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Til hamingju með daginn 
sjómenn og fjölskyldur

Aflahæstur?
Nú er vetrarvertíð lokið hjá 
netabátum.  Þórsnes hefur verið 
fengsælt á vertíðinni en fram 
kemur á fram á aflafrettir.is þá er 
Þórsnesið aflahæsti netabáturinn 
á vertíðinni. Frá síðasta hausti 
hefur Þórsnesið landað um 2800 
tonnum skv. upplýsingum á vef 
Fiskistofu.
Þórsnesið kláraði á þriðjudag og 
fer næst á veiðar í haust á línu að 
sögn Margeirs Jóhannessonar 
skipstjóra á Þórsnesinu. 
Mestmegnis hafa þeir verið á 
veiðum í Breiðafirði en aðeins 
í Faxaflóa.  Hann þakkar góðri 
áhöfn góðan árangur á vertíðinni.

frettir@snaefellingar.is 

Aflatölur í Stykkishólmshöfn í maí 2016
Bátur Afli Fjöldi 

landana
Kg.

Djúpey BA151 Grásleppa 4 9821
Anna Karín SH 316 Grásleppa 3 5619
Kvika H 292 Grásleppa 6 4963
Fúsi ST600 Grásleppa 2 6810
Anna SH310 Grásleppa 5 4847
Sunna Rós SH123 Grásleppa 5 9983
Þórsnes SH109 Þorskur  ofl 2 11124
Abba SH 37 Þorskur 1 642
Hanna Ellerts SH 4 Þorskur ofl 2 112
Kari SH 78 Þorskur ofl 1 400
Bíldsey SH65 Þorskur ofl 12 21511
Gullhólmi SH201 Þorskur ofl 16 96321

Jón Finnsson SH168 Þorskur 5 2830
Ingey SH323 Þorskur ofl 2 536
Gári SH320 Þorskur 5 1369
Sómi SH163 Þorskur ofl 4 2223
Júlíana BA49 Þorskur ofl 2 1364
Ljósvíkingur SH117 Þorskur ofl 3 1383
Ársæll SH88 Þorskur 5 2989
Fákur SH8 Þorskur ofl 4 1587

Bátur Afli Fjöldi 
landana

Kg.

Karl Þór SH110 Þorskur 1 865
Veiga SH107 Þorskur 2 2019
Arnar II SH557 Þorskur ofl 1 320
Fönix SH3 Þorskur ofl 4 1270
Sumrungur SH210 Þorskur ofl 2 1266
Blíða SH277 Beitukóngur 7 13836
Íris SH180 Grásleppa 5 7994
Fjóla SH7 Kúfiskur 4 3378
Hanna Ellerts SH 4 Grásleppa 5 8758
María SH14 Grásleppa 4 7699
Friðborg SH161 Grásleppa 6 10973
Friðborg SH161 Þorskur 1 306
Friðborg SH161 Rauðmagi 1 38
Þórsnes SH109 Þorskur 2 32753
Kári SH78 Þorskur ofl 1 323
Bíldsey SH65 Þorskur 12 64215
Fákur SH8 Þorskur 1 1296
Andri SH450 Þorskur 1 1656
Samtals 149 345399

http://www.aflafrettir.is
https://www.fiskistofa.is
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Áætlun Baldurs
Frá  Sun.-Fös.    
Stykkishólmi   09:00  15:45      
Brjánslæk 12:15  19:00 

