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Náði 
bata og 
þjálfar   
í Katar 

Bjarki Már Ólafsson þurfti að 
gefa leikmannsferilinn upp 
á bátinn í kjölfar veik inda 
en hefur náð bata og er nú í 
þjálfarateymi Heimis. ➛ 30

Hjartavandamálin  

og aðgerðin sem á 

eftir fylgdi reyndu verulega á.

  Berjast 
fyrir sínu

Áslaug Arna Sigurbjörns-
dóttir alþingismaður, Bára 
Halldórsdóttir aktívisti 
og Magga Stína tónlistar-
kona settust á rökstóla og 
gerðu upp árið. Þótt þær 
séu ólíkar þá eiga þær það 
sameiginlegt 
að berjast af 
krafti fyrir 
því sem þær 
trúa á. ➛ 30

Ég hef þá  

tilfinningu að 

þingmennirnir 

haldi áfram. 

Bára Halldórsdóttir 

Nú er ég orðin 

fimmtíu ára og 

hef alið upp þrjú 

börn mestmegnis 

á leigumarkaði. 

Magga Stína 

Ég hef lent á vegg,  

en ég hef líka 

ástríðu fyrir því 

sem ég er að gera.

Áslaug Arna 



Veður

Hæg breytileg átt og skýjað með 
köflum eða bjartviðri. Skýjað vestan 
til á landinu undir kvöld og stöku él. 
Hiti víða kringum frostmark en frost 
allt að 8 stig inn til landsins, einkum 
norðan til. Hlýjast suðaustan til.  
SJÁ SÍÐU 46

Veður Minntust þeirra sem fallið hafa fyrir eigin hendi

Hin árlega vetrarsólstöðuganga Píeta, forvarnarsamtaka gegn sjálfsvígum og sjálfsskaða, fór fram í gærkvöld. Gangan er farin til að minnast þeirra 
sem hafa stytt sér aldur, er kærleiksstund fyrir þá sem misst hafa ástvini og fyrir alla sem glíma við sjálfsvígs- og sjálfsskaðahugsanir. Frú Eliza Reid, 
verndari samtakanna, gekk í broddi fylkingar á undan fjölmennum hópi einstaklinga frá Klettagörðum að Skarfakletti.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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GEFÐU FRÍ UM JÓLIN
með gjafabréfi Icelandair

VERSLUN „Við erum að upplifa 
metaukningu í hraðsendingum til 
og frá landinu núna í nóvember og 
desember sem eru stærstu mánuðir 
ársins,“ segir Björn Viðar Ásbjörns-
son, sölu- og markaðsstjóri DHL á 
Íslandi.

Pósturinn finnur líka fyrir aukn-
ingu og samkvæmt upplýsingum frá 
fyrirtækinu hafa pakkasendingar 
utan- og innanlands aukist um tíu 
prósent milli ára núna fyrir jólin. 
Hins vegar fækkar jólakortum enn 
milli ára en samkvæmt könnun 
MMR sem birtist í vikunni sendir 
aðeins tæpur þriðjungur lands-
manna jólakort með bréfpósti.

Á sama tíma hefur netverslun 
aukist. Björn Viðar segir að þar hafi 
innflutningur frá Kína aukist gríðar-
lega síðustu ár. „Þar erum við að sjá 
aukningu um tugi prósenta á hverju 
ári. Það sem gleymist þó oft í umræð-
unni og er mun athyglisverðara og 
meira spennandi er að útflutningur 
hjá íslenskum netverslunum hefur 
einnig aukist um tugi prósenta á 
hverju ári síðustu ár.“

Hann segir aukninguna vís-
bendingu um það hversu eftirsóttar 
íslenskar vörur séu erlendis.

„Stærstu netverslunum landsins 
hefur á síðustu árum með góðu sam-
starfi við okkur tekist að standa af sér 
harðnandi samkeppni við erlendar 
netverslanir.“

Björn Viðar segir að mesta aukn-
ingin á sendingum sé til Bandaríkj-
anna, Bretlands og Þýskalands.

„Þar er áhugi á íslenskum vörum 
gríðarlegur og við erum að sjá tuga 
prósenta aukningu í hraðsendingum 
íslenskra netverslana til yfir tíu landa 
á þessu ári. Aukning til Kína er líka 

áberandi þannig að við erum ekki 
bara að upplifa aukningu í send-
ingum frá Kína.“ Gríðarleg tækifæri 
séu til sóknar á þeim stóra markaði.

Þar sem Ísland sé eyja langt frá 
alþjóðamörkuðum skipti hraði 
sendinga og gæði þjónustunnar 
miklu máli. Með rafrænum lausnum 
sé hægt að flýta ferlinu og hægt sé 
að afhenda vöru næsta virka dag á 
helstu markaðssvæðum Evrópu en 
tveimur til þremur dögum seinna 
utan Evrópu.

„Með því að bjóða þennan hraða í 

afhendingartíma og samkeppnishæf 
verð er DHL að takmarka mögulegar 
hindranir íslenskra netverslana inn 
á alþjóðamarkaði og þegar boðið er 
upp á eftirsótta vöru eins og flestar 
íslenskar vörur eru í dag þá eru enda-
laus tækifæri fyrir íslenskar netversl-
anir að stækka viðskiptavinahóp 
sinn.“

Björn Viðar segir að þær íslensku 
netverslanir sem stækkað hafi mest 
á undanförnum árum hafi lagt mikla 
áherslu á að gera upplifun við-
skiptavina á heimasíðunni einfalda 
og þægilega. Þá hafi þær fjárfest í 
markaðssetningu á netinu og leitar-
vélabestun.

