Gelmottur

– Fersk flutningsleið
Til að viðhalda kælingu
ferskra matvæla meðan
á flutningi stendur
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Gleðileg jól
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Verð 39.900 kr

Margskipt gler frá Essilor (afgreiðslutími +/- tvær vikur)
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Jólanóttin
Þ

að er nú svo sem sjálfsagt að
allir halda til jólanna sem er
móðir allra hátíða annarra; þá
er ekki lítið um dýrðir fyrir börnunum
sem hlakka svo til að sjá svo mörg ljós
sem kostur er á að sjá bæði í kirkjum
og heimahúsum. Þessi ljóshátíð er þó
ekki aðeins hjá mennskum mönnum,
heldur einnig hjá álfum því þá voru
híbýli þeirra öll ljósum prýdd og
lék þá hjá þeim á alsoddi af dansi og
hljóðfæraslætti.

Hvort sem nú mennskir menn hafa
tekið það upp eftir dansferð álfa að hafa
vikivakana sem helzt um jólaleytið sem
síðar mun sagt, þá er það þó víst að jólin
voru og eru sannkölluð ljóshátíð einnig
hjá mönnum, því til forna var það siður
að húsmæður sópuðu allan bæinn horna
og enda á milli bæði á aðfangadagskvöld
og gamlárskvöld, síðan settu þær ljós í
hvern krók og kima svo hvergi bæri skugga
á, og fögnuðu með því álfum þeim sem á
ferð kynnu að vera eða flyttu sig búferlum
á nýjársnótt. Þegar þær höfðu svo sópað
bæinn og sett ljós í hann gengu þær út og
í kringum hann, sumir segja þrisvar, og
„buðu álfum heima“, svo mælandi: „Komi
þeir sem koma vilja, veri þeir sem vera vilja,
og fari þeir sem fara vilja, mér og mínum að
meinlausu.“ Þessum formála fylgdi það og
að konur báru stundum vist og vín á borð á
bæjum til álfa, og segir sagan að vistin væri
jafnan horfin að morgni.

Vera má að meir hafi það tíðkazt að bjóða
álfum heima á gamlárskvöld og að bera mat
á borð fyrir þá en á aðfangadagskvöldið,
en ljósagangurinn var engu minni á
jólanóttina en nýjársnótt og þegar fólkið fór
að hátta þessi kvöld hafði húsfreyja jafnan
gát á því að ekkert ljós væri slökkt og setti
þá upp ný ljós í hverju horni þegar hin
voru farin að loga eða lét á lampana aftur
svo ljósin skyldu endast alla nóttina þangað
til kominn var bjartur dagur daginn eftir.
Það er enn sumstaðar siður hér á landi að
láta ljós loga í baðstofum yfir fólkinu þó
það sé sofandi, báðar þessar nætur, og þó
ekki sé lengur kveikt ljós í hverju horni
eldir það enn eftir af ljósaganginum forna
að víða er hverju mannsbarni á heimilinu
gefið kerti bæði þessi kvöld, en einkum á
aðfangadagskvöldið, og kallað jólakerti og
nýjárskerti.
Missagnir eru um það hvort jólasveinar
færu að koma til byggða 13 eða 9 nóttum
fyrir jól og hafa sumir fært þetta erindi sem
sönnun fyrir því síðara, sem þeir eigi að
kveða:
„Upp á stól
stendur mín kanna;
níu nóttum fyrir jól,
þá kem ég til manna.
“En seinna hef ég heyrt að það væri
sumstaðar trú nyrðra að jólasveinar ættu
að koma að landi (af sjó?) með norðanátt á
jólaföstu eða með henni, en færu aftur með
sunnanátt um þrettánda og er sú sögn um

leið auðsjáanlega fyrirspá um veðráttufar,
eða það geri norðanátt með jólaföstu, en
sunnanátt eða hláku með þrettánda.
Þó gátu menn ekki notið jólagleðinnar
með öllu áhyggjulausir því auk
jólasveinanna sem fyrr eru nefndir var það
trú að sú óvættur væri þá á ferð sem var
kallaður jólaköttur. Hann gerði reyndar
engum þeim mein sem eignuðust einhverja
nýja flík að fara í á aðfangadagskvöldið, en
hinir sem ekkert nýtt fat fengu „fóru allir í
jólaköttinn“, eða „klæddu jólaköttinn“ sem
sumir kalla fyrir norðan, svo hann tók (át?)
þá eða að minnsta kosti jólarefinn þeirra
og þótti þá góðu fyrir goldið ef kötturinn
gerði sig ánægðan með hann. En jólarefur
hét það sem hverjum heimilismanni var