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

www.saeferdir.is

Föstudaginn 27. maí braut-
skráðist 21 nemandi frá Fjöl-
brautaskóla Snæfellinga.
Af  félagsfræðabraut brautskráðust 
þau Arna Dögg Hjaltalín, Berglind 
Muller, Hilmar Orri Jóhannsson, 
Matthías Fred Eggertsson 
og Sæþór Sumarliðason. Af 
náttúrufræðibraut brautskráðust 
Agnes Eik Sigurjónsdóttir, Aldís 
Ásgeirsdóttir, Anna Kara Eiríks-
dóttir, Gréta Sigurðardóttir, Íris 
Dögg Skarphéðinsdóttir, Jóhann 
Kristófer Sævarsson, Katrín Eva 
Hafsteinsdóttir, Kristófer Jacobson 
Reyes, Monika Eiðsdóttir, Silja 
Katrín Davíðsdóttir, Særós Freyja 
Guðnadóttir, Victoría Kristín 
Geirsdóttir og Viktoría Ellenardóttir.
Af opinni braut brautskráðist 
Jón Þór Eyþórsson og með 
viðbótarnám til stúdentsprófs 
útskrifaðist Hugrún Birgisdóttir. 
Af starfsbraut útskrifaðist Áslaug 
Elva Skarphéðinsdóttir.  
Athöfnin hófst á því að Stórsveit 
Snæfellsness flutti lagið Chicken 
eftir Alfred Ellis. Sveitin er skipuð 
nemendum Fjölbrautaskóla 
Snæfellinga og er jafnan fengin til 
þess að koma fram við hátíðleg 
tækifæri, enda er hún stolt 
skólans. 
Hrafnhildur Hallvarðsdóttir skóla-
meistari  brautskráði nemendur 
og flutti ávarp. Í ávarpinu fjallaði 
hún um þann fjölda nemenda 
sem hafði stundað nám við 
skólann en á vorönn voru 
nemendur 204 talsins þarf af voru 
61 í dreifnámi, 98 í dagskóla og 

7 á starfsbraut. Hún kom einnig 
inn á niðurstöður ytri úttektar á 
skólanum sem fór fram í haust 
og var unnin fyrir mennta og 
menningamálaráðuneytið.
Skólinn og skólastarfið komu í 
heildina vel út í þessari úttekt og 
kom þar fram að almenn líðan 
nemenda í skólanum væri góð 
og jákvæð samskipti skila sér 
vel inní kennslustundir þar sem 
nemendur upplifa samskipti á 
þeim vettvangi sem sanngjörn 
og lýðræðisleg. Skólameistari 
gat þess einnig að útskriftin væri 
send í gegnum fjarfundabúnað 
vestur á Patreksfjörð. 
Sólrún Guðjónsdóttir  aðstoðar- 
skólameistari  afhenti  síðan 
nemendum viðurkenningar fyrir 
góðan námsárangur. Sveitar-
félögin sem standa að skólanum 
gáfu viðurkenningarnar ásamt 
Arion banka, Landsbankanum, 
Hugvísindadeild Háskóla Íslands, 
breska og danska sendiráðinu. 
Hæstu einkunn á stúdentsprófi 
með 9,74 í meðaleinkunn og 
þar með hæstu meðaleinkunn 
í sögu skólans hlaut Viktoría 
Ellenardóttir, en hún lauk 
stúdentsprófi á þremur árum. 
Hún fékk veglega bókagjöf 
frá sveitarfélögunum og gjöf 
frá Landsbankanum.  Viktoría 
hlaut einnig bókagjöf frá Arion 
banka sem viðurkenningu fyrir 
góðan árangur í stærðfræði. 
Bókagjöf frá deild erlendra 
tungumála, bókmennta og 
málvísinda við Háskóla 

Íslands fyrir góðan árangur í 
tungumálanámi. Bókagjöf frá 
sveitarfélögunum fyrir góðan 
árangur í raungreinum, íslensku 
og spænsku. Einnig fékk hún 
bókagjöf frá breska sendiráðinu 
fyrir góðan árangur í ensku. 
Monika Eiðsdóttir fékk bókagjöf 
frá sveitarfélögunum fyrir góðan 
árangur í sálfræði og íslensku. 
Matthías Fred Eggertsson hlaut 
verðlaun frá breska sendiráðinu 
fyrir góðan árangur í ensku og 
frá deild erlendra tungumála 
í Háskóla Íslands fyrir góðan 
árangur í tungumálanámi. 
Katrín Eva Hafsteinsdóttir hlaut 
verðlaun frá sveitarfélögunum 
fyrir góðan árangur í þýsku. 
Særós Freyja hlaut verðlaun frá 
danska sendiráðinu fyrir góðan 
árangur í dönsku. 
Berglind Muller hlaut verðlaun 
fyrir góðan árangur í list- og 
verkgreinum en þau verðlaun er 

