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Aðalfundur framundan?

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.
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SÆKJUM OG SENDUM

ÁRBORG

Jól í Árborg 2014
Jólatorgið opið í Sigtúnsgarðinum á Selfossi 
helgina 19. – 21.des.

Leikskólabörnin syngja og jólasveinarnir koma í heimsókn
Fjölbreyttur varningur er til sölu á torginu og rafmagnslestin gengur 
um litla jólaþorpið.

Opið föstudag frá 15:00 – 18:00 og lau. og sun. frá 
12:00 - 18:00.  Jólatónlist ómar um svæðið.

Viðburðir á sviði frá kl.14:30 lau. og sun. og mæta m.a. 
leikskólabörn til að syngja á sunnudeginum kl. 15:00 
en þá verður líka slegið upp jólaballi með jólasveinum 
úr Ingólfsfjalli. 

Þeir sem hafa áhuga á að selja varning í söluhúsunum 
geta haft samband við Sigrúnu Hauksdóttur í síma 
618-5000 eða sent póst á sigrun@pax.is. 

Nánari upplýsingar á www.arborg.is 
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Gleðileg jól

14 Og allt í einu jól!2, 4, 6, 9, 10   Jólahald 12  Frábær kjúlli
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Frábær gjöf fyrir dömur 
á öllum aldri 

Fáanleg í 12 litum

Nánar um sölustaði á facebook

Verð: 3390 kr. og 
3190 (barnastærð 3-9 ára)

Ústölustaðir: 
Mótívó Selfossi, Lyf og heilsa Vestmannaeyjum

Þær unnu allar afrek á árinu. Konurnar sem segja frá jólahaldi í blaðinu 
í dag. Jólum fyrir hálfri öld í Þorlákshöfn og allt til jólanna í fyrra á 
íslenskri grund.  Á leiðinni heim úr námi -  „með litlu fjölskylduna“. 
Þær eiga það sameignlegt að hafa lagt sig fram hver á sinn hátt. Þannig 
verður hvunndagurinn sérstakur í hvert eitt sinn. Og þannig boða jólin 
gleði, kærleika og umhyggju. Sigþrúður í Þorlákshöfn er upp á hvern dag 
að fræða og skapa börnunum öryggi í skólanum þar sem hún vinnur. 
Anna Birna lauk lista- og arkitektanámi og hélt eftirminnilega sýningu 
í Listasafni Árnesinga á árinu. Rannveig Anna er frumkvöðull og rekur 
konubókastofu á Eyrarbakka. Árný Erla er kynningarfulltrúi síns sveitar-
félags, Rangárþings eystra. Mikils virði að sveitin sé á kortinu. Halldóra 
er í framvarðasveit síns verkalýðsfélags. Fimm konur, fimm frásagnir.

Hverjar eru þessar framsæknu konur? Þær sækja fram á eigin forsendum. 
Á öllum tímum hafa konur sótt fram. Á jólunum eru þær fulltrúar þess 
fagra, þess umfaðmandi. Jólin eru tákn þess sem er mest virði. Gleði, 
góðra minninga, umhyggju, öryggis. Hvers virði er lífið? Jólin. Minning 
um fæðingu. Minning um tíma og ókomna tíma. Við segjum hvert við 
annað: Gleðileg jól.

Jón úr Vör orti svo fallega:
Jól,
kertaljós í bláum fjarska,
bak við ár,
æskuminning um fegurð.

Þorlákur Helgi Helgason.

Kertaljós  
í bláum fjarska 

LEIÐARI

það var og...
Sú gleðí er þó opt eigi eins
saklaus og alvarleg.

Á aðfangadagskveldið
fyrir jól sópar og prýðir hver húsmóðir
heimili sitt og uppljómar hvert herbergi
með ljósum eptir því, er föng eru á.
Í sveitum er þetta kveld opt hin gleðilegasta
stund á árinu, þá er friður og rósemi
ríkjandi á hverju heimili, þá gleðst hið örvasa
gamalmenni sem æskumaðurinn og allir
sem geta gleðja sig með saklausum skemmtunum,
þar er ekkert heimili, er eigi minnist
hátíðarinnar með andlegum söngvum og
bænariðju. Í kaupstöðunum skipar gleðin
einnig öndvegi þetta kveld og eigi síst hér
í Reykjavík, en sú gleðí er þó opt eigi eins
saklaus og alvarleg, og fremur blandin hégómadýrð

en í sveitinni, hér skemmta menn
sér meira með spilum og vínföngum og getur
það líka ef það fer vel og hófiega fram
verið saklaus skemmtan, en opt verður hætt
við því, að slíkar skemmtanir hafi eigi hinar
heppilegustu afleiðingar í för með sér og
þótt þær séu byrjaðar með friði og ánægju,
leiða þær opt til sundurþykkis og óánægju
eins á jólanóttina sem endrarnær. Einkum
eru það guðræknisiðkanirnar, er eigi eru
jafn almennar það kveld1 hér og í sveitunum,
reyndar er haldinn hér kveldsöngur í
kirkjunni, hún uppljómuð af ljósum og mjög
fjölsótt af tilheyrendum, en sú guðsdýrkun
það kveld verður þó opt eigi eins kyrrlát og
þýðingarmikil sem húslestrarnir í sveitunum.

(Máni 1879)

„Í minningunni hreinlega stoppaði 
klukkan á meðan messan stóð yfir“
Jólin, jólin eru að koma hljómar 

alls staðar og mikil tilhlökkun 
í gangi. Það er mikil stemning 

í gangi og margar freistingar. Flest-
ir eru það heppnir að eiga góðar 
minningar um þennan tíma og geta 
yljað sér og öðrum með því að rifja 
upp liðinn tíma. 

Jólin eru hefðbundin hjá flestum 
og almennt er haldið í hefðirnar 
þegar kemur að þessari hátið ljóss 
og friðar. Jólin á mínu æskuheimili 
byrjuðu alltaf þegar bróðir minn 
átti afmæli 20. des. Þá byrjaði fyrsta 
smakkið af smákökum, lagtertum, 
rúllutertum og kakói. Ég var svo 
heppin að alast upp í Þorlákshöfn 
með stórfjölskyldunni í móðurætt. 
Það var mjög skemmtilegur siður 
í götunni okkar um hver jól, Þor-
láksmessukvöld kveiktu allir í einu 
á útiseríum í rauðum og gulum 
litum. Í framhaldinu var skreytt 
innandyra. Skreytingar voru mjög 
látlausar í þá daga og var ein inn-
isería í stofuglugganum, jólatré í 
stofunni og borðskreyting á stofu-
borðinu með hýasintu, yndislegt 
og fallegt. Á þorláksmessukvöldi 
fórum við krakkarnir að bera út 
jólakort og jólagjafir sem við bár-
um í stórum bala á milli okkar um 
allt þorp. Spennan stigmagnaðist á 
aðfangadag og gott að gleyma sér 
smá stund yfir jólastund sjónvarps-
ins milli klukkan 14: 00 og 16: 00. 

Klukkan stoppaði á meðan 
messan stóð yfir. 
Móðir mín Lilja Bóthildur söng í 
Söngfélagi Þorlákshafnar og vor-
um við alltaf í kirkju þegar jólin 
voru hringd inn. Í minningunni 
hreinlega stoppaði klukkan á meðan 
messan stóð yfir og var búið að telja 
allt sem hægt var að telja í kirkj-
unni þegar loksins var farið heim 
í rjúpurnar. Stórfjölskyldan kom 
saman í kvöldkaffi hjá Halldóru 
ömmu minni sem var ómissandi 
liður í jólahaldinu. Í fjölskyldunni 

var mikið spiluð vist og það má 
segja að allt hafi verið undirlagt 
öll jólin í spilamennsku. Stundum 
var hreinlega allt vitlaust því allir 
voru svo tapsárir og vændu hvorn 
annan um að spila af sér. Eftir spila-
mennskuna, ef niðurstaðan varð 
ekki frú Halldóru ömmu minni í 
vil þá lét hún okkur krakkana leggja 
saman aftur því hún var viss um að 
svindlað hefði verið á sér og ætlaði 
ekkert að gefa eftir. 

Á „kalkúnatímabilinu“ varð 
einu sinni mikið uppistand. 
Hefðbundinn jólamatur á heim-
ilinu voru rjúpur sem eru algjört 
lostæti. Það hefur nú alltaf verið 
partur af tilverunni að fylgjast með 
nýjum straumum og stefnum. 
Móðir mín var ekki undantekn-
ing í þeim efnum og farið var að 
hafa kalkún á jólunum. Í þá daga 
var ekki farið út í næstu verslun að 
kaupa gripinn því opinberlega var 
þetta ekki til í verslunum. Þetta var 
innflutt matvara eftir einhverjum 
krókaleiðum og ég held hreinlega að 
menn hafi verið komnir í áskrift. Á 
þessu „kalkúnatímabili“ varð einu 
sinni mikið uppistand á heimilinu. 
Snemma á aðfangadag fengum við 

upphringingu frá kaupmanninum 
og okkur tilkynnt að við yrðum 
að skila gripnum því einhverjir 
ónefndir hryðjuverkamenn hefðu 
sprautað einhverjum óskapnaði í 
framleiðsluna. Drottinn vor var 
títtnefndur þennan morgun, „guð 
minn góður Svenni (faðir minn) 
ég býð ekki eftir því hver dettur 
fyrst niður dauður við jólaborðið“. 
Nú voru góð ráð dýr. Farið var með 
skepnuna í höfuðstaðinn henni skil-
að á „ákveðinn stað“ og í staðinn 
fenginn hamborgarahryggur eftir 
sömu krókaleiðum því ekki fékkst 
hryggurinn í verslunum. Þetta var í 
fyrsta skipti sem við fengum þennan 
hefðbundna íslenska jólamat en upp 
frá því fór hryggurinn að að verða 
algengur jólamatur á heimilinu eins 
og á öðrum heimilum á Íslandi. 

Eitt er víst að jólin koma alltaf 
hvað sem umgjörð og öðru líður. 
Tíminn þýtur áfram og þrátt fyrir 
válind veður og ýmislegt sem getur 
truflað okkur í hinu daglega lífi þá 
er svo mikilvægt að njóta hverrar 
stundar. Að lokum við ég senda 
bestu óskir um gleðileg jól, farsæld 
og frið á komandi ári.