„Ef fyrirtæki leggja áherslu á þessi 
atriði ásamt því að bjóða upp á eftir-
sótta vöru eru þau mun líklegri til að 
ná árangri á netinu.“ 
sighvatur@frettabladid.is

Útflutningur íslenskra 
netverslana að aukast
Á sama tíma og jólakortum sem send eru með pósti fækkar eykst fjöldi pakka-
sendinga til og frá landinu fyrir jólin. Sölu- og markaðsstjóri DHL segir mikla 
aukningu hafa orðið í útflutningi íslenskra netverslana á erlenda markaði.

Björn Viðar segir íslenskar vörur eftirsóttar víða. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Við erum að upplifa 

metaukningu í 

hraðsendingum til og frá 

landinu.

Björn Viðar Ásbjörnsson, sölu- og 
markaðsstjóri DHL á Íslandi

KJARAMÁL „Það er nóg að annar aðili 
vísi málinu til ríkissáttasemjara og 
um leið og það er búið ber mér að 
boða aðila til fundar hið fyrsta. Ég 
ákvað að freista þess að sjá hvort 
deiluaðilar gætu komið á fyrsta fund 
milli jóla og nýárs sem gekk eftir. 
Fyrsti fundurinn verður haldinn 28. 
desember,“ segir Bryndís Hlöðvers-
dóttir ríkissáttasemjari.

Efling, VR og Verkalýðsfélag 
Akraness vísuðu kjaradeilu sinni 
við Samtök atvinnulífsins formlega 

til ríkissáttasemjara í gær. Í sam-
eiginlegri tilkynningu formanna 
verkalýðsfélaganna þriggja segir að 
viðræður síðustu vikna hafi verið 
árangurslausar. 

Bryndís segir að á fyrsta fundi 
deiluaðila verði staðan á deilunni 
tekin og hún muni kalla eftir öllum 
gögnum og fara yfir hvernig við-
ræður hafi gengið hingað til. „Svo 
þarf að setja niður fundaplan, hve-
nær við treystum okkur til að hittast 
og fara yfir sáttatilraunir.“ – sar

Sáttasemjari boðar á fund

SAMGÖNGUR Opnað var fyrir umferð 
um Vaðlaheiðargöng í gær. Síðustu 
sólarhringa hefur verið unnið að 
lokafrágangi svo hægt yrði að opna 
göngin fyrir jól og í gær lauk örygg-
isprófunum.

Formleg gjaldtaka hefst í göngin 
þann 2. janúar, en þangað til verða 
þau öllum opin án endurgjalds. 
Greint var frá því í gær á vef Frétta-
blaðsins að nú þegar hefðu ferðir 
fyrir fimm til sex milljónir verið 
seldar og að um fimm hundruð 
manns hafa skráð sig og bíla sína 
inn á vef Vaðlaheiðarganga.

Í tilkynningu segir að lokum að 
það sé „Vaðlaheiðargöngum hf. 
afskaplega gleðilegt að geta gefið 
Norðlendingum og landsmönnum 
öllum þá jólagjöf að geta nú loksins 
ekið í gegnum göngin.“ – la

Vaðlaheiðargöng 
eru jólagjöfin í ár

Sólveig Anna Jónsdóttir er formaður Eflingar.    FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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ÚTSALA

Allt jólaskraut* 
50% afsláttur

Allar seríur og jólaljós 
20-50% afsláttur

50%
20%
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Jóla
HLUTI AF BYGMA

20-30%
afsláttur

Smáraftæki

20-30%
afsláttur

Rafmagnsverkfæri

Öll jólatré

afsláttur

afsláttur

Normannsþinur • Stafafura
Rauðgreni • Gervijólatré
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Í FULLUM GANGI

Opið til

í Skútuvogi 
Sjá nánar husa.is

22:00

20%
afsláttur

Pottar, pönnur 
og eldhúsáhöld

gjafa
Jóla

markaður

ærifær



Fáðu blað dagsins í tölvupósti  
kl. 5.00 á morgnana. 

Skráðu þig á póstlista Frétta-
blaðsins á www.frettabladid.is/
nyskraning. Það kostar ekkert.

Vertu fyrst/ur  
að lesa blaðið

595 1000  

TENERIFE Frá kr.

99.995

ALLT INNIFALIÐ

14. janúar í 7 nætur 
á Hotel Villa Adeje Beach aaa

Dagur B. Eggerts son
borgar stjóri 
sagði að skýrsla 
Innri endur-
skoðunar 
Reykja víkur-
borgar væri 
á fellis dómur um 
hvernig staðið var 
að fram kvæmdum við Naut hóls veg 
100, þar sem bragginn um talaði var 
meðal annars gerður upp.

Lilja Alfreðsdóttir 
menntamálaráðherra 
þakkaði þjóð-
inni fyrir sterk 
viðbrögð við 
lýsingu hennar 
á áhrifunum 
sem umræðan á 
Klaustri bar hafði á 
hana. Þjóðin hafi látið 
það skýrt í ljós að hún líði ekki svona 
tal um náungann.

Benedikt Erlingsson 
leikstjóri 
sagði jólaerindi 
Guðna A. 
Jóhannessonar 
orkumála-
stjóra jólaguð-
spjall sem væri 
messu virði. Hluti 
erindisins ber titilinn „Fólk sem 
hatar raf magn“ en þar gerir Guðni 
kvik mynd Bene dikts, Kona fer í 
stríð, að um tals efni.