veitt af Kvenfélaginu Gleym mér 
ei í Grundarfirði. 
Kvenfélagið Gleym mér ei gaf 
einnig nýstúdentum leiðbeiningar 
út í lífið. En þar má meðal annars 
finna þvottaleiðbeiningar ásamt 
góðum ráðum við geymslu 
matvæla.
Jakob Bragi Hannesson flutti 
kveðjuræðu fyrir hönd kennara 
og starfsfólks og Berghildur 
Pálmadóttir flutti ræðu fyrir hönd 
10 ára stúdenta.
Nýstúdentinn og fráfarandi 
forseti nemendafélagsins Hilmar 
Orri Jóhannsson hélt stór-
skemmtilega kveðjuræðu fyrir 
hönd nýstúdenta þar sem hann 
kvaddi skólann og starfsfólk 
hans. 
Að lokum sleit Skólameistari 
skólanum í tólfta sinn og bauð 
gestum að þiggja kaffi og kökur.  

Útskrift frá Fjölbrautaskóla Snæfellinga

Fjölbrautarskóli Snæfellinga Mynd: Sumarlði Ásgeirsson

Skólaslit  
Grunnskólans í Stykkishólmi

 
Við ætlum að kveðja skemmtilegt skólaár 
í Stykkishólmskirkju fimmtudaginn 2. júní   

kl. 18.00.    
 

Minnum foreldra Vorskólanema þ.e. 
árgangur 2010 á 

að mæta með börnum sínum. 
 

Allir hjartanlega velkomnir

Skólastjóri

Árleg styrtarganga Göngum 
saman var haldin á 16 stöðum á 
landinu á mæðradaginn 8 maí.
Við hér í Stykkishólmi höfum 
verið með í þessu verkefni  frá 
2009.  Seldur var varningur í 
Bónus á föstudaginn og einnig í 
íþróttahúsi á sunnudag.  Gengið 
var upp í Arnarborg í sól og 
blíðu.  Um 30 mans tóku þátt í 

göngunni, að göngu lokinni bauð 
Stykkishólmsbær  göngufólki í 
sund.  
Það seldust vörur fyrir 133 
þúsund. Stuðningur Göngum 
saman við íslenska vísindamenn 
skiptir miklu máli í leit að lækningu 
á brjóstakrappameini.
Kærar þakkir fyrir stuðninginn

Göngum saman - þakkir

Hanna, Eydís og Vilberg

Guðsþjónusta verður á sjómannadag, 
5. júní, kl. 11.00.

Sjómenn verða heiðraðir í guðsþjónustunni.

Fermt verður einnig í guðsþjónustunni.
Fermd verður:

Védís Ýr Bergþórsdóttir, Lágholti 2

Altarisathöfn verður í Stykkishólmskirkju 
kl. 18.00 sama dag.

Kæri frændi okkar 

Bergsveinn Eyland Gestsson
                             Austurgötu 6

lést á Dvalarheimili Stykkishólms 24. maí s.l. 
Útför fer fram frá Stykkishólmskirkju laugardaginn 4. júní kl. 14

Fyrir hönd aðstandenda
Sólbjört Sigríður Gestsdóttir

Sjómannadagstilboð 
sunnudaginn 5. júní 2016

Sjávaréttasúpa  og nýbakað brauð. 
Hægeldað Nautafille  með 
smjörsteiktu grænmeti og 
villisveppasósu.
Heimalagaður ítalskur  ís.

Verð 7.000 kr.
 