Halldóra Sigr. Sveinsdóttir,  
formaður Bárunnar, stéttarfélags.

Pakkaþjónusta 
jólasveinanna 
í Ingólfsfjalli
Eins og áður mun Ungmennafé-

lag Selfoss aðstoða við pakka-
þjónustu jólasveinanna fyrir þessi 
jól en jólasveinarnir hafa lengi séð 
um að bera út pakka á Selfossi á að-
fangadagsmorgun milli kl. 10-13. 

Tekið er á móti litlum pökkum 
í Tíbrá, félagsheimili Umf. Selfoss 
að Engjavegi 50, á Þorláksmessu kl. 
18-21. Gjald fyrir systkinahóp er 
kr. 1.000. 

Ungmennafélag Selfoss

JÓLaHaLD

Þarna erum við systkinin á aðfangadagskvöld nýbúin að taka upp pakkana. 
Halldóra og Dagbjartur.

SELFOSS-SUÐURLAND
kemur næst út 15. janúar 2015
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Fríblaðinu er dreiFt í 9.500 eintökum á öll heimili á suðurlandi. 

SELFOSS
24. TBL. 3. ÁRGANGUR 2014

Selfoss inn á hvert heimili!

Jólagleði, kærleikur og trú
Ein jól marka tímamót í lífi 

mínu, fyrstu jólin sem ekki 
voru haldin á bernskuheim-

ilinu á Selfossi heldur í litla húsinu 
mínu hér í Þorlákshöfn árið sem 
frumburður okkar hjóna kom í 
heiminn. Allar götur síðan hef ég 
haldið jólin hér, með manni og 
börnum og notið þess að upplifa 
hátíðina sem móðir – en flestir for-
eldrar þekkja sem betur fer þá gleði 
og tilhlökkun sem jólin vekja hjá 
börnunum. 

Þegar ég settist niður til að 
hugleiða eftirminnilega jólahátíð, 
langaði mig þó frekar að segja frá 
bernskujólum mínum, ekki neinum 
ákveðnum, heldur frekar því sem 
mér fannst kalla fram jólatilfinningu 
hjá lítilli stúlku. 

Pabbi söng helst til kröftug-
lega“Heims um ból”. 
Ég átti því láni að fagna að alast upp 
við gott atlæti og góða jólasiði. Jóla-
undirbúningurinn var hefðbundinn 
á okkar heimili og umgjörðin ein-
kenndist af eftirvæntingu og spennu, 
ekki síst hjá ungviðinu. Jólaundir-
búningurinn í skólanum var hluti af 

spennunni, jólakortaskrifin, skórinn 
úti í glugga, biðin eftir jólasveinun-
um, teiknimyndirnar í sjónvarpinu 
á aðfangadag (sem beðið var eftir 
allt árið), jólabaðið, jólamaturinn, 
jólafötin og að sjálfsögðu jólapakk-
arnir. Mér þótti líka alltaf ákaflega 
hátíðlegt að fara í miðnæturmessuna 
á aðfangadagskvöld, þó mér þætti 
pabbi nú stundum syngja helst til 
kröftuglega þegar allir tóku undir í 
„Heims um ból”. 

Þetta allt skapaði andrúmsloft sem 
er mér minnisstætt en þó eru aðrir 
hlutir sem vekja upp raunverulegri 
og tilfinningaríkari endurminningar 
og þeir hlutir eru hvorki stórir né 
verðmætir. 

Athöfnin var helg. 
Glertoppurinn fagri sem fara átti á 
jólatréð er ein mesta gersemi sem 
ég man eftir á heimilinu. Athöfnin, 
þegar kassinn ílangi var opnaður, 
var helg. Fyllstu varúðar varð að 
gæta þegar lokinu hafði verið lyft og 
frumburðurinn á heimilinu fékk það 
ábyrgðarmikla hlutverk að mjaka 
honum úr baðmullarbeðinu (sem 
hann hvíldi annars í 50 vikur á ári) 

og koma honum á topp trésins. Þetta 
er ógleymanlegt. 

Pappastjarnan í eldhúsglugganum 
var ekkert sérstaklega skrautleg eða 
merkileg. En jólin komu nú ekki 
í þá tíð á mitt heimili fyrr en hún 
var komin upp og þótti hin fegursta 
skreyting. Og þá var nú ekkert farið 
að skreyta fyrr en á Þorláksmessu!

Kirkjulíkanið frá afa og ömmu var 
þó sennilega sá hlutur sem mér þótti 
vænst um. Þetta var lítil brúnleit 
kirkja með hvítu þaki sem hafði þá 
náttúru að það glitraði á það. Inni í 
kirkjunni var pera og þegar henni var 
stungið í samband tendraðist ljós svo 
sjá mátti fólkið á kirkjubekkjunum 
og prestinn fyrir altarinu. Þvílík dýrð 
og þvílík hátíðarstund þegar ljósið í 
kirkjunni okkar var kveikt. 

Þrír hlutir sem komu  
með jólin á heimilið. 
Þegar ég hugsa til baka finnst mér 
þessir þrír hlutir vera þeir sem komu 
með jólin á heimilið. sennilega vegna 
þess að þeir eru nokkurs konar tákn-
gervingar fyrir þær tilfinningar sem 
við viljum kalla fram á jólunum, 
nefnilega gleði, kærleika og trú. 

Glertoppinn tókum við úr kassan-
um og settum á tréð af kærleika, 
alúð og gleði sem aldrei gleymist. 
Jólastjarnan í glugganum var tákn 
stjörnunnar sem lýsti leiðina til Jesú-
barnsins í jötunni og gaf okkur hina 
dýrmætu barnatrú. Kirkjan frá afa og 
ömmu tvinnaði þessar tilfinningar 
allar saman: kærleikann sem gjöfin 
stóð fyrir, gleðina í andlitum fólksins 
sem sat inni í henni og trúna sem bjó 
í brjóstum þess. 

Bæn mín á þessari aðventu er 
sú að börnin mín og önnur börn 
dagsins í dag fái tækifæri til að 
eignast ljúfar minningar frá sínum 
bernskujólum. Að okkur fullorðna 
fólkinu auðnist að sýna hvert öðru 
og börnunum þær tilfinningar sem 
við viljum að þau þekki og geti gefið 
öðrum.

Gleðilega hátíð,
Sigþrúður Harðardóttir

Hugvekja í aðdraganda jóla 
Það fer vel á því við undirbún-

ing jólanna að kalla saman 
fulltrúa tvenns konar jóla. 

Prestinn sem fulltrúa hinnar 
alvarlegu hliðar jólanna og ætlast 
til að hann tali eitthvað slíkt. 

Og Kristbjörgu Kjeld að lesa sögu 
úr bók sem Jóhannes úr Kötlum 
gaf ût. Sá ágæti Dalamaður og 
Hvergerðingur er ágætur fulltrûi 
ærslamenningarinnar ef svo má 
segja. Hinnar léttari hliðar, grýlu 
og jólasveinanna sem setja sem fyrr 
bæði svip á aðventu og jól. 

Stundum hafa þessar tvær hliðar 
tekist á. Kristin kirkja hefur stund-
um verið með snúð út í þessi háver-
aldlegu ærsl en á ekkert með það og 
hefur aldrei. Jólin voru heiðin hátíð 
til þess að fagna viðsnúningi sólar, 
kristnin tók hana yfir og getur engu 
kennt um nema sjálfu sèr að þurfa 
að deila henni. 

Nú er það svo að jólasveinatrúin 
fjarar út með aldri en herðist á hinni 
ef eitthvað er með hækkandi aldri. 
Þetta er frekar skrítið því ekkert er 
ósennilegra að sveinar búi í fjöll-
um uppi á hálendi Íslands en að 
Guð og Jesú sitji einhvers staðar 
uppi í himninum. Áður fyrri var 
himinhvolfið reyndar lítt rannsakað 
og við trúðum því bókstaflega að 
himnaríki með Guði englum væru 
þarna einhvers staðar. 

Nú er hins vegar búið að hrekja 
Guð úr flestum vigstöðvum sínum 
og hann eða hún er varla lengur 

persónugerður heldur smættaður 
niður í vera kærleikur, vera allstað-
ar, í garðslöngu, jafnvel bara í hug-
skoti þínu eða í náunga þínum, í 
hverju litlu barni o.s.frv. Frásagnir 
sem áður þòttu dagsannar eru nú 
sagðar líkingar, dæmisögur, ljóð eða 
hver veit hvað. Samt trúum við á 
Guð, þ. e. mörg okkar, ekki því að 
Grýla búi í helli í Esjunni. Og það 
er eimitt þetta sem trú er. 

Þrátt fyrir það að rökfræðilegur 
radar okkar segi okkur að hitt og 
þetta geti ekki verið eða sé ekki 
sennilegt, þá bara trúum við. Þetta 
er ekta trú. Öðruvísi en bókstafstrú 
sem gerir kröfu um bókstaf. Eitt-
hvað bókstaflegt. Svoleiðis er það 
ekki hjá flestum okkar. Trú okkar er 
svolítið eins og jólasveinatrú barns-
ins. Við trúum bara. 

Öfgar fylgja trúarbrögðum. Alltaf 
eru einhverjir sem trüa því að þeir 
einir viti. Að þeir séu í sérstöku 
sambandi við Guð. Slíkur maður, 
manneskja, hreyfing, telur að hann 
megi allt. Hann er í sérstöku sam-

bandi. Sérstaklega eru slíkir hættu-
legir ef þeir komast yfir hreyfingu 
jafnvel ríki. 

Til eru þeir sem segja að létttrúaða 
fólkið, eins og fólkið í þjóðkirjunni 
okkar, sé láglendið sem gerir fjöllin 
möguleg, þ. e. geri öfgana mögu-
legar. Aðrir segja að hinir hófsömu 
haldi öfgunum frá. 

Ég er á þeirri skoðun. Þess vegna 
styð ég hófsama þjóðkirkju. Sem 
jàtar trú á guð og Jesú og heilagan 
anda. En án þess að það skyldi mig 
til að vera ámóti hinu og þessu. Eða 
að ráða yfir öðrum. 

Okkar guð er fyrst og fremst góð-
ur. Þess vegna undirbúum við jólin 
með öfgalausum hætti. Undirbúum 
okkur að taka á móti jesúbarninu 
sem minnir okkur fyrst og síðast 
á hið góða, á kærleikann, sem svo 
nauðsynlegt er að bera inn í heim-
inn. 