Led húsnúmer

skammtað til jólanna (ket og flot o. s. frv.) á
aðfangadagskvöldið. Af þessu kepptust allir
við, bæði börn og hjú, að vinna til þess af
húsbændum sínum fyrir jólin að fá eitthvert
nýtt fat svo þeir færu ekki í ólukkans
jólaköttinn né að hann tæki jólarefinn
þeirra, og þegar börnum og hjúum tókst
bæði að fá nýja flík, nógan jólaref og þar á
ofan jólakerti og það sem mest var í varið,
að þurfa ekki að fara í jólaköttinn, var ekki
kyn þó kátt væri um jólin til forna.
Í Borgarfirði er sú sögn að þeir sem
enga nýja spjör fengu fyrir jólin ættu
þar að auki að hafa þá skrift að fara á
aðfangadagskvöldið með fullt hrútshorn af
hlandi í hendinni þangað sem væru fæddir
og skvetta úr horninu í rúmið sem þeir voru
fæddir í. Hvernig sem á þetta er litið, lítur
svo út sem þessar skriftir hafi verið hafðar

fyrir keyri á börn sem voru löt að læra og
ljúka við það sem þau áttu að vera búin með
fyrir jólin.
Um jólagleði barna er þetta kveðið:
„Það skal gefa börnum brauð
að bíta í á jólunum,
kertaljós og klæðin rauð
svo komist þau úr bólunum,
væna flís af feitum sauð
sem fjalla gekk á hólunum.
Nú er hún gamla Grýla dauð;
gafst hún upp á rólunum.“
Enn má telja það jólanóttinni til gildis
að þá voru útisetur á krossgötum einna
tíðastar og vikivakar almennast haldnir.
(Úr Þjóðsögum Jóns Árnasonar, 2.
bindi, 1961).

Falleg húsnúmer í öllum stærðum og gerðum
· Sérsmíðum númer á öll hús og fjölbýli

Sjö sóttu um tvö störf presta

B

iskup
Íslands
auglýsti
á
dögunum
tvö
störf
presta laus til umsóknar
í nýstofnuðu Garða- og Hval
fjarðarstrandarprestakall.
Annars
vegar var óskað ef almennum presti og
svo presti með áherslu á æskulýðs- og
barnastarf.
Sjö

sóttu

· Ledlýsing sem endist og eyðir litlu rafmagni
· Hægt að fá í lituðu áli eða ryðfríu stáli
· Verið velkomin á facebooksíðu okkar: Led húsnúmer
Best er að panta í gegnum facebooksíðuna okkar: ledhúsnúmer

Einnig hægt að hringa í sími 775 6080
Akraneskirka.

um

almennt

presstarf,

þau Haraldur Örn Gunnarsson, Jónína
Ólafsdóttir og Sigríður Munda Jónsdóttir.
Fjögur sóttu um bæði störfin en það eru
Gunnar Jóhannesson, Ursula Árnadóttir,
Ægir Örn Sveinsson og Þóra Björg
Sigurðardóttir.
Á vef Þjóðkirkjunnar kemur fram að
miðað sé við að viðkomandi geti hafið störf
1. febrúar á nýju ári.
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Gleðileg jól og farsælt komandi ár
– þökkum viðskiptin á árinu
SS BYGGIR kynnir 23ja íbúða fjölbýlishús við
Brekatún 2, rétt við golfvöll Akureyringa

Kær kveðja

Guðjón S. Brjánsson
alþingismaður

Starfsfólk Kraftbíla óskar
viðskiptavinum
sínum og
af öllum
stærðum og gerðum.
Öllum íbúðum fylgir stæði
í
bílageymslu
landsmönnum
• Í dag þjónustum
við um öllum
70 fyrirtæki og stofnanir í daglegri ræstingu.
á fyrstu hæð
hátíðarhreingerninga- og sérverkefnadeild.
• Auk þess gleðilegrar
rekum við öﬂuga
Svalalokunarkerfi er á svölum við allar íbúðir
með þökk fyrir viðskiptin á
Á fyrstu hæð hússins erárinu
hægtsem
er aðerkaupa
stæði
að líða.
• Hjá
og ræstivörum star
Íbúðirnar eru
3ja-5Þrifherbergja

í sérgeymsluDagleg
fyrir golfbíla
eða

regluleg þrif:

• T
• Þrif eftir iðnaðarmenn
Glæsilegt útsýni yfir golfvöllinn, upp í Hlíðarfjall og yfir Eyjafjörð
• Bruna- og vatnstjónaþrif
• Viðhald gólfefna
Nánari upplýsingar eru veittar á fasteignasölum á Akureyri, á heimasíðunni: www.ssbyggir.is og á skrifstofu SS Byggir.
• Veggja-, lofta-, ljósa• Bónleysing og bónun gólfefna
og gluggaþrif
• Salernis- og kísilhreinsun
LÆKJARVÖLLUM
3-5 · 601 AKUREYRI
Afhending íbúða:
vor 2014
• Gluggaþvottur
KRAFTBILAR.IS · SÍMI 464 0000