Vinsamlega pantið borð  
í síma 430 2100 

Opið alla daga frá kl. 11:30
PLÁSSIÐ  -  Frúarstígur 1  -  340 Stykkishólmur  -  Iceland

Tel. 354 436 1600  -  www.plassid.is
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http://www.saeferdir.is
http://www.hotelstykkisholmur.is
http://www.saeferdir.is
http://www.stykkishomur.is/grunnskolinn
http://www.plassid.is
http://www.fsn.is
http://www.stykkisholmskirkja.is
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frettir@snaefellingar.is
www.snaefellingar.is

Síðast liðna helgi var haldið 
námskeið í steinhöggi á 
Snæfellsnesi. Það fyrsta á Íslandi 
svo vitað sé til. Vonir eru bundnar 
við meira samstarf á þessu sviði 
í framtíðinni, t.d. í samvinnu við 
skóla á Snæfellsnesi, útilistaverk 
og skapandi ferðaþjónustu. 
Leiðbeinandi er Gerhard König 
högglistamaður. Markmið 
námskeiðsins var að virkja 
sköpunargáfu þátttakenda og 
vinna með efni af  Snæfellsnesi. 
Námskeiðið verður endurtekið 
3.-4. september n.k. og endar á 
sýningu í Stapagili. Þátttakendum 
stendur til boða að vinna undir 
leiðögn á Arnarstapa í sumar. 
Öll verkfæri á staðnum. Aðal 
viðfangsefnið er steinhögg en 
auk þess fá þátttakendur að vinna 

með rekavið og annan efnivið. 
Námskeiðið er haldið í samvinnu 
Svæðisgarðsins Snæfellsness 
og Símenntunar Vesturlands 
með styrk frá Uppbyggingarsjóði 
Vesturlands.

Námskeið í steinhöggi

Ragnhildur Sigurðardóttir framkvæmdarstjóri Svæðisgarðs Snæfellsnes

Sjómannadagurinn 2016

Óskum sjómönnum 
og fjölskyldum þeirra 

til hamingju með 
sjómannadaginn!

Bjargarsteinn   
Mathús

Verið velkomin
Opið frá kl. 14.

Grundar�örður

House of Food
Mathús

Sólvellir 15, 350 Grundarfjörður, 
Sími 438-6770, mathus@bjargarsteinn.is, 

www.bjargarsteinn.is. 
Kíktu á okkur á Facebook.

Afleysing í ræstingar
 

Leikskólinn í Stykkishólmi auglýsir eftir  
afleysingu í ræstingar frá 10. júní til 1. júlí.  

 
Um er að ræða 3,50 tíma á dag  

sem unnið er frá kl. 13:30 – 17:00. 

Nánari upplýsingar gefur  
Sigrún Þórsteinsdóttir leikskólastjóri  

í síma 433-8128. 

Stykkishólmsbær

Hæ vinir!
Ég þakka Guðný tengdó 
fyrir áskoruninna og fyrir 
að gera mér kleift að lækka 
meðalaldurinn aðeins í 
uppskriftahöfundahópnum. 

Þessi réttur heitir því mjög 
lýsandi nafni„mangó chutney 
kjúklingur með innbyggðu 
kartöflugratíni“ og hann er 
ekta skítléttur föstudagspartý 
réttur. 
Ég elda alltaf bara fyrir tvo því 
ég tými ekki að bjóða öðrum 
í mat – en við eigum yfirleitt 
svolítinn afgang af þessum 
rétt, bæta má við meiri 
kjúkling ef þarf.