Baldur Kristjánsson
(Flutt fyrst á hátíðarfundi 

Heilaheilla og birtist hér sem hug-
vekja í adraganda jóla)

rjúpnabringur komnar á jólaborðið.

JÓLaHaLD

Litla herbergið í Blátúni á 
Eyrarbakka er orðið fullt af 
efni eftir íslenskar konur
„Það er ótrúlegt til þess að 

hugsa að fyrir tveim árum 
síðan var hugmynd mín 

um Konubókastofu aðeins fjar-
lægur draumur,“ segir Rannveig 
Anna Jónsdóttir, forstöðukona 
Konubókastofu á Eyrarbakka. 
„Draumur sem jafnvel yrði aldrei 
að veruleika.  Núna í lok árs þar 
sem Konubókastofa hefur starfað 
í eitt og hálft ár er þakklæti mér 
efst í huga. Þakklæti fyrir hversu 
vel almenningur út um allt land 
hefur tekið verkefninu og tekið 
þátt í því. Eins þakklæti til þeirra 
sem hafa stutt starfsemina fjár-
hagslega.  Litla herbergið í Blátúni 
á Eyrarbakka er orðið fullt af efni 
eftir íslenskar konur. Skáldskap, 
ævisögur, fróðleikur, ýmis rit og 
ritgerðir svo að eitthvað sé nefnt. 
Elsta bókin, handavinnubók, er 
síðan 1886. Ég hlakka mikið til að 
fara inn í nýtt ár með starfsemina 

og eru ýmis verkefni í bígerð. Svo 
sem dagskrá af tilefni 100 kosn-
ingaafmælis íslenskra kvenna. Ég 
óska ykkur gleðilegra jóla og þakka 
fyrir stuðninginn á árinu sem er að 
líða,“ segir Rannveig Anna Jóns-
dóttir.“ 

Draumur sem varð að veruleika. 
Ljósmynd: Linda Ásdísardóttir.
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Árið sem furan var misheppnað jólatré
Ég hef alltaf verið mjög mikið 

jólabarn og allt í kringum 
jólin hefur heillað mig alveg 

síðan ég var lítið kríli. Ég átti það 
oft til að byrja að spila jólalögin í 
október því mér fannst þau bara svo 
falleg og skemmtileg og það væri 
nauðsynlegt að hlusta á þau lengur 
en í mánuð. Ég hef eytt öllum mín-
um jólum hingað til með mömmu 
minni, stjúpföður og bræðrum að 
undanskyldum einum þegar ég bjó 
í Kaupmannahöfn. 

Að reyna að standa í  
lappirnar gagnvart  
jólasprengjunni systur þeirra. 
Við fjölskyldan bjuggum á Hvolsvelli 
stærstan hluta ævi minnar. Að vera 
jólabarn, í mínu tilfelli að minnsta 
kosti, fylgir mikil þörf fyrir að halda 
í allar hefðir. Á Þorláksmessukvöldi 
fór til dæmis fram mikil athöfn er 
fólst í því að skreyta jólatré heimil-
isins. Að vera eina stelpan í systkina-
hópnum, dálítið eldri en bræðurnir 
tveir, og óskaplega ráðrík . . . Sérstak-
lega þegar bræðurnir unnu bara með 

hangandi hendi að skreytingunni og 
gerðu þetta ekki eftir kúnstarinnar 
reglum, þá að sjálfsögðu mínum 
reglum. Ég hef oft hugsað hversu 
erfitt það hlýtur að hafa verið fyr-
ir aumingja bræður mína að reyna 
að standa í lappirnar gagnvart jóla-
sprengjunni systur þeirra. En allt 
tókst nú á endanum, jólatréð alltaf 
jafn fallegt og hef ég nú móður mína 
grunaða um að hafa oftar en ekki 
lagað aðeins til á jólatrénu eftir að við 
systkinin vorum farin í háttinn. Mér 
eru þó mjög minnisstæð jólin þegar 
ákveðið var að skipta um jólatré. Við 
höfum alltaf verið með gervijólatré 
en í eitt skipti var ákveðið að breyta 
út af vananum og við skyldum halda 
út í skóg og höggva okkar eigið jóla-
tré. 

Furutré sem jólatré?
Þetta voru jólin þegar ég var 15 ára 
og í bland við alla jólaspennuna var 
einnig erfitt að eiga við unglingaveik-
ina. Þarna var ég alveg til í að taka 
þátt í breytingunum og var full til-
hlökkunar og rómantískar sýnar á að 

við myndum koma heim með alvöru 
jólatré með könglum og jólalegri 
grenilykt. Við systkinin og pabbi 
héldum af stað í Gunnlaugsskóg ofan 
við Gunnarsholt og skelltum okkur 
kappklædd í snjóinn að leita að hinu 
fullkomna tré. Það rann frekar fljótt 
upp fyrir mér að þetta mál færi lík-
lega ekki alveg eins og ég hafði haldið 
því eftir að hafa vaðið snjóinn lengst 
inn í skóg þá áttaði ég mig á að á 
svæðinu var ekkert að finna nema 
stafafuru. Furutré sem jólatré? Nei ég 
hélt nú ekki og jólabarnið hvarf eins 
og dögg fyrir sólu og í staðin kom 
fýlugjarn unglingur sem þverneitaði 
að taka þátt í þessari vitleysu. Pabbi 
og bræður mínir, alveg jafn spenntir 
fyrir furu eins og grenitré, þurftu 
því að eiga við tuð og þvermóðsku 
en á endanum fannst tré og haldið 
var heim. Óskaplega fannst mér ég 
eiga bágt með þetta tré á heimilinu 
og jafnvel eftir að búið var skreyta 
það. Það verður þó að viðurkenn-
ast að núna þegar ég skoða myndir 
af þessari furu í stofunni heima þá 
finnst mér þetta hið fallegasta jólatré. 

Hvaðan gátu foreldrarnir dregið 
fram allar þessar jólagjafir? 
Eins og flest önnur börn vorum við 
systkinin mjög spennt fyrir gjöfunum 
og einn af hápunktum aðfangadags 
var sú hefð að setja pakkana undir 
jólatréð um miðjan dag. Við höfðum 
oftar en ekki leitað hátt og lágt um 
allt hús eftir þeim þegar við vorum 
ein heima. Stundum höfðum við 
heppnina með okkur og fundum eina 
og eina en það var algjörlega ótrúlegt 
í okkar augum hvaðan foreldrar okk-
ar gátu dregið fram allar þessar gjafir? 
Á aðfangadagskvöldi borðuðum við 
svo að sjálfsögðu jólasteikina. For-
eldrarnir voru alltaf dálítið lengi að 
borða að okkar systkinanna mati og 
ekki voru þau nú fljótari að ganga 
frá eftir matinn. Eftir því sem við 
urðum eldri þá hjálpuðum við að 
sjálfsögðu meira til og gengu hlutirnir 
þá örlítið hraðar. Ein hefð sem við 
héldum hátíðlega þegar ég var yngri 
hefur alveg lognast út af hjá okkur 
með árunum var að syngja nokk-
ur jólalög saman við jólatréð áður 
en byrjað var að opna pakkana. Ég 
sakna þess í dag að þessari hefð sé 

ekki haldið við en var ákaflega feg-
in sem unglingur. Síðasti sálmurinn 
var alltaf Heims um ból og síðasta 
erindið var oft ekki mjög greinilegt 
því við flýttum okkur heil ósköp að 
komast í gegnum lagið. Margir hafa 
skemmtilegar hefðir í kringum það að 
opna pakkana. En það var nú aldeilis 
ekki þannig, heima hjá mér var lokað 
á allar hefðir á þessum tímapunkti og 
pappír, skrautbönd og merkimiðar 
flugu í allar áttir. Foreldrarnir áttu 
í mestu vandræðum með að halda 
utan um hver hefði fengið hvað og 
frá hverjum. Við höfum róast með 
árunum en þessi hluti jólanna hefur 
alltaf verið mjög óhefðbundinn og 
verður það líklega áfram. 

Nú þegar aðeins eru nokkrir dagar 
til jóla og allt jólastressið fer eins og 
brimalda um þjóðfélagið þá er vert 
að staldra aðeins við og huga að litlu 
jólahefðunum, setjast niður með 
kaffisopa og smáköku eða konfekt-
mola og jafnvel syngja í gegnum 
Heims um ból á rólegu nótunum. 

Ég óska öllum Sunnlendingum 
gleðilegra jóla, 

Árný Erla Karvelsdóttir

JÓLaHaLD

Árný erla við furutréð. „Ég áttaði mig á því að í skóginum var ekkert annað 
að finna en furutré.“

Fimmti hver á atvinnuleysisskrá 
er með erlent ríkisfang
„Nú eftir fyrstu viku af des-

ember eru um 350 manns á 
atvinnuleysisskrá. Af þeim sem 

nú eru á skrá eru um 20% með 
erlent ríkisfang (frá 15 ríkjum), um 
20 % eru undir 25 ára aldri, um 10 
% eldri en 55 ára,“ segir Ragnheið-
ur Hergeirsdóttir, forstöðumaður 
Vinnumálastofnunar á Suðurlandi. 

Ragnheiður segir atvinnuástand 
almennt ágætt á Suðurlandi, en þó 
sé það mismunandi eftir svæðum. 
„Eins og venja er á þessum árstíma 
þá fjölgar heldur á atvinnuleysisskrá 
í nóvember/desember en dregur svo 

aftur úr þegar líður á febrúar. Þar 
hefur mest áhrif minni umsvif í 

útgerð og fiskvinnslu á þessum tíma 
og störfum í t.d. ferðaþjónustu, 
garðyrkju, sláturhúsum og ýmsum 
afleysingastörfum fækkar yfirleitt 
á þessum tíma.“ Vakin er athygli 
á því að fyrir Alþingi liggur nú 
frumvarp til breytinga á ákvæðum 
laga um atvinnuleysistryggingar. 
Ragnheiður segir breytinguna fela 
í sér styttingu á greiðslutímabili 
atvinnuleysistrygginga um sex 
mánuði, úr þremur árum í tvö og 
hálft. Ef frumvarpið verði að lög-
um muni breytingin taka gildi 1. 
janúar 2015. 

ragnheiður Hergeirsdóttir.