Þegar eru 12•íbúðir
fráteknar
Aðalhreingerningar

SS Byggir ehf – Njarðarnesi 14 – 603 Akureyri – Sími: 460-6100 – Netfang: ss@ssbyggir.is – Heimsíða: www.ssbyggir.is

Gerum föst verðtilboð í öll verk, stór eða smá, þér að kostnaðarlausu.
Markmið okkar er að veita viðskiptavinum okkar ávallt:
Hámarksgæði og árangur, persónulega og góða þjónustu.
Snæfellsbær

SKESSUHORN 2018

Öll þrif fyrir fyrirtæki,
stofnanir og heimili

Ég
óskaSamfylkingarfólki
Samfylkingarfólki og öllum íbúum
Ég óska
og öllum íbúum NorðvesturNorðvesturkjördæmis
gleðilegra jóla og
kjördæmis gleðilegra jóla og
farsældar
á nýju ári
farsældar á nýju ári.

Getur þú hugsað þér
gleðilega hátíð án rafmagns?

Sæmundur, verkstjóri
vinnuflokks í Borgarnesi

Við hjá RARIK óskum viðskiptavinum, samstarfsmönnum og landsmönnum öllum
gleðilegra jóla með von um gott og orkuríkt ár. Við munum eins og áður leitast við
að svara orkuþörf viðskiptavina yfir hátíðarnar, með öruggum hætti.

www.rarik.is
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Aðsend grein:

Ótraustir innviðir
og orka

L

andsmenn allir hafa á nýliðnum
dögum
upplifað
fátíðar
afleiðingar
vetrarveðurs.
Óveðrið hefur opinberað gríðarlega
veikleika í grunn innviðum landsins.
Þúsundir íbúa hafa verið án án
rafmagns og fjarskiptasamband verið
í lamasessi og er ekki að fullu komið
í eðlilegt horf enn þegar þetta er ritað.
Yfir 800 björgunarsveitarmenn hafa
sinnt um 1000 útköllum vítt og breitt
um landið og sem fyrr staðið vaktina
með miklum sóma, hafa unnið gott
starf sem gerir hvern Íslending stoltan.

Óásættanleg skilyrði
Rafmagnsleysið og slitrótt fjarskipti
hafa gífurleg áhrif á öryggi og líf fólks.
Það er óásættanlegt að fólk og fyrirtæki
þurfi að búa við slík skilyrði. Það er
grundvallaratriði að raforkuöryggi sé tryggt
bæði í þéttbýli og dreifbýli. Í því felst að
stjórnvöld í fyrsta lagi tryggi að fjármunum
sé varið í uppbyggingu raforkukerfisins og
að fjármunum fengnum, þá sé í öðru lagi
greiðlega og hindrunarlaust hægt að vinna
að úrbótum á flutningskerfi raforku og
tryggja, a.m.k. að því leyti öryggi fólks um
landið allt.
Endurskoðunar þörf
Á þessu hefur verið mikill misbrestur. Eftir

þá reynslu sem við erum enn að vinna
úr virðist harla ljóst að endurskoða þurfi
landsskipulag það sem snýr að viðhaldi
innviða og uppbyggingu þeirra. Þetta á við
um flutningskerfi raforku, fjarskiptin, vegi,
hafnir og flugvelli svo eitthvað sé nefnt.
Þetta er sameiginlegt verkefni okkar allra
sem við eigum að nálgast yfirvegað og af
þeirri alvöru sem tilefnið sannarlega gefur.
Við þurfum að yfirfara ýmsa þá
lagaþætti sem snúa að umhverfisvernd,
skipulagi og úrskurðamálum, gera
úrvinnsluna markvissari og horfa
hiklaust
til
þjóðaröryggis
í
því
sambandi,
til
almannahagsmuna
og
hlutskiptis
íbúa
landsbyggðar
sérstaklega. Mikilvægt er að árétta að
með þessu er ekki sneitt að núverandi
umhverfis- og skipulagsákvæðum eða
verndarsjónarmiðum. Vistvænar aðgerðir
og sjálfbærni á og þarf að vera stöðugt
leiðarljós en við höfum ekki haldið vöku
okkar og breytinga er þörf.
Óvissa á landsbyggðinni
Innviðir, hvort sem átt er við raforku,
menntakerfi,
samgöngur
eða
heilbrigðisþjónustu, eiga að vera með þeim
hætti að sem minnstu máli skiptir hvar fólk
kýs að búa. Það hefur ekkert skort á loforð
og fyrirheit en niðurstaðan er enn sem fyrr;
íbúum á landsbyggðinni er haldið í stöðugri