2-3 kjúklingabringur
(Rúmlega) Hálfur poki af 
kartöfluflögum af eigin vali. 
Ég nota með salt og pipar
1 peli rjómi
200-400gr rjómaostur

½ - 1 dós sýrður rjómi
½ krukka mango chutney
Sambal Oelek eða annað 
chilli mauk eftir smekk. Ég 
persónulega fíla að finna 
ekkert sérstaklega mikið fyrir 
tungunni minni eftir át svo að 
ég set góðar 2 teskeiðar, sem 
má að sjálfsögðu minnka, en 
rétturinn er bestur ef hann rífur 
dálítið í
½ - 1 teskeið karrý
Salt og pipar + annað krydd 
eftir smekk
Rifinn ostur

Hitið ofninn í 200°.
Dreifið kartöfluflögunum yfir 
botninn á eldföstu móti.
Bræðið 100-200gr af 
rjómaosti í hálfum rjómapela 
og hellið yfir kartöfluflögurnar.
Skerið kjúklingabringurnar í 
2-3 bita og kryddið með salti, 
pipar og fleiri kryddum eftir 
smekk. Ég nota hvítlaukspipar, 

chilli blöndu og cayanne 
pipar. Leggið bringurnar yfir 
kartöfluflögurnar. 
Bræðið restina af 
rjómaostinum saman við 
restina af rjómanum, mango 
chutney-ið, sýrða rjómann, 
sambal oelek-ið og karrýið. 
Hellið sósunni yfir kjúklinginn 
og kartöfluflögurnar og 
setjið mótið inn í ofn í ca 
15-20 mínútur eða þar til 
kjúklingurinn á 5-10 mínútur 
eftir. Dreifið þá rifnum osti 
yfir (þessu má sleppa, en 
kommon, allt er betra með 
osti). Setjið aftur í ofninn þar 
til osturinn er bráðinn og 
kjúklingurinn tilbúinn. 

Sumir myndu segja að það 
væri nóg að bera réttinn með 
salati, en ég hef hrísgrjón með 
honum af því að meiri kolvetni 
eru alltaf betri kolvetni ;)

Ég vona að þið njótið og 
að rétturinn sé nægjulega 
Bónus-væddur, en ég hugsa 
samt að það sé betra úrval í 
Bónus í Stykkishólmi en litlu 
hverfisbúðinni minni hér í 
Steinkjer.

Að lokum vil ég skora á Elínu 
Sóleyju vinkonu mína (ég 
verð að sjálfsögðu að halda 
meðalaldrinum niðri)

Mangókjúklingur

Margrét Hólmgeirsdóttir

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

Sumarleikár Frystilefans hafið
Í sumar verða fimm leiksýningar 
á viku í Frystiklefanum og verða 
því á bilinu 75-90 talsins í sumar. 
Sýningarnar verða ýmist sýndar á 
íslensku eða ensku og hægt er að 
sérpanta sýningar. 4 atvinnuleikarar 
hafa verið ráðnir til Frystiklefans til 
að taka þátt í sýningunum í sumar. 
Frystiklefinn heldur því áfram að vera 
metnaðarfullt og afkastamikið leikhús 
sem fyrr.

www.thefreezerhostel.com  
   00 354 865 9432 | hafnargata 16, 360 rif | find us on 

Booking.com's 
honour Award 
for excellency

eyrArrósin 
national award for outstanding 
cultural project in rural iceland

Summer Season 2016

Social hoStel · theatre  ·  culture centre

We’ve won some 

comedy:21:07 MonDAys @  20-21

 ★★★★★
"Another rose in the beautiful bouqet  
of this ambitious theatre"  
-G.S. SkeSSuhorn 

★★★★
"Fantastic show" 
- S.b. - dv

BOOK yOur TICKET hErE: www.thefreezerhostel.com / info@thefreezerhostel.com  / + (354) 865 9432

comedy:one niGht Stand tUesDAys @ 20-21

~ 2016 ~

summer premiere

comedy:Genesis sUnDAys @ 20-21

GeneSiS
the story of creation
how our world was created ... or something

~ 2016 ~

summer premiere

 "I forgive her" 
- God.