OPIÐ ÖLL KVÖLD TIL JÓLA

GLÆSILEGAR JÓLAGJAFIR

Óskum ykkur gleðilegrar jólahátíðar
hjartans þökk fyrir viðskiptin

JÓLAGJAFA
HUGMYNDIR
 
FATNAÐUR
SKÓR
LEÐURHANSKAR
SKART
ÖSKUR
GJAFABRÉF

AFSLÁTTUR AF 
ZE-ZE OG ZHENZI 
VÖRUNUM

20%



8 18.  Desember 2014

Selfosskirkja
21. des. 2014, 
4. sunnudagur í aðventu. 
- Jólasamvera barna kl. 11. Sungnir verða jólasálmar og 
jólalög undir stjórn Edit Molnár og dansað í kringum jóla-
tréð. Hugrún Kristín Helgadóttir æskulýðsfulltrúi og séra 
Þorvaldur Karl Helgason sjá um stundina. 

24. des. 2014,  
Aðfangadagur jóla. 
- Aftansöngur kl. 18. Hátíðarsöngvar séra Bjarna Þorsteins-
sonar. Kirkjukórinn syngur. Organisti Jörg Sondermann. 
Prestur Axel Á. Njarðvík. 
- Helgistund á jólanótt, kl. 23,30. Ritningarlestur, almennur 
söngur. Kirkjukórinn syngur. Organisti Jörg Sondermann. 
Prestur Þorvaldur Karl Helgason. 

25. des. 2014,  
Jóladagur. 
- Hátíðarguðsþjónusta kl. 14. Kirkjukórinn syngur. Organisti 
Jörg Sondermann. Prestur Axel Á. Njarðvík. 

31. des. 2014,  
Gamlársdagur. 
- Aftansöngur kl. 17. Hátíðarsöngvar séra Bjarna Þorsteins-
sonar. Kirkjukórinn syngur.   Organisti Jörg Sondermann. 
Prestur Þorvaldur Karl Helgason. 

Villingaholtskirkja
25. des. 2014, Jóladagur. 
- Hátíðarguðsþjónusta kl. 11. Kirkjukórinn syngur. Organisti 
Ingi Heiðmar Jónsson. Prestur Axel Á. Njarðvík. 

Hraungerðiskirkja
26. des. Annar dagur jóla. 
- Hátíðarguðsþjónusta kl. 11. Kirkjukórinn syngur. Organisti 
Ingi Heiðmar Jónsson. Prestur Þorvaldur Karl Helgason

Laugardælakirkja
26. des. Annar dagur jóla. 
- Hátíðarguðsþjónusta kl. 13. Kirkjukórinn syngur. Organisti 
Guðmundur Eiríksson. Prestur Þorvaldur Karl Helgason

Helgihald í Oddaprestakalli  
um jól og áramót
Aðfangadagur:
Hjúkrunar- og dvalarheimilið Lundur, Hellu: Helgi-
stund kl. 16: 00 

Þykkvabæjarkirkja: Aftansöngur kl. 18: 00

Oddakirkja: Miðnæturguðsþjónusta kl. 23: 00

Jóladagur: 
Oddakirkja: Hátíðarguðsþjónusta kl. 11: 00

Annar dagur jóla: 
Keldnakirkja: Hátíðarguðsþjónusta kl. 14: 00

Gamlársdagur: 
Oddakirkja: Messa kl. 15: 00
Guðbjörg Arnardóttir, sóknarprestur Oddaprestakalls

Hveragerðisprestakall
Kotstrandarkirkja. 
Aðfangadagur jóla 
kl. 13: 00
Helgistund. Tónlist og bænargjörð - Skátar aðstoða fólk við 
að kveikja á leiðiskertum við „Friðarlogann frá Betlehem“. 
Hveragerðiskirkja. Aftansöngur Aðfangadagskvöld kl. 18: 00. 
Kotstrandarkirkja. Hátíðarguðsþjóusta Jóladag kl. 14: 00, 
Hveragerðiskirkja. Aftansögur Gamlársdag - kl. 17: 00 – 
Ath breyttan tíma. 

Eyrarbakkaprestakall
Stokkseyrarkirkja. Aftansöngur Aðfangadagskvöld kl. 18: 00. 
Eyrarbakkakirkja. Miðnæturguðsþjónusta Aðfangadags-
kvöld kl. 23: 30
Gaulverjabæjarkirkja. Hátíðarguðsþjónsuta Jóladag  
kl. 14: 00. 
Jón Ragnarsson

Hátíðarguðsþjónustur í Kirkjubæjar-
klaustursprestakalli 
Jólin 2014
24. des.  
aðfangadagur
Minningarkapella sr. Jóns 
Steingrímssonar – miðnæt-
urmessa kl. 23.30

25. des. jóladagur
Langholtskirkja í Meðal-
landi – hátíðarguðsþjónusta 
kl. 11.00
Prestsbakkakirkja á Síðu 
- hátíðarguðsþjónusta  
kl. 14.00

26. des.  
annar dagur jóla
Kapellan Klausturhólum – hátíðarguðsþjónusta kl. 14.00

31. des. gamlárskvöld
Minningarkapella sr. Jóns Steingrímssonar – aftansöngur 
kl. 18.00
Ingólfur Hartvigsson, sóknarprestur

Bjarnanesprestakall (Hornafirði)
Hafnarkirkja
- Aftansöngur á aðfangadag kl. 18: 00
- Hátíðarguðsþjónusta á aðfangadag kl. 23: 30
- Aftansöngur á gamlársdag kl. 18: 00

Stafafellskirkja
- Hátíðarguðsþjónusta 27. des. kl. 13: 00

Brunnhólskirkja
- Hátíðarguðsþjónusta á jóladag kl. 16: 00

Hofskirkja
- Hátíðarguðsþjónusta á 2. jólum kl. 14: 00

Kálfafellsstaðarkirkja
- Hátíðarguðsþjónusta á 2. jólum kl. 16: 00

Bjarnaneskirkja
- Hátíðarguðsþjónusta á jóladag kl. 14: 00

Hoffellskirkja
- Hátíðarguðsþjónusta 28. des kl. 14: 00
G. Stígur Reynisson

Þorlákskirkja. 
Aðfangadagur. Aftansöngur kl. 18 í Þorlákskirkju. 
2. Jóladagur Hátíðarmessa í Hjallakirkju kl. 13: 30
2. Jóladagur Hátîðarmessa í Strandarkirkju kl. 15: 00
Kór Þorlákskirkju, sóknarprestur og Jörg Sondermann flytja 
hátíðasöng Bjarna Þorsteinssonar í öllum messunum. 
Baldur Kristjánsson

Hrunaprestakall. 
Aðfangadagur: Miðnæturguðsþjónusta á aðfangadagskvöld 
í Hrunakirkju kl. 23. 
Jóladagur: Hátíðarmessur. Stóra-Núpskirkja kl. 11 og 
Hrepphólakirkja kl. 14. Hátíðarsöngvar sr. Bjarna Þor-
steinssonar sungnir. 
Ljósaguðsþjónusta á jóladagskvöld í Ólafsvallakirkju kl. 22. 
Kirkjan lýst upp með kertaljósum. 
Gamlársdagur: Guðsþjónusta á gamlársdag í Tungufells-
kirkju kl. 15. Forsöngvari leiðir sönginn. 
Aftansöngur í Stóra-Núpskirkju kl. 16: 30. Gamla árið 
kvatt. „Nú árið er liðið í aldanna skaut. . . “
4. janúar 2015: Nýársmessa í Hrepphólakirkju kl. 14. Nýju 
ári heilsað. „Hvað boðar nýárs blessuð sól? “
Óskar Hafsteinn Óskarsson

Breiðabólstaðarsókn
Aðfangadagur 24. des. 
15.30 Breiðabólstaðarkirkja í Fljótshlíð, hátíðarguðsþjónusta
17.00 Stórólfshvolskirkja - Hvolsvelli, hátíðarguðsþjónusta

Jóladagur 25. des. 
11.00 Kirkjuhvoll – dvalarheimili Hvolsvelli
13.00 Hlíðarendakirkja í Fljótshlíð
hátíðarguðsþjónusta
Önundur S. Björnsson

Hver var hún 
þessi Lúsía? 
„Við hófum þessa guðsþjón-

ustu í dag á inngöngu ung-
lingakórsins með kertaljósum 

og söngnum Santa Lúsía. Að baki 
söngnum er sagan um heilaga Lúsíu 
sem var stúlka sem bjó á Sikiley, 
dóttir auðugra foreldra og talið er 
að hún hafi fæðst árið 283 og dáið 
304 eða rétt rúmlega tvítug að aldri. 
Hún hafði tekið kristna trú sem ekki 
var leyfilegt á þeim tíma og kristnir 
menn sættu ofsóknum. Svo varð um 
hana líka. 

Faðir hennar sem var rómverskur 
ríkisborgari dó þegar hún var fimm 
ára. Sem einstæð móðir óttaðist 
móðirin um framtíð dótturinnar 
og ákvað að hún giftist manni af 
ríkri ætt, en hún neitaði bónorði 
unga mannsins. Hún ákvað ung að 
helga líf sitt Guði og ætlaði ekki að 
giftast. Í stað þess að giftast honum 
gaf hún allan sinn heimanmund til 
fátækra. Í hefndarskyni kærði hana 
fyrir að vera kristin og dæmdi keisar-
inn hana til dauða en hún bjargaðist 
með undraverðum hætti. Þótt uxar 
væri settir til að draga hana tókst 
þeim það ekki og þegar brenna átti 
hana á báli sveigðu logarnir fram hjá 
henni. Þá var ákveðið að stinga hana 
til bana með sverði sem var gert. 

