykkishólmskirkju í samstarfi 
við Stykkishólmskirkju sem 
gerir safnaðarheimili kirkjunnar 
að sýningarsal.  Fljótlega eftir 
stofnun Listvinafélagsins árið 
2012 kviknaði sú hugmynd að 
skoða möguleika þess að nýta 
betur húsnæði kirkjunnar.  Kom 
á óvart hversu mikil notkun er á 
húsnæðinu þó það fari ekki hátt.
Fyrir utan kirkjulegar athafnir eiga 
eldri borgarar, kirkjuskóli, tíu til tólf 
ára starf, Kór Stykkishólmskirkju, 
mömmumorgnar og fleira sinn 
fasta sess í kirkjunni auk þess eru 
viðburðir á vegum Tónlistarskóla, 
Lúðrasveitarinnar, Grunnskólans 
og Listvinafélagsins allan 
ársins hring. Ferðamenn eru 
mjög fjölmennur hópur gesta 
og koma nánast á öllum tímum 
sólarhringsins. Niðurstaðan var 
sú að reyna að bæta við sýningar-
rými í Stykkishólmi með því að 
nota safnaðarheimilið undir það, 

yfir sumartímann. Undirbúningur 
fór í gang og var leitað leiða 
til að fjármagna nauðsynlegar 
breytingar svo gera mætti að-
stöðuna vel úr garði. Þannig hefur 
verið settur upp ljósabúnaður og 
upphengikerfi til að setja megi 
upp myndlist og hafa þannig 
myndast góðir sýningarveggir. 
Stefnt er að því að halda 
sýningar yfir sumartímann á 
meðan hefðbundið kirkjustarf er 
í lágmarki. Í sumar verður opið 
í salinn daglega frá kl. 17-19 
og er sá tími talinn heppilegur 
sem viðbót við aðra afþreyingu 

hér í Stykkishólmi.  Þá verður 
starfsmaður á staðnum sem 
reynir eftir fremsta megni að 
upplýsa gesti um kirkjuna og 
listmuni í kirkjunni auk þess að 
vakta sýninguna. Heitt verður á 
könnunni á opnunartíma salarins.
Fyrsta sýningin í rýminu verður 
ljósmyndasýning sem unnin 
er í samstarfi Ljósmyndasafns 
Reykjavíkur, Gunnars Gunnars-
sonar myndlistarkennara í 
Grunnskóla Stykkishólms og List-
vinafélags Stykkishólmskirkju.  
Myndir á fyrstu sýningu í rýminu 
eru eftir ljósmyndarann Gunnar 

Rúnar Ólafsson (1917-1965), föður 
Gunnars myndlistarkennara, og 
er hluti af yfirlitssýningu um verk 
hans sem sett var upp í Ljós-
myndasafni Reykjavíkur síðasta 
vetur. Ljósmyndasafnið varðveitir 
safn hans, sem er stórt í sniðum, 
en hann var auglýsinga- og iðn-
aðarljósmyndari og í safni hans 
eru margar frábærar myndir. Auk 
mynda sem settar verða upp 
verður stórt safn ljósmyndarans 
sýnilegt á skjá. 
Sýningin stendur fram í 
september og er ókeypis að-
gangur.

frettir@snaefellingar.is 
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PAKKAR
SKEMMTILEGRISKEMMTILEGRI

NÝJAR VÖRUR

Við höfum aukið leikfangaúrvalið á Pósthúsinu 
svo nú er það stútfullt af skemmtilegheitum. 
Þú finnur pakkann hjá okkur.

Pósthúsið Aðalgötu 31, Stykkishólmi.
Opið virka daga kl. 9–16.30 

LEGO SUMARVÖRURFÓTBOLTAMYNDIR PLAYMO



Stykkishólms-Pósturinn, 23. tbl. 23. árgangur 16. júní 2016

www.snaefellingar.is                                                                                    7                                                                   frettir@snaefellingar.is    

LJÓSMYNDASÝNING
Gunnar Rúnar Ólafsson

Opið alla daga í Stykkishólmskirkju frá kl. 17 - 19
Ókeypis aðgangur

Gleðilega þjóðhátíð
Lýðveldisdagurinn 17. júní er á 
morgun föstudag, en eins og 
allir vita var lýðveldið stofnað 
árið 1944 á afmælisdegi Jóns 
Sigurðssonar. Veðrið hefur oft 
sett strik í reikninginn þennan dag 

en væntanlega verður þurrt hér 
áfram.  Eitt af mörgum atriðum 
sem eru ómissandi á 17. júní er 
skrúðganga og að venju gengur 
Lúðrasveit Stykkishólms fyrir 
henni frá Tónlistarskólanum.  Að 

lokinni spilamennsku félaganna 
þá verður öllum hljóðfærum 
pakkað niður í töskur og haldið 
á vit ævintýranna í Englandi, 
en Lúðrasveitin er á förum til 
Scarborough til að spila og 
halda tónleika.  Unnið hefur 
verið hörðum höndum að því 
að safna í ferðasjóð í nokkur ár 

og nú er komið að því að fara í 
ferðina margumtöluðu.  Hópurinn 
telur í kringum 47 manns með 
fylgdarliði og er mikil tilhlökkun í 
spilurunum sem líka ætla að hafa 
gaman í ferðinni. Foreldrafélag 
Lúðrasveitarinnar hefur skipulagt 
ferðina í samstarfi við Martin 
Markvoll stjórnanda.

frettir@snaefellingar.is 

Helgi Eiríksson
80 ára

Kæru ættingjar og vinir í tilefni af merkisáfanga í lífi 
mínu langar mig og fjölskyldu minni að bjóða ykkur til að 
fagna með okkur laugardaginn 25. júní í Safnaðarheimili 
Stykkishólmskirkju milli kl. 15 - 17 

Hlökkum til að sjá ykkur

Helgi Eiríksson og fjölskylda
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Hátíðarhöld í Stykkishólmi
 ÞJÓÐHÁTÍÐARDAGINN, 17. JÚNÍ 2016

08:00  Fánar dregnir að hún.
13:00  Skrúðganga
   Gengið frá Tónlistarskólanum að Hólmgarði með Lúðrasveit   

   Stykkishólms.

13:30  Hátðardagskrá í Hólmgarði.
   Lúðrasveit Stykkishólms

   Ritningarlestur og bæn

   Ávarp Fjallakonu

   Ræðumaður dagsins

   Kór Stykkishólmskirkju

   Jón Arnór töframaður

14:30 - 16:30 Dagskrá á útivistarsvæði Grunnskólans.
   Karnivalskemmtun

   Royal Rangers skátarnir sjá um fjölbreytta dagskrá

   Sölubásar, hestamenn, slökkvilið og fleira.

15:00  Kaffisala kvenfélagsins á Hótel Stykkishólmi.
17:00  Opnun ljósmyndasýningar í Stykkishólmskirkju.
18:00  Bíó í Íþróttamiðstöðinni
   Góða risaeðlan. Aðgangseyri 500 kr.  

   Tilboð: bíó, popp, Prins og Svali,  1.000 kr.

20:00  Bíó í Íþróttamiðstöðinni
   Ted 2. Aðgangseyrir 500 kr..      

   Tilboð: bíó, popp, Prins og Svali,  1.000 kr. 

   (bönnuð innan 12 ára).

Við hvetjum alla til að mæta í þjóðbúningi, með stúdentshúfur  
eða önnur höfuðföt.
Verði tvísýnt með veður, flytjast hátíðarhöldin inn í Íþróttamiðstöð

17. júní nefndin
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