Þrjú í fréttum 
Braggi, þakkir 
og guðspjall 

TÖLUR VIKUNNAR 16.12.2018 TIL 22.12.2018

19%
af þeim sem af-
stöðu tóku í könnun 
Zenter rannsókna 
fyrir Fréttablaðið 
segjast finna fyrir 
kvíða í tengslum við 
jólahátíðina. Áttatíu 
og eitt prósent 
segist ekki finna fyrir 
jólakvíða.

3 til 5 
þúsund manns búa 
í atvinnuhúsnæði á 
höfuðborgarsvæð-
inu öllu. Slökkvi-
liðsstjórinn segir að 
fjöldinn sem býr í 
ólöglegu húsnæði í 
Hafnarfirði geti verið 
um ellefu hundruð 
manns.

einstaklingar 
bíða þess nú að 
leggjast inn á Vog 
í áfengis- og vímu-
efnameðferð.

23,3 
klukkustundir 
að jafnaði þurfa 
sjúklingar sem 
bíða innlagnar 
að vistast á bráða-
móttöku Landspítala. 
Fyrir ári var biðin á bráðamót-
tökunni 16,6 klukkustundir. Dæmi 
eru um að biðin hafi orðið 66 
klukkustundir.

16
milljörðum 
meira eyddu 
Íslendingar í 
fyrra í jólaver-
tíðinni, frá síðari hluta nóvem-
ber til jóla, samanborið við aðra 
mánuði ársins. Það nemur tæpum 
50 þúsundum króna á hvert 
mannsbarn.

622

DÓMSTÓLAR Áslaug Thorlacius 
myndlistarmaður og fjölskylda 
hennar töpuðu máli gegn Blöndu-
ósbæ sem vill rifta lóðaleigusamn-
ingum við fjölskylduna og taka 
jörð þeirra eignarnámi. Fjölskyldan 
íhugar að óska eftir því við Hæsta-
rétt að málið fái efnislega afgreiðslu 
fyrir Hæstarétti og telur bæinn ekki 
vera í rétti til að taka af þeim jörð-
ina.

Fjölskyldan og  sveitarfélagið 
deila um jörðina Kleifar sem liggur 
að Blöndu sunnan við sjúkrahúsið 
á Blönduósi. Erfðafestuleigusamn-
ingur var gerður árið 1932 og bygg-
ingarbréf var samþykkt árið 1951. 
Byggingarbréfið er um 12 hektara 
jarðarinnar en jörðin í heild sinni 
er um 18 hektarar.

Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, dóm-
ari við Landsrétt, skilaði sératkvæði 
og taldi fjölskylduna vera í rétti í 
málinu. Vilhjálmur gagnrýnir í sér-
atkvæði sínu að aðeins skuli vera 
talað um 12 hektara en jörðin sé 
sannarlega 18,1 hektari. Telur hann 
sveitarfélagið „ekki [hafa] sýnt fram 
á að hann eigi nein þau réttindi yfir 
þeim hluta lands jarðarinnar, sem 
erfðaleigusamningarnir ná yfir“.

„Forsagan er sú að það er ágrein-
ingur um eignarhald og ábúendur 
vildu ekki taka tilboði bæjarins 
um afmarkaða lóð fyrir eignir en 

bærinn á óumdeilt jörðina. Þetta er 
leigujörð,“ segir Valdimar O. Her-
mannsson, sveitarstjóri á Blöndu-
ósi. „Þá var þetta eina leiðin að 
taka jörðina eignarnámi með eðli-
legum bótum fyrir eignir. En þar á 
undan var búið að bjóða upp á að 

ábúendur fengju að halda húsum 
og fengju afmarkaða lóð út á það. 
og bærinn myndi síðan ráðstafa 
restinni af jörðinni undir framtíðar 
byggingarland.“

Hafi rökin verið sú að ekki hafi 
verið búið á jörðinni og enginn 

búskapur rekinn, telur Vilhjálmur 
það ekki vera nægilega sterk rök. 
„Þegar [sveitarfélagið] rifti bygg-
ingarbréfinu 22. desember 2009 
voru liðin 15 ár frá því búskap lauk 
að Kleifum vegna riðuveiki sem 
upp kom á jörðinni. Fyrr en árið 
2009 hafði stefndi aldrei gert neinar 
athugasemdir um vöntun á búskap 
eða stopula búsetu á jörðinni,“ segir 
í séráliti Vilhjálms.

Áslaug Thorlacius og maður 
hennar, Finnur Arnar Arnarson, 
fengu menningarverðlaun DV í 
fyrra vegna menningarlífs á Kleifum 
og var stefnan sú að halda áfram á 
þeirri braut.

„Okkur þykir þetta afar leiðin-
legt því hér er um ævistarf afa míns 
að ræða sem verður tekið af okkur. 
Við munum nú senda bréf til Hæsta-
réttar um að fá málið tekið fyrir þar. 
Vonandi næst það,“ segir Áslaug.
sveinn@frettabladid.is

Segir sveitarfélagið ætla að taka 
ævistarf afa síns eignarnámi

Yfirlitsmynd af Blönduósi, sjúkrahúsinu þar og húsunum á Kleifum.

Hópmynd af fjölskyldunni á Kleifum.

Landsréttur klofnaði í 
afstöðu sinni til eignar-
námsins. Vilhjálmur 
H. Vilhjálmsson dóm-
ari vildi gera sveitar-
félagið afturreka með 
eignarnámið þar sem 
krafan væri of víðfeðm. 
Núverandi eigendur að 
fasteignum á jörðinni 
telja málið sérstakt.

Kleifar Sjúkrahúsið

N1 bensínstöðin

DÓMSMÁL Skiptastjóri þrotabús 
Karls Wernerssonar hefur höfðað 
nokkur mál til riftunar á viðskipta-
gjörningum þrotamannsins. Meðal 
eigna sem eru undir er Lyf og heilsa.