Sagan um hana barst víða og 
brátt fóru kristnir menn að minn-
ast þessarar hugrökku og staðföstu 
stúlku, trúarsannfæringar hennar 
og píslarvættisdauða. Lúsíudagur-
inn er 13. desember en þá þótti 
vera ein lengsta nótt ársins og fell-
ur dagurinn saman við ljósahátíð 
sem haldin var af því tilefni. Það 
eru sérstaklega Svíar sem halda dag 
Lúsíu hátíðlegan en siðurinn hefur 
einnig lifað í Noregi, Danmörku og 
Finnlandi þar sem hann er eins og 
í Svíþjóð fastur liður á aðventunni. 
Sú stúlka sem fer þar fyrir kórnum 
sem syngur við þessa hátíð er a.m.k. 
í Finnlandi valin sérstaklega í opinni 
kosningu og þykir það mikill heið-
ur að vera valin. - Ég sá í finnska 

sjónvarpinu útsendingu frá síðasta 
Lúsíudegi. Hátíðin hófst með inn-
göngu í Dómkirkjuna í Helsinki þar 
sem unglingakór syngur nokkur lög 
sem minna á hina heilögu Lúsíu og 
á ljósið og myrkrið og allt er þetta 
undirstrikað með búningum, log-
andi kertaljósum, krönsum á höfði 
þeirra og fleira. Finnsku stúlkurnar 
klæðast eins og í Svíþjóð hvítum 
kyrtlum með rauðan linda um sig 
miðja til að minna á hvernig Lúsía 
lét lífið. Að lokinni athöfninni tekur 
við nýtt verkefni hjá þeim sem er 
svo mikið að þær verða nánast að 
taka sér frí í skóla. Þá halda þær út 
og syngja meðal fólks, á stofnunum, 
og víðar og safna sérstaklega með 
söng sínum til styrktar eldra fólki 
sem er eitt og einmana. Ómissandi 
er hjá Svíum að baka sérstakt brauð 
og borða á Lúsíudaginn. – Eflaust 
þekkja einhverjir hér í dag þennan 
sið frá nágrannalöndum okkar. 

Lúsía varð síðar gerð að dýrlingi 
og hennar minnst víðar en á Norð-
urlöndum, eðlilega talsvert í heima-
landi hennar Ítalíu en líka á Bret-
landi. Við höfum ekki tekið þennan 
sið upp hér sem fastan lið, en Nor-
ræna húsið og sænskir íbúar hér hafa 
haldið honum við um nokkur ár. 

Í finnska sjónvarpinu var viðtal 
við stúlkuna sem var valin í fyrra til 
að vera Lúsía. Hún var um tvítugt 
eins og hin helga fyrirmynd. Hún 
var spurð hvað kertaljósið táknaði 
fyrir hana. Hún svaraði: Ljósið 
stendur fyrir gleði, hlýju og kær-
leika. Hún vildi með þátttöku sinni 
í Lúsíu-deginum breiða út jólaboð-
skapinn sem vitnar um barnið helga 
sem var ljós heimsins. Þetta var 
hennar einlæga ósk og von. Þetta var 
hennar draumur um betra líf ekki 
hvað síst fyrir þá sem eru einmana 
og óttaslegnir eins og er hlutskipti 
margra.“

Þorvaldur Karl Helgason sóknar-
prestur. Úr predikun annan sunnu-
dag í aðventu 2014. 

Kirkjur um jól og áramót

barna- og unglingakór selfoss flutti santa Lúsía með eftirminnilegum hætti 
á jólaaðventutónleikum í selfosskirkju næstliðinn sunnudag. Og reyndar líka 
í messunni fyrr um daginn.  Mynd: ÞHH

Grafarkirkja í skaftártungu.
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Eins og svart og hvítt
„Nú er staða ríkissjóðs allt önnur og kominn tími til að  
byggja á þeim mikla árangri sem við náðum í vinstri stjórninni.“

Aðstæður ríkisstjórnar Jó-
hönnu Sigurðardóttur og 
þeirrar sem nú situr eru 

gjörólíkar, nánast eins og svart og 
hvítt. Vinstri stjórnin var að róa 
lífróður á þjóðarskútunni til að 
forða þjóðargjaldþroti. Og okkur 
tókst að rétta þjóðarbúið við þó 
að staðan virtist um tíma nánast 
vonlaus. Nú er staða ríkissjóðs 
allt önnur og kominn tími til að 
byggja á þeim mikla árangri sem 
við náðum í vinstri stjórninni. En 
hvað gerir þá ríkisstjórn Sigmundar 
Davíðs Gunnlaugssonar? Hækkar 
matarskatt á almenning í landinu og 
kostnaður einstaklinga vegna þjón-
ustu heilbrigðiskerfisins er hækk-
aður um tæpa tvo milljarða króna. 
Á sama tíma er gefinn stórafsláttur 
á veiðigjöldum til útgerðarinnar 
sem skiptir milljörðum. Það væri 
nú hægt að gera ýmislegt fyrir þá 
peninga til dæmis í öldrunarmálum, 
heilbrigðiskerfinu eða skólunum. 

Leynt og ljóst er verið að færa 

kostnað frá ríkinu til sjúklinga. Og 
fjöldatakmarkanir eru boðaðar í 
framhaldsskólum. Það er ekki gert í 
nauðvörn til að ná mikilvægu mark-
miði um hallalaus fjárlög. Þetta ger-
ist núna þegar staða ríkissjóðs er 
jákvæð og meðan að ríkisstjórnin 
tekur ákvarðanir sem leiða til minni 
tekna ríkissjóðs. Þessa þróun þarf að 
stöðva strax. Annars fylgir enn meiri 
ójöfnuður og misskipting í kjölfarið. 

Samtaka stjórnarandstaða
Stjórnarandstaðan hefur sameinast 
um breytingartillögur við fjárlaga-
frumvarp ríkisstjórnarinnar. Það er 
tilraun til að stöðva nokkrar verstu 
tillögurnar sem margar hverjar vega 
að grunngildum samfélagsins sem 
áralöng sátt hefur ríkt um. Þar á 
meðal eru tillögur um að skerða 
réttindi langtíma atvinnulausra 
með því að stytta bótatímabil at-
vinnuleysisbóta um hálft ár. Ekkert 
samráð hefur verið haft við verka-
lýðshreyfinguna um þetta og óá-

sættanlegt er með öllu að réttindi 
sem samið hefur verið um séu skert 
einhliða með fjárlögum. Stjórnar-
andstaðan leggur til að hækkanir 
á gjaldskrám í heilbrigðiskerfinu 
gangi til baka ásamt því að hætt 
verði við fjöldatakmarkanir í 
framhaldsskólum. Við leggjum til 
að framlög verði veitt til viðhalds 
bygginga Landspítala og til að vinna 
á biðlistum vegna verkfalls lækna, 
sérstakt framlag til BUGL og aukin 
framlög til lífeyrisþega. Við leggjum 
til stóraukin framlög í sóknaráætlun 
landshluta ásamt nýframkvæmdir í 
vegamálum og hafnamálum. Verði 
tillögur stjórnarandstöðunnar sam-
þykktar verður Ríkisútvarpinu gert 
kleift að sinna skyldum sínum og 
sinna menningarhlutverki, öryggis- 
og lýðræðishlutverki og að halda úti 
fjölbreyttri dagskrá um dreifikerfi 
sem fær nauðsynlegt viðhald og 
endurnýjun. 

Ríkisstjórnin ætlar aðeins að 
leggja rúmar 140 milljónir króna í 

Framkvæmdarsjóð ferðamannastaða 
og allir sjá að það framlag dugar 
skammt til að mæta þörf fyrir upp-
byggingu á ferðamannastöðum og til 
að verja þá skemmdum. Stefnuleysi 
stjórnvalda í málefnum ört stækk-
andi ferðamálageirans er algjört. 

Í sameiginlegum breytingartillög-
um stjórnarandstöðunnar er einnig 
tekið á ýmsum réttlætis og mann-
réttindamálum og tillögur settar 
fram um tekjur til að fjármagna 

aukin útgjöld. Það skiptir miklu 
máli að tillögurnar fái hljómgrunn 
og að sem flestir leggist á árarnar 
með okkur til brjóta á bak aftur 
áform ríkisstjórnarinnar sem fela í 
sér aukinn ójöfnuð og misskiptingu 
í landinu. 

Með góðum jólakveðjum til ykkar 
allra, 

Oddný G. Harðardóttir,  
þingmaður Samfylkingarinnar  

í Suðurkjördæmi

Julefrokost á danskri grund
Það hafa allir sína mynd af því 

hvernig jólin eiga að vera og 
hún má helst ekki breytast 

mikið á ævinni. Barnamyndin er 
hvað sterkust og á fullorðinsárum 
getur verið erfitt að halda í þessa 
sömu mynd. Undarleg var því sú 
tilfinning er okkur fjölskyldunni 
hlotnaðist sá heiður að vera boðið 
til danskrar fjölskyldu á aðfangadag 
árið 1997. Já, fyrir okkur hjónin og 
eins og hálfs árs gamalli dóttur okkar 
henni Halldóru Guðlaugu, var það 
heiður því Danir eru svona upp til 
hópa ekki að bjóða hinum og þessum 
heim til sín á aðfangadag. 

Förinni var heitið til Silkiborgar frá 
heimili okkar í Árósum þar sem við 
vorum í námi. Við fengum lánaðan 
bíl til fararinnarinnar og ókum sem 
leið lá á gráum og rökum degi með 
eilítililli föl yfir jörðinni. Á leiðinni 
fórum við samviskusamlega yfir tékk-
lista borðhaldsins, að ekki gleyma 
smjörhnífnum i smjördollunni og 
beita hringaðferðinni við að rétta 
hvert öðru matinn yfir matarborðinu. 

Kominn tími á fyrsta  
lið í dönsku jólahaldi. 
Eftir smá þjark og leit fundum við 
loks staðinn og húsráðendur tóku 
á móti okkur, vinkona okkar, systir 
hennar og foreldrar þeirra. Við fórum 
úr skónum að íslenskum sið og svo 
vorum við leidd inn í stofu. Þar var 
án efa heitasta rýmið í húsinum þessa 
stundina, enda kynda Danir ekki 
mikið upp önnur herbergi en þau 

sem þeir hafast við að einhverju ráði 
svona rétt yfir háveturinn. Í stofunni 
var hljótt og indælt. Það snarkaði í 
kamínunni og við urðum að beita 
ýmsum ráðum til að forða dóttur 
okkar frá þessu heita og forvitini-
lega fyrirbæri sem stóð eins og æstur 
skipstjóri í brú sinni. Við spjölluðum 
um heima og geima og bar Ísland oft 
á góma enda fannst gestgjöfum okk-
ar það afar áhugavert land, með alla 
þessa sögu og náttúru. Önnur systirin 
átti meira að segja íslenska hesta þar 
sem hún bjó á eyju fyrir utan Jótland. 
Eftir gott spjall var tíminn kominn 
á fyrsta lið í dönsku jólahaldi en það 
er hádegismaturinn eða „julefrokost“ 
einsog margir kannast við. Okkur 
var þar með vísað inn til borðstofu. 
Julefrukostinn var hreint út sagt hlað-
borð af alls kyns brauði og bollum, 
heimalöguðu saltati, áleggi, síld og 
tilbehør. Öllu þessu raðaði maður í 
mismunandi lögum á brauðið. 