Live music &  
Guest performances    fri-

DAys & sAtUrDAys 

drama:mar thUrsDAys @ 20-21

✩ ✩ ✩ ✩ ✩

”I think I have never been so  
moved by any other Performance” 

- m.þ.h. – skessuhorn

✩ ✩ ✩ ✩ ✩

”If you are going to see one  
Performance this year make  
it MAR!“ - g.s. – jökull

the Sea takeS and the Sea giveS...

a drama baSed on two true taleS of tragedy

• Nominated for Gríman, the icelandic theatre awards •

“The story of Iceland ... Ri-
diculously well executed ... 
Shocking ... I recommend it”

- a.v – dv 

“Heart-cutting, sincere and 
strong ... Beautiful”
- d.k. – hugras.is

★★★★
“The children had just as much fun  

as the adults did ... Fantastic”

 e.b.. - fréttablaðið

“Excellent Theater ...  
This was just amazing!” 

P.R. - The TRavel PlanneR  
Radio show

H

E

R

O

★★★★
”This show exudes playfulness  
and richness of idea. You won't  

be bored for one second” 
- j.V.j. – DV

 "A hilarious telling of a 700 year old story that could 

just as easily take place today, minus the trolls... 

Broadway quality performance." 

- c.n. - gohowknowhow.com 

comedy:HERO WeDnesDAys @ 20-21

"An excellent  
piece of theatre"  
- G.þ. -  
morGunblaðið

A comedy 
bAsed  

 

on the 
sAgA of

 
bárður 

snæfellsás

did alienS land here or not? a comedy baSed on real, local eventS

Here We Are!

JuNe - JuLY - AuGusT

on the doorStep of SnæfellSjökull glacier national park, weSt iceland

All our shows  
are performed  

in english

Sumarleikárið hafið
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http://www.fasteignsnae.is
http://www.faststykk.is
http://www.fasteignsnae.is
http://www.faststykk.is
http://www.bjargarsteinn.is
http://www.stykkisholmur.is/leikskolinn
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Stykkishólmur 2016
Bifreiðaskoðun á Dekk og smur 

9. og 10.júní 2016 
Tímapantanir í síma: 438 1385

Lokað er í hádeginu milli kl. 12 - 13

Frumherji - Örugg bifreiðaskoðun - www.frumherji.is

Óskum sjómönnum 
og fjölskyldum þeirra 

til hamingju með 
sjómannadaginn!

Óskum sjómönnum 
og fjölskyldum þeirra 

til hamingju með 
sjómannadaginn!

Sjómannadagsblað Snæfells-
bæjar kemur út nú í vikunni 
fyrir sjómannadag. Það byrjar á 
hugvekju eftir sr Karl V Matthíasson 
og ávarp er frá Gunnari Braga 
Sveinssyni sjávarútvegsráðherra. 
Í blaðinu að þessu sinni  er ma. 
viðtal við Hermann Magnússon 
sjómann í Ólafsvík og konu hans 
Svanhildi Pálsdóttur en hann er 70 
ára á þessu ári og þau bæði hafa 
frá mörgu skemmtilegu að segja. 
Þá er viðtal við heiðurskonuna 
Aldísi Stefánsdóttur um það sem 
á daga hennar hefur drifið en hún 
flutti á Hellissand 1949 aðeins 
fimmtán ára gömul frá Norðfirði. Þá er Gísli Kristjánsson fv skipstjóri 
í Grundarfirði tekin tali og hefur hann frá mjög mörgu áhugaverðu 
að segja. Hann var bæði á síðutogurunum og seinna á bátunum og 
hann ber þetta saman á sinn ,,kómíska“ hátt. Stórfróðleg grein er 
eftir Egil Þórðarsson fv loftskeytamann en hann byrjaði sinn feril á 
skuttogaranum Guðsteini GK. Þar segir hann frá hinu þýðingarmikla 
starfi þeirra um borð í skipunum sem glögglega kom í ljós er togarinn 
Elliði  sökk á Breiðafirði árið 1962. Þá er skemmtileg umfjöllun um 
Kristmund heitinn Halldórsson skipstjóra frá Ólafsvík um samskipti 
hans við skelveiðisjómenn á  Costa del Sol í sumarfríum sínum. Rætt 
er við Kristinn Ó Jónsson fv skipst og Margeir Jóhannesson skipstjóra 
á Þórsnesinu. Þá eru valinkunnar sjómannskonur á Snæfellsnesi 
spurðar nokkurra spurningar og að auki er fjöldi mynda og frásagna. 
Blaðið er brotið um í Prentsmiðjunni Steinprent í Ólafsvík og er 92 
síður og allt í lit. Á suðursvæðinu verður blaðið til sölu á Grandakaffi í 
Reykjavík. Ritstjóri er Pétur Steinar Jóhannsson