óvissu með hver staðan verði til framtíðar.
Það er samdóma álit þingflokks
Samfylkingarinnar að það skuli vera
forgangsverkefni stjórnvalda að jafna
búsetuskilyrði og stuðla að velferð og
öryggi fólks um allt land.
Þakkir til allra
Ég leyfi mér einnig sem almennur borgari
að koma hér í lokin á framfæri þökkum
til viðbragðsaðila, björgunarsveitarfólks,
heilbrigðisstarfsmanna,
hjálparsamtaka
og allra þeirra sem lagt hafa hönd á plóg
marga undanfarna sólarhringa og eru
jafnvel enn að störfum á landssvæðum sem
illa urðu úti,
með ósk um gleðilega jólahátíð,

Desemberveðrið verður að kenna landsmönnum lexíu. Það eina jákvæða við það er
að nú eru hvít jól í kortunum. Mynd úr Stykkishólmi.

Guðjón S. Brjánsson,
alþingismaður NV-kjördæmis.

Guðjón Brjánsson.

„Konungsríki mitt fyrir hest!” hrópaði Ríkharður III konungur í samnefndu leikriti
Shakespeares. Síðustu daga hafa sjálfagt margir norðan heiða hugsað „Konungsríki
mitt fyrir ljósavél!” en afleiðingar veðursins afhjúpuðu átakanlegan skort á slíkum
varabúnaði bæði til sjávar og sveita. Hér sjást ljósavélar Snæfellinga.

KVEIK JUM
Á PERUNNI
Rafiðnaðarsamband Íslands sendir
jóla- og baráttukveðjur til allra
landsmanna á nýju ári.
Kveikjum á perunni og krefjumst
hærri launa, styttri vinnutíma
og húsnæðis fyrir alla!
Rafiðnaðarsamband
Íslands í 50 ár

Rafiðnaðarsamband Íslands
er stoltur bakhjarl UN Women

Aðildarfélög
sambandsins:

NÝTT
HRAUN
Nýtt Hraun með 56% dökku súkkulaði.
Þú verður að prófa!

G Ó Ð G ÆTI FRÁ GÓU

9. tölublað
8. árgangur
Bestu
Uppáhalds

Auglýsingar: Sími 578 1190 og amundi@fotspor.is Ritstjórn: Sími 864 5585 og magnushafsteins@simnet.is

Munum dýr og
fugla

A

llir þurfa að lifa. Þar sem nú
eru jarðbönn og snjór geta
bæði fuglar og dýr átt erfitt
með að afla vatns og ætis.
Brauð,
epli,
fitu,
kjötsag,
matarafanga handa þröstum, störum
og hröfnum, sólblómafræ eða
páfagaukafræ handa auðnutittlingum,
kurlaður maís og hveitikorn handa
snjótittlingunum. Fita hentar flestum
fuglum vel í kuldum og má blanda
matarolíu, tólg eða smjöri við afganga
og korn. Svo er það vatnið.
Þrestir og starar elska feitmeti
eins og kjötsag og mör. Einnig þiggja
þeir ávexti svo sem epli, perur og
rúsínur. Brauðmeti, blandað með
matarolíu eða öðru feitmeti er vel
þegið í vetrarkuldum. Epli og perur er
gott að skera í tvennt og stinga uppá
greinarenda 1-2 metra frá jörðu.
Snjótittlingar éta einkum fræ af
jörðinni. Þeim er frekar illa við að
vera inn á milli trjáa og því er best að
gefa þeim á opnu svæði eða á húsþök.
Mulið maískorn, sólblómafræ og
finkukorn er í uppáhaldi.
Guð launar fyrir hrafninn. Krummi
kann vel að meta í matarúrgang sem
borinn er út að vetrarlagi, kjöt og spik
og jafnvel brauðbita.
Svo eru það hrossin. Frosthörkur í
kjölfar norðan áhlaups kallar á aukið
eftirlit og umhirðu með hrossum á
útigangi. Til þeirra þarf að koma
heyi þar sem skaflar eru miklir.
Útigangshross þurfa að vera í góðum
holdum þegar kalt er og þau verða að
hafa greiða leið að vatni.

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

Margrét Ásta Guðjónsdóttir
Sverrir Einarsson
Kristín Ingólfsdóttir

síðan 1996

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Vestlensk hross hímandi í vetrarhöm.

Merkileg

heppni!