Í messu með  
missparilegum Dönum. 
Við reyndum varfærnislega að fylgj-
ast með hvað heimamenn settu 
á brauðið sitt, hvað átti saman og 
hvað ekki. Valdi hafði gert sig sekan 
nokkrum dögum áður í jólahlaðborði 
í skólanum að setja „risalamande“ 
- hrísgrjónaábætinn sjálfan, saman 
með brúnum og sætum frikadellum. 
Hann hélt að þetta væri hrísgjróna-
meðlæti, og það sem var hlegið að 
þessu uppátæki. 

Með jólahlaðborðinu í Silkiborg 

var borinn fram snaps, ískaldur. Eftir 
matinn var haldið til messu og þar 
áttum við afar ánægjulega stund með 
missparilegum Dönum sem sungu 
marga jólasálma sem við þekktum, 
nema núna voru þeir bara á dönsku. 
Eftir messuna var arkað heim á leið 
og boðið í smá hressingu inni í stofu, 
jólasmákökur, kaffi og heimagert 
konfekt. Það leið að kvöldverði og 
ilmurinn af jólakalkúninum magn-
aðist með hverrri mínútu. 

Við tókum eftir að hjónin á heim-
ilinu voru alsæl með að hafa lítið 
kríli með þennan aðfangadag og 
hringsnerust um Dóru Gullu. Þau 
áttu þessar tvær fullorðnu dætur en 
engin barnabörn. 

Þá kom að öðrum  
óvæntum lið í jólahaldinu. 
Komið var að kvöldverði og risastór 
kalkúnninn var framreiddur með 
brúnni sósu og fleiru góðgæti. Því-
líkt lostæti og þvílíkur hátíðarmatur. 
Og gott rauðvín drukkið með. Að 
venju var hrísgrjónaábætirinn og heit 
kirsuberjasósa sett í skálar og allir 
biðu spenntir eftir möndlunni, hver 
skyldi nú hreppa hana. Hún kom nú 
aldrei í ljós því svo virtist sem hún 
hafði orðið græðginni að bráð. Þegar 
máltíðinni var lokið, sem hafði þá 
staðið í tvo tíma, var staðið upp og 
haldið inn í stofuna aftur. Kveikt var 
á jólatrénu og órafmögnuð kertasería 
lýsti upp tréð sem skreytt var allskyns 
klemmupappaskrauti. Húsbóndinn 
skaraði í eldi kamínunnar. Hefði nú 

einhver orðið stressaður á því að hafa 
logandi kerti um allt jólatréð, en svo 
lengi sem varlega er farið ætti öllu 
að vera óhætt. Við biðum í óþreyju 
eftir að fá að koma hrömmunum 
yfir pakkana en þá kom að öðrum 
óvæntum lið í jólahaldinu. Nú átti 
að dansa í kringum jólatréð og syngja 
jólasálma. Við tókum þessari ný-
breytni opnum örmum og kyrjuðum 
hástöfum „Heims um ból“ á dönsku. 
Þá voru pakkarnir loks opnaðir og 
það vakti mikla ánægju að sjá litla 
krílið myndast við að opna pakka og 
sjá gleðina í andlitinu þegar það loks 
tókst. Margir pakkanna innihéldu 
bækur. Þó að það sé ekki eins algeng 
jólagjöf í Danmörku eins og á Íslandi. 

Höldum í margar  
danskar hefðir. 
Aftur var svo haldið til borðstofu 
og tók þá jólakvöldkaffi við með 

tilheyrandi samræðum. Á boðstól-
um voru allskyns jólasmákökur og 
jólaterta. Það var orðið vel áliðið 
þegar haldið var heim til Árósa á 
ný. Í marga klukkutíma höfðum við 
innbyrt og melt jólakræsingar og átt 
skemmtilegar og fræðandi samræður 
með gestgjöfum okkar. Við kvödd-
umst í faðmlögum og ókum af stað 
úr í myrkrið, yndislega södd og 
ánægð. Aðfangadagurinn í Silkiborg 
hafði sett sitt mark á jólamynd okk-
ar. Svo mikið að við höldum núna, 
mörgum árum seinna og einni stelpu 
ríkari, í margar danskar hefðir um 
jólin. Steikjum eplaskífur og drekk-
um jólaglögg með á aðventunni. 
Höfum lifandi kerti á jólatrénu, 
borðum „julefrokost“ í hádeginu á 
jóladag og alltaf er „rísallamande“ í 
eftirrétt á aðfangadag. 

Jólakveðjur frá Önnu og Valda 
í Túni, Eyrarbakka

„Aðfangadagurinn í silkiborg hafði sett sitt mark á jólamynd okkar.“ 
Ljósmynd; Linda Ásdísardóttir

Oddný G. Harðardóttir

JÓLaHaLD
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Byrja að hlusta á jólalögin á sumrin
Jólin eru minn uppáhalds tími 

og er ég rosalegur jólaálfur. Ég 
er ein af klikkaða fólkinu sem 

byrja að hlusta á jólalögin á sumrin 
og myndi byrja að skreyta í byrjun 
nóvember ef ekki væri fyrir mann-
inn minn sem hægir aðeins á mér 
í þeim efnum. Það er bara eitthvað 
við kuldann og öll ljósin í myrkr-
inu sem gera þennan árstíma svo 
yndislegan. Ég á mörg eftirminnileg 
jól en þau fyrstu sem mér dettur í 
hug eru einfaldlega síðustu jól 2013. 
Þá sérstaklega vegna þess að þetta 
voru fyrstu jól sonar míns sem var 
þá aðeins hálfs árs gamall. Það var 
allt svo nýtt og skrítið við það að 
vera foreldri í fyrsta skipti. Ég var 
að klára mitt síðasta ár í master í 
innanhússarkítektúr og húsgagna-
hönnun í Noregi og það var einsog 

gefur að skilja brjálað að gera hjá 
mér. Ég hafði líka upplifað erfiða 
fæðingu og fæðingarþunglyndi í 
kjölfarið. Svo tímarnir höfðu verið 
mjög undarlegir fyrir þessi jól, erf-
iðir og yndislegir á sama tíma. Það 
var ekki fyrr en um jólin sem mér 
fór loksins að líða einsog ég væri að 
finna sjálfa mig aftur. 

Leynivinur fram á að-
fangadag. 
Við litla fjölskyldan flugum heim 
í jólafrí. Það var svo yndislegt að 
fylgjast með syni okkar kynnast 
sinni nánustu fjölskyldu öðruvísi 
en í gegnum skype. Þau nutu þess 
líka að fá loksins að hafa nýjasta 
fjölskyldumeðliminn nálægt. Við 
bjuggum hjá foreldrum mínum á 
meðan við vorum í fríinu einsog 

venjan var í Íslandsheimsóknunum. 
En þessi jól myndu einnig systir mín 
og kærastinn hennar sem kom alla 
leið frá Chicago búa hjá foreldrum 
mínum. Það verður líklega mjög 
langt þangað til við verðum öll und-
ir sama þaki aftur um jólin svo við 
ákváðum að gera þessi jól sérstök. 
Við unga fólkið ákváðum að vera 
með jóla-leynivinaleik. Fyrir þá sem 
ekki þekkja það þá snýst það um að 
draga nafn og gera þeirri manneskju 
greiða eða hrekkja hana í laumi í 
ákveðinn tíma. Svo er auðvitað ein-
hver að gera það sama fyrir þig. Við 
ákváðum að gera þetta í tvær vikur 
og svo myndi það koma í ljós hver 
var leynivinur hvers á aðfangadag. 
Upp úr þessu komu upp alls konar 
spaugilegar uppákomur. Ég þurfti til 
dæmis að leita að skónum mínum 

um allt hús einn daginn þegar okkur 
lág á að komast í jólaboð. En þá 
var búið að binda þá upp í loftið í 
stiganum. Svo eitt kvöldið þegar ég 
ætlaði að skríða uppí rúm var búið 
að fylla sængurverið mitt af bókum 
sem ég þurfti að tína úr áður en ég 
gæti komist í háttinn. Annað kvöld 
var búið að búa um mig í baðkarinu. 
Einnig lenti maðurinn minn í því 
að það var búið að strekkja á öllum 
böndum á úlpunni hans svo hún 
var sprenghlægileg í laginu en svo 
voru vasarnir fullir af Cheeriosi í 
skaðabót. Hann fékk líka eldgamla 
stöðumælasekt á bílinn. Hann var 
búinn að hringja í mig pirraður yfir 
þessu áður en hann áttaði sig á að 
þessi sekt ætti ekkert við um okkar 
bíl. 

Ég dró systur mína. Allir sem 
hana þekkja vita að hún er algjör B 
manneskja og finnst voðalega gott 
að sofa. Svo ég fór og keypti handa 
henni vekjaraklukku. Um fimm 
um nóttina byrjaði vekjaraklukkan 
að hringja, svo sú ofurhressa, hálf-
sofandi systir mín þurfti að opna 
pakkann til þess að geta slökkt á 
klukkunni. Ég pakkaði líka öllu 
á náttborðinu hennar í álpapp-
ír; símanum hennar, tölvunni og 
meira að segja koddanum hennar. 
Hún fékk líka klósettpappír sem ég 
hafði pakkað mjög fallega inn handa 

henni. Svo pakkaði ég líka inn tann-
burstanum hennar, sturtuhausnum, 
klósettinu og skildi eftir gervi kakka-
lakka útum allt. Við vorum ekki 
bara að hrekkja hvort annað en oft 
fengum við nammi og litlar góðar 
gjafir á milli hrekkja. Þetta var svo 
æðislegt og á hverjum degi gerðist 
eitthvað nýtt og skemmtilegt. Ég 
virkilega mæli með þessu fyrir þá 
sem hafa tækifæri til. 