Á árunum fyrir hrun var Karl, 
ásamt Steingrími bróður sínum, 
einn umsvifamesti fjárfestir lands-
ins í gegnum félagið Milestone. 
Félagið átti meðal annars apóteka-
keðjuna Lyf og heilsu. Áður en efna-
hagskerfið hrundi  var eignarhald 
Lyfja og heilsu fært til Karls.

28. apríl 2016 var Karl dæmdur í 
þriggja og hálfs árs fangelsi í Hæsta-
rétti en degi síðar var félaginu Toska 
ehf. afsalað til Jóns Hilmars Karl-
sonar, sonar sakfellda, en Toska 
er eigandi apótekanna í gegnum 
félögin Faxa ehf. og Faxar ehf. 
Skiptastjórinn hefur meðal annars 
höfðað riftunarmál vegna þessara 
viðskipta. Þá var Karl, eða þrotabú 
hans, dæmt til að greiða þrotabúi 
Milestone 5,6 milljarða króna.

Þá hefur einnig verið höfðað mál 
gegn áðurnefndu Faxa ehf. en það 
keypti félögin Feta ehf. og Vátt ehf. 
sem bæði voru í eigu Karls. Saman-
lagt kaupverð var tvær krónur eða 

ein króna á hvort félag um sig. Þá 
var 1.100 fermetra íbúðarhús Karls 
á Ítalíu einnig fært inn í Faxa ehf. 
og hewfur riftunarmál einnig verið 
höfðað vegna þess. – jóe

Skiptastjóri vill rifta viðskiptum Karls

Álitamál hafa risið upp vega skipta á þrotabúinu. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

2 2 .  D E S E M B E R  2 0 1 8   L A U G A R D A G U R4 F R É T T I R   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



afsláttur
20-70%

Öll jólavara
og jólaljós

jólllllllavaraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

FÁST Í RÚMFATALAGERNUM

OPIÐ TIL KL. 
22:00

Í ÖLLUM BÚÐUM
FRAM TIL JÓLA

afsláttur

Allir koddar
og heilsukoddar

20-40%

25%
afsláttur

Öll
handklæði

afsláttur

Öll rúm, 
dýnur og yfirdýnur

20-40%

afsláttur

Allir  
stólar

20-30%

afsláttur

Öll lök og  
sængurverasett

20-40%

afsláttur

Allar  
sængur

20-40%



SAMFÉLAG Hollvinir sjúkrahússins á 
Akureyri munu á morgun afhenda 
barnadeild sjúkrahússins 12 full-
komin rúm á deildina og með því 
endurnýja öll rúm deildarinnar. Þar 
með hafa Hollvinir veitt sjúkrahús-
inu gjafir fyrir 50 fimmtíu milljónir 
króna á árinu.

„Þetta er afar ánægjulegur áfangi 
að ná að gefa lækningatæki og 
búnað á sjúkrahúsið og rjúfa fimm-
tíu milljóna króna múrinn,“ segir 
Jóhannes Gunnar Bjarnason, for-
maður Hollvina sjúkrahússins. 
„Þessar gjafir koma líka að góðum 
notum fyrir sjúkrahúsið.“

Hollvinir sjúkrahússins hafa 
um nokkurra ára skeið verið mjög 
duglegir við að endurnýja tæki á 
sjúkrahúsinu sem og að kaupa inn 
og gefa ný tæki sem koma sér vel. 
„Við teljum líka að sum af þessum 
fullkomnu tækjum sem við höfum 
verið að kaupa séu líka til að tryggja 
að sérfræðingar vilji koma og starfa 
við sjúkrahúsið. Við höfum verið 

að kaupa inn í gegnum tíðina full-
komnustu tækin sem hægt er að 
kaupa,“ bætir Jóhannes við.

Félagar í hollvinasamtökunum 
eru fjölmargir og greiða þeir árgjald 
til samtakanna. Mikið til eru það 

einstaklingar sem koma að því að 
safna fyrir tækjum en einnig hafa 
fyrirtæki stutt við starfsemina með 
fjárframlögum. „Þetta eru mest-
megnis einstaklingar sem á ein-
hvern hátt standa í þakkarskuld við 

sjúkrahúsið sem vilja gefa fjármagn. 
Til að mynda hringdi í mig öldruð 
kona sem vildi minnast mannsins 
síns sem þurfti á sinni ævi að liggja 
lengi á sjúkrahúsinu. Þar kom inn 
afar rausnarlegt framlag,“ segir 
Jóhannes.

Sjálfur segist hann standa í ævar-
andi skuld við stofnunina og segir 
það afar gaman að geta hjálpað 
til. „Einnig hafa yfirlæknar hringt 
í mig og sagt að tækin okkar hafi 
bjargað mannslífum. Til að mynda 
hefur fullkomin barnagjörgæsla 
fyrir nýbura bjargað börnum. Það 
er ekki hægt að biðja um meira en 
að bjarga lífi barna. Það er það sem 
drífur okkur áfram,“ bætir Jóhannes 
við. sveinn@frettabladid.is

Klára árið með jólagjöf og rjúfa 50 milljóna múr

Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

SAMGÖNGUR „Það er grátlegt að vita 
af því að það sé fólk sem svindlar á 
sameiginlegri þjónustu sem greidd 
er af skattfé,“ segir Jóhannes Rúnars-
son, framkvæmdastjóri Strætó. Föls-
uð strætókort hafa verið áberandi í 
strætisvögnum að undanförnu og 
hefur félagið brugðið á það ráð að 
senda eftirlitsmenn í vagnana til 
þess að sannreyna kortin.