Sjómannadagsblað

frettir@snaefellingar.is

Óskum sjómönnum 

og fjölskyldum þeirra 

til hamingju með 

sjómannadaginn!

Innritun fyrir næsta skólaár 
lýkur 8. júní!

Skólastjóri

Þá er runnin upp síðasta vikan 
þar sem ég hef fasta búsetu hér 
í Stykkishólmi, allavega í bili, 
enginn veit sína ævi fyrr en öll er.  
Mig langar í nokkrum orðum að fá 
að þakka fyrir þau 23 ár sem ég  
hef búið í Hólminum.  Að flytja svo 
til ókunnug á nýjan stað er ekki 
alltaf auðvelt.  En móttökurnar 
sem að ég fékk voru ekki af verri 
endanum. Gunnar (jákvæði) 
skólastjóri fékk mig til að trúa því á 
sínum tíma að ég væri hreinalega 
eina pússlið sem vantaði til þess 
að Stykkishólmur yrði fullkominn 
bær!  Ég eignaðist góða 
fjölskyldu, frábærar vinkonur, 
skemmtilega vinnufélaga og 
blakfélaga og svo ég tali nú ekki 
um frábæra nágranna.  
Mig langar að minnast á nokkur 
spaugileg atvik sem rifjast upp 
þegar ég hugsa til baka.  

•Ég fann það þegar ég eignaðist 
Eyþór minn sem nú er 20 ára hvað 
það persónulegt að eignast barn 
á svona litlum stað.  Ég hringdi 
í Ellu ljósu svona um hálftíu-
leytið á fimmtudagskvöldinu 7. 
mars 1996 og sagði henni að ég 
héldi að barnið væri farið að láta 
kræla á sér en þá fékk ég svarið 
“já, já Helga mín vertu bara 
róleg, ég ætla að klára að horfa 
á Derrick og svo hittumst við 
bara um ellefuleytið”. Svo varð 
úr og barnið fæddist um eitt eftir 
miðnætti í rólegheitum.

•Einu sinni var ég með Bensa 
minn ca. 4 ára í búðinni að versla.  
Keypti töluvert mikið í það skiptið 
og bað hann um að halda á 
kartöflupokanum.  Hann sagðist 
ekki nenna því!  Ég og fólkið í 
kringum okkur urðum frekar hissa 
þar sem Bensi er og hefur alltaf 
verið góður og viljugur drengur.  
Ég spurði hann hvort hann ætlaði 
ekki að verða stór og sterkur 
sjómaður eins og pabbi en þá 
kom þetta svar “nei ég ætla bara 
að verða kennari”.  Ég bara allar 
vörurnar sjálf heim þann daginn!

•Þegar Sveinn Ágúst fæddist 
spurði Inga á Spító (leikskólanum) 
Eyþór hvort hann væri líkur 
honum, hann svaraði “já hann er 
svoldið líkur mér og svoldið líkur 
Bensa en mest líkut Kðistboðgu” 