Spenntastur fyrir  
jólapappírnum. 
Aðfangadagskvöld var yndislegt. 
Sonur minn var ekki farinn að geta 
setið sjálfur en hafði gaman af því 
að rífa utan af pökkunum sínum. 
Hann var nú samt eiginlega spennt-
astur fyrir jólapappírnum. Þetta 
voru yndisleg jól og ég er svo þakklát 
fyrir yndislega fólkið sem umkringir 
okkur fjölskylduna. Það var erfitt að 
fara uppí flugvélina eftir áramót til 
að klára síðustu önnina úti í Noregi. 
En það var bjart yfir okkur því það 
væri stutt í að við myndum fljúga 
aftur heim til Íslands í faðm fjöl-
skyldunnar. Nú erum við loksins 
flutt heim eftir fimm ára Noregsdvöl 
og við hlökkum til að njóta jólanna 
og komu nýja ársins í kuldanum, 
snjónum, myrkrinu, umkringd fall-
egum jólaljósum allstaðar. 

Anna Birna Björnsdóttir

Sófasett, svefnsófar, hvíldarstólar ofl.ofl 

 
 
 
 
          
 

                                                 
  
 
 
 
 
 
 

                                               

                 

     

Opið  
 laugardag  11 - 16 
sunnudag  14 - 16 

  

    Roma 3 – 1 – 1 tau sófasett.          Indo hvíldarst. m/skammel      Tokio rafm.liftu stóll     Tungu sófar m. svefnplássi og rúmfatag. 

  Sófab.Sandra 120 x 80    Hornb. Sandra 60   Camilla sjónv.skápur 150 cm.  Torino sjónv.skápur 135 cm.   Sófab. Sharon 120 x 75 x 50       

Teg.  Mary 3 – 1 – 1                                                                                        Teg. Giulia 3 – 1 – 1 

Sendum félagsmönnum okkar og Sunnlendingum 
öllum bestu óskir um gleðileg jól, 
frið og farsæld á komandi ári.

Þjónustuskrifstofa stéttarfélaganna á Suðurlandi
 

Verslunarmannafélag
Suðurlands D

a
g

sk
ra

ín
 -

 P
re

n
tm

e
t 

S
u

ð
u

rl
a

n
d

s

JÓLaHaLD

„Við litla fjölskyldan flugum heim í jólafrí.“



Gleðileg jól 
og farsælt  
komandi nýtt ár.

Skeiða- og Gnúpverjahreppur
Rangárþing eystra

Fjórlitur
76c + 8m

100c + 65m + 30k

Letur svart

Fjórlitur
76c + 8m

100c + 65m + 30k

BLÁSKÓGABYGGÐ

ÞÓR ehf  vélaverkstæði
info@velathor.is - www.velathor.is
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Gæði til framtíðar

Fallega suðrið
Haustdagskrá 2013

Hlíðarvegur 7 / 860 Hvolsvöllur / Tel: +354 487 8050 / fax: +354 487 8058
info@hotelhvolsvollur.is / www.hotelhvolsvollur.is

Vestmannaeyjahöfn

ÁSAHREPPUR

Fiskás 
Villibráð - Wild product 

Þorlákshafnarhöfn



Hlökkum til ánægjulegra viðskipta á komandi ári 
Krás kjötvinnsla, Selfossi

Skötuveisla
rauða hússins

23. desember, kl. 18:00
verð 3.200 kr á mann

borðapantanir: 483-3330 
raudahusid@raudahusid.is

Bjórflóðið
dansleikur

27. desember, kl. 23:00
Bjórbandið spilar

létt hlaðborð fyrr um kvöldið

Gjafabréf
jólagjöfin í ár

gefðu ógleymanlega kvöldstund 
með gjafabréfi á Rauða Húsið

gjafabréfasími: 483-3333

rauða
Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
483-3330 • raudahusid.is
raudahusid@raudahusid.is

Fjórhjólalagerinn
Stapahrauni 7 • 220 Haf • S. 588 3355

www.4h.is

Eigum til reimar í miklu 
úrvali í flestar gerðir 
snjósleða og fjórhjóla.

Fjórhjólalagerinn
Stapahrauni 7 • 220 Hfj • Sími 588 3355

www.4h.is

Mikið úrval auka og varahluta 
í flestar gerðir hjóla.

18.  Desember 2014

Eins oft áður leitaði ég til 
dóttur minnar og tengda-
sonar í Hollandi eftir góðri 

uppskrift en þau eru miklir mat-
gæðingar.  Þetta er mjög góður 
kjúklingur og fín tilbreyting þegar 
við  borðum salta og reykta matinn 
sem fylgir jólunum.

Þau voru með litla kjúklinga sem 
ég hef ekki séð í búðum hér en það 
er einfalt að hafa heilan kjúkling 
eða bita og stækka þá uppskrift-
ina eftir því en hún er ætluð  fyrir 
tvo.  Þau styðjast við uppskrift af 
vef BBC.

UPPSKRIFT FYRIR TVO. 
Innihald
•	2	x	450g	poussin	kjúklingar,	(litl-

ir baby kjúklingar, í hæsta lagi 
28 daga gamlir) heilir eða heill 
kjúklingur.

Marinering
•	5-6	grænar	kardimommur
•	1	tsk		kóríanderfræ
•	2	tsk	cumin	fræ
•	1	tsk	túrmerik
•	5	cm	ferskt	engifer
•	2	hvítlauksgeirar
•	4-5	msk	ólífuolía
•	Salt	og	svartur	pipar
Í Chillisultuna
•	750	g	kirsuberjatómatar	skornir	í	

tvennt
•	150	ml	hvítvínsedik
•	150	ml	vatn
•	375	g	sykur
•	3	hvítlauksgeirar
•	1	tsk	chilliflögur
•	1	tsk	sinnepsfræ

Sætar kartöflur
•	400	g	sætar	sartöflur
•	1	tsk	malað	kóríander
•	1	tsk	malað	cumin
•	6	hvítlauksrif
•	Ólífuolía
•	Salt	og	svartur	pipar
•	Borið	fram	með	Naan	brauði

Aðferð
 1. Klippið eða skerið bakið úr fugl-

inum og fletjið út með því að 
þrýsta ofan á bringuna létt.

 2. Fyrir marineringuna, setjið 
kardimommur, kóríanderfræ 
og cuminfræ í mortél. Malið 
fræin í duft. Takið hýðið af 
kardimommunum úr duftinu, 
þannig að aðeins fræin eru eftir.

 3. Bætið túrmerik við. Afhýðið og 
skerið engiferið smátt og bætið 
við.

 4. Saxið hvítlaukinn smátt og bætið 
við. Merjið allt saman í mortél-
inu þar til allt er orðið blandað 
saman í mauk. Bætið olíunni 
við, saltið og piparinn og blandið 
öllu vel saman.

 5. Setjið kjúklingana á fat og berið 
marineringuna vel á. Setjið plast-
filmu yfir og látið marinerast í að 
minnsta kosti 30 mínútur.

 6. Hitið ofninn í 180°C og bak-
ið fuglinn í uþb 40 mínútur 
(ef notaður er heill fullvaxinn 
kjúklingur þarf u.þ.b 60 mín-
útur).  Gott er að stinga hníf í 
fuglinn undir lærin og gá hvort 
safinn sem kemur úr sé ekki glær 
til að kanna eldunina.

 7. Fyrir kartöflurnar, afhýðið og 
skerið kartöflurnar í bita og 
setjið í eldfast mót.  Afhýðið 
hvítlaukinn og skerið hvert rif 
í tvennt.  Setjið hvítlaukinn, 
kryddin og salt og pipar á kart-
öflurnar.  Bætið við nægri ólífu-
olíu til að hylja allar kartöflurn-
ar.  Blandið öllu saman og setjið 
mótið í 180°C ofn í 60 mínútur. 

 8. Fyrir chillisultuna, Setjið 
tómatana í pott. Bætið við ediki 
og vatni og kveikið undir. Bætið 
við sykrinum og hrærið saman.

 9. Saxið hvítlaukinn og bætið í 
pottinn. Bætið við chilliflögum 
og Sinnepsfræjum. Sjóðið rólega 
í um það bil klukkutíma, þar til 
sultan er orðin þykk.  Passið að 
sultan brenni ekki við. Hægt 
er að gera sultana fyrirfram og 
geyma í kæli.  Sultuna á að bera 
fram við herbergishita.

 10. Berið fram með naan brauði.
Gangi ykkur vel og  

verði ykkur að góðu.
Kveðja, KS

12

Að hætti hússins

Kristjana Sigmundsdóttir
kristjanasig@simnet.is

FRÁBÆR KJÚLLI
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Og allt í einu jól! 
Allt í einu vetur! Og allt í 

einu jól! Hún Una Mar-
grét í RUV1 rifjar upp 

með okkur eitt af afreksverkum sr. 
Bjarna Þorsteinssonar á Siglufirði, 
þetta kemur úr tónsmíðadeildinni, 
hátíðasönginn sem breiddust fljótt 
út um landið þegar kórar tóku að 
æfa raddirnar og stilla saman en 
Jónas Helgason dómorganisti vildi 
ekki spila. Aðrar sögur komu frá 
Eyrarbakka þar sem söngurinn var 
sunginn af rómuðum glæsibrag. 
Dalvíkingar og Hlín Torfadóttir 
sungu inn söngvana inn á nýjan 
disk sem áðurnefnd Una kynnti vel 
og lofaði öðrum að njóta með sér í 
þætti sínum nýlega. 

Sú menning sem fylgdi prestum 
og búferlum þeirra er ennþá lítt 
skoðuð og mætti kenna okkur sem 
íhaldssemin bindur að hollt er að 

flytja menntamenn og menningar 
staða á milli, nema ný þannig lönd 
og því líklegra er nýtt samfélag njóti 
nýrra krafta ef það tekur vel allvel á 
móti nýja þjóninum. Briemar fluttu 
að Núpi, sr. Ólafur að Arnarbæli, 
feðgarnir Fells að Fellsmúla og Mý-
vetningurinn og prestssonurinn sr. 
Gunnar Árnason að Æsustöðum í 
Langadal. Þangað kom þessi ritfæri 
og félagslyndi prestur, tók höndum 
saman við söngmenn í sveitinni og 
karlakórinn og skrifaði síðar sögu 
þess sama kórs. Þegar kom að því 
að stofna sögufélag árið 1938 þá tók 
sami prestur að sér formennsku til 
styrkja hlédrægari forgöngumenn. 