Aðgerðir Strætó hófust í síðustu 
viku eftir að karlmaður, sem var að 
koma með flugi frá Varsjá í Póllandi 
til Íslands, var stöðvaður í tollinum 
með fimmtíu fölsuð strætókort 
í fórum sínum. Tveir hafa verið 
gripnir síðan þá.

„Við erum búin að góma tvo en 
við komumst ekki að þessu fyrr en í 
síðustu viku þegar lögreglan stopp-
aði þennan aðila í flugstöðinni. Við 
vissum því ekkert hvernig þetta leit 
út fyrr en þá, og erum nýbyrjuð í 
þessum aðgerðum,“ segir Jóhannes.

Umrædd kort eru almennt níu 
mánaða kort sem kosta 63 þúsund 
krónur á miðasölustöðum Strætó. 
Hin fölsuðu kort eru að seljast á um 
16 til 20 þúsund krónur. „Þetta er 
mjög líkt og maður áttar sig ekki á 
muninum á kortunum nema taka 
aðeins í þau. Þau eru þynnri og 
pappírinn annar,“ segir hann og 
bætir við að vagnstjórar séu allir 
meðvitaðir um muninn á þessum 
kortum.

Aðspurður segir Jóhannes fals-
anir ekki óalgengar. Félagið verði af 
tugum, jafnvel hundruðum milljóna 
króna vegna þeirra. „Það er rosalega 
erfitt að segja hvert umfangið er en 
það getur verið um 200 milljónir á 
ári. Við byggjum það á tölum sem 
koma að utan.“

Jóhannes kallar eftir viðurlögum 
vegna tíðra falsana. „Við höfum rætt 
það nokkrum sinnum þegar við 
höfum komið fyrir umhverfis- og 

samgöngunefnd, og reynt að koma 
á sama fyrirkomulagi og tíðkast 
erlendis, þar sem fólk er sektað fyrir 
að svindla sér inn í vagnana,“ segir 
hann. Núna hins vegar hafi félagið 
hug á að breyta greiðslufyrirkomu-
laginu til þess að sporna við slíkum 
brotum. „Við erum að undirbúa það 
að taka upp rafrænt greiðslukerfi 
og fá heimild til að bjóða það út á 
næsta ári,“ segir hann.

„Annars höfða ég bara til sam-
visku fólks um að skipta við rétta 
söluaðila og kaupa kort á réttu 
verði. Við byggjum á því að farþegar 
skili sínu því þannig getum við bætt 
leiðakerfi okkar.“ sunnak@365.is

Falsanir kosta Strætó hátt í 200 milljónir
Eftirlitsmenn hafa verið sýnilegir í strætisvögnum undanfarið. Ástæðan eru tíðar falsanir á strætókortum. Tap er talið nema allt að 200 
milljónum króna. Framkvæmdastjórinn biðlar til fólks að kaupa kortin á miðasölustöðum og kallar eftir sérstökum viðurlögum.

Jóhannes segir að grípa þurfi til aðgerða. Hann vill sama fyrirkomulag og tíðkast erlendis þar sem fólk er sektað fyrir að svindla sér í vagna. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Kortin eru keimlík. Fölsuðu kortin eru úr annars konar pappír og þynnri. 

Vagnstjórar fylgjast betur með 
strætókortum farþega. Falsað 
strætókort er hægra megin.

Það er grátlegt að 

vita af því að það sé 

fólk sem svindlar á sameigin-

legri þjónustu.

Jóhannes Rúnarsson,  
framkvæmdastjóri Strætó

Jóhannes  
Gunnar  
Bjarnason.
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40-
60%

afsláttur af öllum vörum

Troðfull verslun 
af merkjavöru 

Suðurlandsbraut  54 bláu húsin  (við faxafen)

Opið í dag 
og á morgun 
Þorláksmessu
frá kl. 11.00 
til  22.00



Hluthafafundur Haga hf. 18. janúar 2019
Hluthafafundur Haga hf., kt. 670203-2120, verður haldinn föstudaginn 

18. janúar 2019 og hefst hann kl.09:00 á Hilton Reykjavík Nordica, 
Suðurlandsbraut 2 í Reykjavík.

Dagskrá fundarins:
 1.  Kosning stjórnar félagsins

 2.  Önnur mál

Endanleg dagskrá og tillögur verða birtar föstudaginn 11. janúar nk. 
Hluthöfum er bent á að óski Þeir eftir að fá mál sett á dagskrá eða 
leggja fram ályktunartillögur á fundinum Þarf að beina Því skriflega og 
í endanlegu formi til félagsstjórnar eigi síðar en 10 dögum fyrir fund 
(Þriðjudaginn 8. janúar nk.) á netfangið hluthafafundur@hagar.is, eins 
og kveðið er á um í 1. og 2. mgr. 86. gr. hlutafélagalaga, sbr. lög nr. 
2/1995. þeim sem gefa vilja kost á sér  til setu í stjórn Haga hf. er bent 
á að tilkynna Það skriflega til tilnefningarnefndar Haga eigi síðar en kl. 
16:00 Þann 4. janúar 2019, á netfangið tilnefningarnefnd@hagar.is. Tillögur 
tilnefningarnefndar um frambjóðendur til stjórnar verða tilkynntar Þann 
11.janúar nk. 

Ítarlegri upplýsingar er að finna á vefsíðu félagsins, 
http://www.hagar.is/fjarfestaupplysingar/hluthafafundir/

Stjórn félagsins vill árétta að forsvarsmenn hluthafa sem sækja fundinn, Þ.e. 
forsvarsmenn fyrirtækja, lífeyrissjóða, fjárfestingasjóða, einstaklinga eða annarra 

hluthafa, ber að skila umboði við skráningu inn á fundinn. Einnig verða 
einstaklingar beðnir um að framvísa persónuskilríkjum.