(hann var mjög smámæltur þegar 
hann var lítill).  “Nú” sagði Inga “á 
mamma þín systur eða frænku 
sem heitir Kristborg” “nei” svaraði 
Eyþór “ég meina Kðistboðgu 
kennaða”.
Ég er búin að kenna við 
Grunnskólann í yfir 20 ár og alltaf 
verið umsjónarkennari og hefur 
það verið mjög skemmtilegur tími.  
Fyrsti árgangurinn minn voru 
börn fædd 1989, skemmtilegur 
líflegur hópur.  Nú eru þau orðin 
fullorðin og jafnvel lögfræðingar, 
kennarar, verkfræðingar og fleira.  
Það er svo ótrúlega gaman að 
sjá hvað verður úr litlum 6 ára 
grunnskólabörnum og meira að 
segja eru nokkur þeirra orðnir 
foreldrar.  Hvað skyldi verða úr 
snillingunum sem eru að útskrifast 
í dag 2. júní 2016?  Grunnskólinn 
í Stykkishólmi og þá um leið 
foreldrar mega vera ansi stolt 
af krökkunum sínum.  Ég var að 
koma úr frábærri Danmerkurferð 
með 9. bekk og fengum við 
hrós hvar sem við komum fyrir 
hópinn.  Flugfreyjurnar, báðar 
leiðir, komu sérstaklega til okkar 
kennaranna til þess  að láta okkur 
vita hversu einstaklega kurteis 
og indæl börn við værum með.  
Þær sögðust vera mjög vanar að 
ferðast með skólahópa en þessi 
hópur toppaði allt.  Okkur fannst 
nú ekkert leiðinlegt að fá svona 
“comment” ☺
En enn og aftur takk fyrir Hólmarar 
að hafa tekið svona vel á móti 
Reykjavíkurstúlkunni sem flutti 
út á landsbyggðina á vit nýrra 
ævintýra fyrir 23 árum, þetta 
voru skemmtileg ár.  Nú hefst nýtt 
ævintýri í Grafavoginum en ég 
ákvað að kaupa íbúð í alfaraleið 
og því tilvalið að droppa við og 
fá sér kaffibolla áður en keyrt er 
vestur.  Alltaf velkomin.

Takk fyrir mig og mína

Helga Sveinsdóttir

Norska húsið hefur sett upp 
sýningu um húsgagnasmiðjuna 
Aton sem rekin var um árabil hér 
í Stykkishólmi.  Margar gerðir 
húsgagna eru til sýnins og saga 
Aton rakin.  Að undirbúningi kom 
fjölskylda Dagbjarts Stígssonar 
sem var stofnandi Aton en einnig 
var Sigríður Hanna Jóhannesdóttir 
ötul að safna saman munum á 
sýninguna.  Sýningin er opin alla 
daga og stendur til áramóta.

ATON sýning

Boðið var upp á árlega vortónleika 
í Vatnasafni s.l. laugardagskvöld 
þar sem Jófríður Ákadóttir flutti 
frumasamda tónlist.  Þetta mun 
vera níunda ár Vatnasafnsins, og 
því afæmlisár framundan.

Níunda ár Vatnasafns

Stykkishólmsbær 
óskar sjómönnum og 

fjölskyldum þeirra 
til hamingju með 
sjómannadaginn.

frettir@snaefellingar.is
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Fréttatilkynning

http://www.faststykk.is
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Sjómannadagurinn í Stykkishólmi  
Sunnudagur 5. júní

8:00   Fánar dregnir að húni.
10:00  Blóm lögð við minningarreit drukknaðra sjómanna 
  í kirkjugarðinum.
10:30  Blóm lögð við minnisvarða látinna sjómanna.
11:00  Sjómannamessa, sjómenn heiðraðir.
13:00  Skrúðganga frá Tónlistarskólanum, 
  gengið niður Skólastíg að höfninni.
13:30  A�júpun minnisvarða um Blika frá Stykkishólmi 
  sem fórst 1924.

Skemmtiatriði við höfnina
 Koddaslagur
 Stakkasund
 Brettahlaup
 Hreystigreip
 Kappróður á kayak
 Gamlir karlar keppa á skútum

Ka�sala Berserkja
          Ka�sala björgunarsveitarinnar 
          í björgunarsveitarhúsinu við Aðalgötu.
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