En nú er komið að því að and-
mæla upphafsorðum þessa Harð-
hauss, við fengum milt og langt 
haust og tókum lítt eftir því hvern-
ig veturinn seig áfram af gömlum 
vana, við höfum gleymt áhyggjum 
af ásetningi og kaupsstaðarskuld 
sem gekk nærri ömmum okkar 
og langöfum. Vegna þessa birtist 
veturinn skyndilega, frostið angr-
ar, hríðin villir og hálkan fellir. 
Armæðuvísur úr safni Sveinbjörns 
á Draghálsi, verður nú fylkt inn í 
ritvanginn. Jón Árnason bóndi á 
Tindum en síðar Víðimýri segir: 

Nú er bágt að bjarga sér
bilar mátt í leynum
svarta nátt að sjónum ber
segir fátt af einum. 

Benedikt Diðriksson reynir að hæla 
birtunni með gantalegu orðfæri: 

Nú er orðið næsta bjart 
nú sést til að sprengja lýs. 
Frostið þykir heldur hart
hlandið þegar á koppnum frýs. 

Annar Sunnlendingur, Þorleifur 
Kolbeinsson á Háeyri reynir ekki 
að taka ofan fýlusvipinn: 

Lífið manns er leiðindi
lunti, böl og andstreymi, 
allra mesti óþarfi 
sem ekki svarar kostnaði.

Á vesturfaratímum orti einn, sem 
var að kveðja dalinn sinn, Sölvi frá 
Löngumýri: 

Er á fallinn blíður byr
bíða hljóðir vinir
veri þið allir alsælir
Íslands góðu synir. 

Gleðileg jól!

Úr Harð Haus (24)þekkirðu bæinn?

Myndin sem birtist núna var tekin 
af Ellu Jónasson (Ellu dönsku). Við 
hvetjum ykkur til að hafa samband 
ef þið kunnið skil á bænum. Og að 
ekki sé minnst á söguna. Hvenær er 
myndin hugsanlega tekin? Ritstjóri 

er í síma 894 2098 og netfangið 
er torlakur@fotspor.is. Þá má hafa 
samband við Héraðsskjalasafn 
Árnesinga. Því miður höfum við 
ekki fengið nægjanlega upplýsingar 
um myndina sem var í síðasta blaði.

Ingi Heiðmar Jónsson

               Allar 
               bækurnar 
             sjö fást í    
          tilbo›spakka 
á kr. 65.000.

Ofangreint ver› er félags-
mannaver› Sögufélags 
Skagfir›inga og b‡›st einnig 
þeim sem panta beint frá 
útgáfunni.

Þeir sem grei›a fyrirfram fá 
bækurnar sendar bur›ar-
gjaldsfrítt. Annars leggst vi› 
bur›argjald.

Þeir sem kaupa nýju bókina 
geta fengið 3. til 6. bindi 
með 20% afslætti.

Safnahúsinu  550 Sau›árkróki
Sími 453 6640 

Tilboðsverð á Byggðasögu Skagafjarðar
• Fyrsta bindið um Skefilsstaðahrepp og Skarðshrepp kr. 9.000

• Annað bindið um Staðarhrepp og Seyluhrepp kr. 11.000

• Þriðja bindið um Lýtingsstaðahrepp kr. 12.000

• Fjórða bindið um Akrahrepp kr. 13.000

• Fimmta bindið um Rípurhrepp og Viðvíkurhrepp kr. 14.000

• Sjötta bindið um Hólahrepp kr. 14.000

• Sjöunda bindið um Hofshrepp kr. 15.000

Útgáfa bókarinnar var styrkt af Menningarráði- 
og Vaxtarsamningi Norðurlands vestra.

TILBOÐ
kr.65.000

FYRIR ALLAR SJÖ

BÆKURNAR
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Netfang: saga@skagafjordur.is     http://sogufelag.skagafjordur.is

Bygg›asaga Skagafjar›ar 
– sjöunda bindi er komið út
Þú getur pantað Byggðasögu Skagafjarðar með 
því að hringja í síma 453 6261 eða 453 6640. 
Einnig má senda tölvupóst á netfangið 
saga@skagafjordur.is Messur

Skálholtsdómkirkja
Hátíðarguðsþjónusta  
á aðfangadagskvöld kl. 18.00. 

Sr. Egill Hallgrímsson, sóknar-
prestur og sr. Kristján Valur Ing-
ólfsson annast prestsþjónustuna.  
Félagar úr Skálholtskórnum syngja.  
Sungnir verða hátíðasöngvar sr. 
Bjarna Þorsteinssonar. Organisti 
er Jón Bjarnason.

Miðnæturmessa  
á jólanótt kl. 23.30.

Sr. Kristján Valur Ingólfsson, 
Skálholtsbiskup, annast prests-
þjónustuna.  

Félagar úr Skálholtskórnum 
syngja.  Organisti er Jón Bjarnason.

Víkurkirkja í Mýrdal.
Aftansöngur í Víkurkirkju  
á aðfangadag kl. 18:00.

Hátíðarsvör séra Bjarna Þor-
steinssonar.

Samkór Mýrdælinga syngur und-
ir stjórn Kára Gestssonar organista.

25. desember 2014:

Eyvindarhólakirkja 
undir Eyjafjöllum
Hátíðarguðsþjónusta  
á jóladag,  kl. 13:00.

Félagar úr kirkjukór Eyfellinga 
leiða sönginn. 

Organisti er Guðjón Halldór 
Óskarsson.

(Sjá frekari messuhöld á  
heimasíðum kirknanna)

Bókasafn í Bókabæ
Nú stendur aðventa yfir, 

okkar uppáhaldstími 
fyrir margra hluta sakir. 

Jólaljósin skreyta bæinn og tíminn 
verður einhvernveginn öðruvísi, 
fullur tilhlökkunar og notaleg-
heita þrátt fyrir snjó og illviðri eða 
kannski líka vegna þess, við horfum 
fram á vetrarsólstöður eftir fáeina 
daga þá fer sólin aftur að hækka 
á lofti. 

Við á Bókasafni Árborgar, Sel-

fossi, Eyrarbakka og Stokkseyri óska 
ykkur öllum gleðilegrar jólahátíðar 
og ekki gleyma að fylla á náttborðið 
fyrir jólin, safnið er ennþá fullt af 
bókum og við eigum saman eitt 
best nýtta safnið á landinu og svo-
leiðis viljum við hafa það áfram. 

Ævinlega velkomin á Bókasafnið 
í Bókabænum. 

Með kveðju,  
Heiðrún Dóra Eyvindardóttir, 

forstöðumaður Bókasafns Árborgar

Auglýsingasími: 578 1190
S U Ð U R L A N D



Súðarvogur 9 - Sími 553-3599 - 104 Reykjavík
www.taeknihf.is - taeknihf@taeknihf.is

Erum með ýmsar gerðir
af hífibúnaði á lager

 Brettaklafa
 Lyftarabúr
 Brettagálga

Sérsmíðum einnig eftir þörfum

Almenn þjónusta við útgerðir
Hjá Tækni ehf er starfrækt vélaverkstæði þar sem boðið er uppá fjölbreytta 

þjónustu þegar kemur að viðgerðum á vélum og almennri málmsmíði. 

Má þar nefna heildarupptektir á smærri vélum, gírum, túrbínum og spíssum.

Hreinsum kæla og vélahluti með Ultrasonic - hátíðni bylgjum.
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Jólagjafir
- fyrir heimilin í landinu

EyravEgi 32 · sElfoss · sími 480 1160hilmisgötu 4 · vEstmannaEyjum · sími 581 3333

Þvottavél
Lavamat 60260FL
Tekur 6 kg af þvotti. 1200 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók. 

99.900 
Verð áður 135.900

uppÞvottavél
F56302MO
Topplaus undir borðplötu. 
Vatnsskynjari, hljóðlát 
með 5 þvottakerfi.

hvÍt 99.900 
Verð áður 129.900

STáL 109.900
Verð áður 139.900

Þurrkari - barkalaus
T61270AC
Tekur 7 kg af þvotti. Ný tegund 
af tromlu sem minnkar slit 
og dregur úr krumpum. Snýr 
tromlu í báðar áttir og er með 
rakaskynjara.

105.900 
Verð áður 139.900

Gott jólatilboð fyrir heimilið

UE48H6675 
LED SJÓNVARP · 600 Hz. · 
Full HD 1920x1080p  
3D · SMART TV · Gervihnatta 
móttakari · Micro Dimming · 
Gervihnatta móttakari

48”
229.920 Verð áður 287.400

55”
295.900 Verð áður 369.000

UE32/40/55/65H6475 
LED sjónvarp · 400 CMR  (rið)

3D · smart TV með þráðlausu neti.

32“  119.920 áður 149.900

48“ 189.900 Jólatilboð
55“  279.920 áður 349.900

65”  499.000 áður 649.900

0% 
vextir
0% 
vextir
vaxtalausar
raðgreiðslur 
í tólf mánuði*
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Nú án vörugjalda

PIX-CM32BT-K

Hljómtækjastæða með Bluetooth
30W (15W + 15W RMS) (8Ω) - 2-Way Bass-Reflex Hátalarar - MP3, WMA - 
AM/FM Útvarp m.45 st.minni - Innbyggt Blueooth - Pioneer Wireless Streaming 
App - iPod, iPhone, iPad í gegnum USB

Verð: 49.900,-

39.920,- 

3 litir

X-SMC01BT-K

Hljómtækjastæða vegghengjanleg
2x10W, Bluetooth, FM útvarp, geislaspilari CD-R/CD-RW, USB, MP3, WMA

Nú án vörugjalda
Verð: 44.900,-

33.900,- 

3 litir

Nú án vörugjalda
Verð: 27.900,-

22.320,- 

X-EM12                              
Hljómtækjastæða
2x15W magnari, FM útvarp m. 30stöðva minni, geislaspilari, USB afspilun

Allinox
10, 14 og 19 lítra stálpottar á 

frábæru verði.Kaffivélin 
frábæra sem 
sýður vatnið.
Fæst í 3 litum.

Jólatilboð: 
19.990

6398

POPPVÉLIN SEM GERIR 
ÞAÐ ROSALEGA GOTT

Ómissandi græja fyrir alla 
poppara landsins.

9.990

EÐAL 
POTTAR & PÖNNUR

TEFAL POTTAR OG PÖNNUR HAFA 
VERIÐ Í SÉRSTÖKU UPPÁHALDI HJÁ 

ÞJÓÐINNI SL. 25 ÁR Nytjalist í hæsta gæðaflokki
-sjón er sögu ríkari

heyrnar tó l 30% 
afsláttur