Stjórn Haga hf.

HAFNARFJÖRÐUR „Ef einhverjir hafa 
áhuga á að fara út fyrir bæinn og 
vera úti í náttúrunni að skjóta upp 
þá á bærinn að reyna að þjónusta 
þann hóp frekar en að banna,“ 
segir Helga Ingólfsdóttir, formaður 
umhverfis- og framkvæmdaráðs 
Hafnarfjarðar.

Helga er annar tveggja fulltrúa 
sem greiddu atkvæði á móti þegar 
umhverfisráðið samþykkti beiðni 
Skógræktarfélags Hafnarfjarðar 
um að loka veginum að Hvaleyrar-
vatni á gamlárskvöld og á þrettánd-
anum. Skógræktarfélagsmenn segja 
vaxandi hópamyndun við vatnið á 
þessum tímamótum með slæmri 
umgengni og mögulegri eldhættu 
eins og fram kom í Fréttablaðinu í 
gær.

„Sums staðar myndast hópar til 
þess að skjóta upp og það er rusl 
víða í bænum eftir ákveðna hópa. Ef 
íbúar vilja skjóta upp við Hvaleyrar-
vatn er spurning hvort við ættum 
ekki að þrífa upp eftir það frekar en 
að loka,“ segir Helga.

Friðþjófur Helgi Karlsson, full-
trúi Samfylkingar, var hinn fulltrú-
inn í umhverfisráði sem var á móti 
banninu. Helga tilheyrir meirihluta 
Sjálfstæðisflokks Málið var því ekki 
afgreitt eftir því hverjir tilheyra 
minnihluta eða meirihluta í bæjar-
stjórn.

Friþjófur segir spurninguna vera 
þá hvort ekki ætti að loka á fleiri 
stöðum. „Hvað með Hamarinn þar 
sem er skotið upp? Fólk safnast 
saman á þessum tímamótum og 
fer bara þangað sem það vill. Það er 
alltaf spurning hvað við eigum að 
ganga langt í svona – sem er kannski 
forræðishyggja að einhverju leyti; 
hvar endar það? Hvar lokum við 
næst?“

Í beiðni Skógræktarfélags Hafnar-
fjarðar var óskað eftir mun víðtæk-
ari lokun heldur en umhverfisráðið 
síðan samþykkti. „Við ætlum hér 
með að óska eftir því að Hvaleyrar-
vatnsvegi verði lokað milli jóla og 

nýárs og eitthvað fram í janúar 
vegna óláta og sóðaskapar sem 
hefur verið viðloðandi og farið vax-
andi á síðastliðnum árum,“ sagði í 
erindi framkvæmdastjóra félagsins.

Kvaðst framkvæmdastjórinn 
þegar hafa haft samband við lög-
regluna sem sýnt hafi málinu 
skilning en bent á bæinn. „Það 
virðist færast í vöxt að ungmenni 
fjölmenni að Hvaleyrarvatni til að 
skjóta upp flugeldum og tertum. 
Einnig hefur verið safnað drasli í 
bálkesti og kveikt í. Af þessu hefur 
skapast mikill sóðaskapur ásamt 
eld- og slysahættu,“ útskýrði fram-
kvæmdastjórinn.

Eins og Friðjón telur Helga eld-
hættu ekki til staðar á þessum árs-
tíma. Umgengnin hafi vissulega 
ekki verið góð en það hafi verið 
á grunni jafnræðisreglu sem hún 
greiddi atkvæði gegn beiðninni. 
Fólk eigi að geta farið um þar sem 
því sýnist. Hún virði hins vegar lýð-
ræðislega niðurstöðu í ráðinu.

„Það sem varð ofan á er sjónar-
mið þeirra sem eru að sinna því 
ákaflega mikilvæga starfi að vernda 
þessa náttúruperlu sem svæðið í 
kring um Hvaleyrarvatn er,“ segir 
formaðurinn. gar@frettabladid.is

Forræðishyggja 
á gamlárskvöld
Annar fulltrúanna í umhverfisráði Hafnarfjarðar 
sem var andvígur því að loka Hvaleyrarvatni til að 
hindra þar áramótagleðskap segir spurningu hversu 
langt eigi að ganga í forræðishyggju. Formaður 
ráðsins segir nær að bærinn þrífi eftir hópinn. 

Skógræktarmenn óttast sóðaskap við Hvaleyrarvatn. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

 Ef íbúar vilja skjóta 

upp við Hvaleyrar-

vatn er spurning hvort við 

ættum ekki að þrífa upp eftir 

það frekar en að loka. 

Helga  
Ingólfsdóttir,  
formaður  
umhverfis- og 
framkvæmdaráðs 
Hafnarfjarðar
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Hagkaups hamborgarhryggur
Sérvalinn af fagmönnum úr gæða hráefni. Við viljum vera viss um að hátíðarmaturinn 

þinn verði óaðfinnanlegur. Þess vegna látum við framleiða sérstakan hrygg samkvæmt 
ströngum gæðastöðlum Hagkaups. Hann er saltminni og þarf því einungis að elda í ofni.

Opið allan sólarhringinn 
Garðabæ og Skeifunni
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Hagkaups hamborgarhryggur
Sérvalinn af fagmönnum úr gæða hráefni. Við viljum vera viss um að hátíðarmaturinn 

þinn verði óaðfinnanlegur. Þess vegna látum við framleiða sérstakan hrygg samkvæmt 
ströngum gæðastöðlum Hagkaups. Hann er saltminni og þarf því einungis að elda í ofni.
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Hagkaups hamborgarhryggur
Sérvalinn af fagmönnum úr gæða hráefni. Við viljum vera viss um að hátíðarmaturinn 

þinn verði óaðfinnanlegur. Þess vegna látum við framleiða sérstakan hrygg samkvæmt 
ströngum gæðastöðlum Hagkaups. Hann er saltminni og þarf því einungis að elda í ofni.



Dansk julegudstjeneste

Alle velkomne.

Danmarks Ambassade

Nú er samstaða 

bæjarbúa á þessu 

sviði óumflýjanleg enda 

höfum við ekki lengur 

aðgang að öruggum urðunar-

stað.

Bæjarráð Hveragerðis

Ef Demókratar segja 

nei þá verður lokun 

sem mun vara í mjög langan 

tíma. Fólk vill ekki opin 

landamæri og glæpi.

Donald Trump, forseti Bandaríkjanna

SUÐURLAND „Nú er samstaða bæjar-
búa á þessu sviði óumflýjanleg enda 
höfum við ekki lengur aðgang að 
öruggum urðunarstað,“ segir bæjar-
ráð Hveragerðis.

Sorpa hefur tilkynnt að frá og 
með 1. janúar næstkomandi verði 
lokað fyrir móttöku sorps til urð-
unar frá sveitarfélögum á starfs-
svæði Sorpstöðvar Suðurlands. 
Þetta kemur fram í bókun bæjarráðs 
Hveragerðis sem óskaði eftir því 
að stjórn Sorpstöðvar Suðurlands 
boðaði tafarlaust til fundar með 
sveitarstjórnum á svæðinu til að 
skýra stöðuna og kynna næstu skref.

„Einn af þeim möguleikum sem 

Hveragerðisbær hefur skoðað er 
útflutningur á sorpi Hvergerðinga 
til brennslu erlendis,“ segir bæjar-
ráðið. „Verði það reyndin er mikil-
vægt að allt endurnýtanlegt og 

Íhuga að flytja rusl utan því að Sorpa lokar á úrgang af Suðurlandi

Sorpa mun hætta að urða úrgang af Suðurlandi á Álfsnesi. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

endurvinnanlegt hráefni náist úr 
því sorpi sem senda þarf erlendis.“

Í ljósi stöðunnar var ákveðið að 
útbúa þyrfti kynningarefni til að 
ítreka mikilvægi flokkunar í Hvera-
gerði. 

„Því nú er ljóst að taka verður risa-
vaxið skref í átt að frekari flokkun 
þar sem urðunarstaður fyrir Sunn-
lendinga er ekki fyrir hendi,“ segir í 
bókun bæjarráðsins. „Leggja ber alla 
áherslu á að ná lífrænum efnum úr 
almennu sorpi. Gleri verði skilyrðis-
laust skilað á gámasvæði og efni 
hvers konar, ónýtt sem nýtanlegt, 
fari skilyrðislaust í endurvinnslu-
farvegi.“ – gar

PÁFAGARÐUR Frans páfi hvatti í gær 
alla þá presta sem hafa beitt börn 
kynferðisofbeldi til þess að stíga 
fram og játa glæpi sína. „Við þá sem 
misnota börn vil ég segja: Gefið 
ykkur fram, mætið mannlegu rétt-
læti og undirbúið ykkur undir hið 
guðlega réttlæti,“ sagði páfinn við 
yfirstjórn Páfagarðs í jólaávarpi.

Samkvæmt Reuters er um að 
ræða ein hörðustu ummæli sem 
nokkur páfi hefur haft um kyn-

ferðisbrot innan kirkjunnar frá því 
fjöldi hneykslismála fór að brjótast 
í gegnum ísinn undir lok síðustu 
aldar. 

Heimildarmenn miðilsins sögðu 
þetta til að mynda í fyrsta skipti 
sem páfi biðlar með beinum hætti 
til hinna brotlegu. Ekki er ljóst 
hvort páfi átti við að viðkomandi 
ættu að gefa sig fram til kirkjunnar, 
yfirvalda í viðeigandi ríki eða hvort 
tveggja. – þea

Frans páfi hvetur brotlega presta til þess að játa

Frans páfi. NORDICPHOTOS/GETTY

DÓMSMÁL Hæstiréttur féllst í gær 
á að veita áfrýjunarleyfi til fimm 
sveitarfélaga sem stefndu ríkinu 
vegna skerðinga á úthlutunum úr 
jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Ríkið 
var sýknað af kröfum þeirra bæði í 
héraði og Landsrétti.

Málið varðar lagabreytingu frá 
árinu 2012 sem felldi niður úthlut-
anir úr sjóðnum til sveitarfélaga þar 
sem heildarskatttekjur af útsvari 
og fasteignagjöldum eru „verulega 
umfram landsmeðaltal“. Viðmið-
unarmörk voru ákveðin í reglugerð. 
Telja sveitarfélögin fimm að í því 
hafi falist of víðtækt framsal laga-
setningarvalds.

Um er að ræða sveitarfélögin 
Fljótsdalshérað, Ásahrepp, Gríms-
nes- og Grafningshrepp, Skorradals-
hrepp og Hvalfjarðarsveit. Krafa 
þeirra tekur til áranna 2013-2016 
og hljóðar upp á tæpar 700 millj-
ónir auk vaxta. Í málskotsákvörðun 
sinni segir Hæstiréttur að málið geti 
haft verulegt almennt gildi og var 
beiðnin því tekin til greina. – jóe

Samþykkti 
beiðni fimm 
sveitarfélaga

BANDARÍKIN Útlit var fyrir svokall-
aða „lokun alríkisstjórnarinnar“ í 
Bandaríkjunum þegar Fréttablaðið 
fór í prentun í gærkvöldi. Slík 
lokun fer fram þegar ekkert sam-
komulag næst um fjárlög eða fjár-
mögnun alríkisstjórnarverkefna. 
Lokun felur í sér að öll þau verkefni 
og allar þær stofnanir sem alríkis-
stjórnin stendur fyrir, og eru ekki 
talin bráðnauðsynleg, hætta allri 
starfsemi á meðan lokunin stendur 
yfir. Ef af verður er lokunin sú þriðja 
á árinu 2018.

Ástæðan nú er sú að Donald 
Trump forseti hefur krafist þess að 
bandaríska þingið samþykki 5,7 
milljarða dala fjárveitingu til bygg-
ingar veggjar á landamærunum við 
Mexíkó. Forsetinn hefur ítrekað 
lofað veggnum, lagði mikla áherslu 
á hann í kosningabaráttunni en 
sagði þó að Mexíkó myndi greiða 
fyrir bygginguna.

Bandaríska fulltrúadeildin sam-
þykkti fjárlögin í gær. Öldunga-
deildin átti eftir að greiða atkvæði 
en BBC, CNN og fleiri miðlar héldu 
því fram að þar yrðu fjárlögin lík-
lega felld. Þangað til í janúar eru 
Repúblikanar með 51 sæti af hund-
rað. Þótt það sé vissulega meirihluti 
þá þarf 60 atkvæði til þess að sam-
þykkja fjárlög.

Meirihluta öldungadeildarinnar 
er þó heimilt að virkja svokall-
aðan „kjarnorkuvalkost“ og þannig 
breyta reglunum á þann veg að það 
þurfi bara einfaldan meirihluta. 
Mitch McConnell, þingflokksfor-
maður Repúblikana, hefur ítrekað 
hafnað því að beita þessum valkosti 
og sagt hann geta haft slæm áhrif á 
störf þingsins. Hann hafnaði því 
einnig í gær.

Það var ekki einu sinni ljóst í 
gærkvöldi hvort málið yrði yfirleitt 
tekið til umræðu í öldungadeild-
inni. Þegar fréttin var skrifuð hafði 
ekki náðst meirihluti fyrir því en 
nokkrir öldungadeildarþingmenn 
áttu eftir að greiða atkvæði.

Trump fundaði síðasta þriðjudag 

Lokun alríkisstjórnarinnar 
vofði yfir í Bandaríkjunum
Engan sáttatón mátti greina hjá Demókrötum og Donald Trump forseta í gær. Tekist er á um fjármögnun 
fyrirhugaðs landamæraveggjar. Öldungadeildin átti eftir að greiða atkvæði þegar Fréttablaðið fór í prentun. 
Útlit var fyrir að hún myndi ekki samþykkja fjármögnunina. Varnarmálaráðherra tilkynnir um afsögn sína.

Hættir vegna ágreinings
Varnarmálaráðherrann og fyrrverandi hershöfðinginn James Mattis 
greindi frá því á fimmtudagskvöld að hann ætlaði að stíga til hliðar í 
febrúar. „Varnarmálaráðherrann þarf að vera samstíga forsetanum. Þess 
vegna tel ég að það sé ekki nema rétt að ég stígi til hliðar,“ sagði í bréfi 
Mattis til Trumps forseta.

Bandaríkjastjórn hafði þá nýlega tilkynnt, flestum að óvörum, að 
ákveðið hefði verið að kalla heim alla bandaríska hermenn frá Sýrlandi 
sem þar höfðu barist gegn hryðjuverkasamtökunum sem kenna sig 
við íslamskt ríki. Samkvæmt heimildarmönnum bandarískra miðla var 
Mattis andvígur þeirri ákvörðun.

Trump sagði að hann myndi finna eftirmann Mattis bráðlega. Þeim 
tveimur lenti reglulega saman. Í bók Eds Woodward blaðamanns um 
stjórn Trumps var Mattis til að mynda sagður hafa líkt forsetanum við 
sex ára barn. Mattis neitaði því þó að hafa látið slík ummæli falla.

Mattis er ekki sá fyrsti úr stjórn Trumps sem tilkynnir um brotthvarf 
sitt í desember. Ekki einu sinni fyrsti fyrrverandi hershöfðinginn. John 
Kelly starfsmannastjóri er einnig á útleið.

Það stefndi allt í gær í að alríkisstjórnin myndi skella í lás. NORDICPHOTOS/AFP

með leiðtogum Demókrata á þingi, 
þeim Chuck Schumer og Nancy 
Pelosi. Þar sagði Trump að hann 
myndi stoltur taka það á sig að loka 
alríkisstjórninni vegna veggjarins. Í 
gær kvað hins vegar við annan tón.

„Það eru góðar líkur á lokun í boði 
Demókrata,“ tísti forsetinn til að 
mynda. Hann sagðist vona að þess 
þyrfti ekki en tók fram að hann 
væri vel undirbúinn og bætti við: 
„Ef Demókratar segja nei þá verður 
lokun sem mun vara í mjög langan 
tíma. Fólk vill ekki opin landamæri 
og glæpi.“

Forsetinn sagði að Demókratar 
reyndu að gera lítið úr hugmynd-
inni um vegginn og að þeir kölluðu 
hana gamaldags. „Staðreyndin er 
sú að ekkert annað virkar og það 
hefur verið staðreynd í þúsundir 
ára. Þetta er bara eins og hjólið. Það 
er ekki til neitt betra. Ef veggurinn 
í Ísrael virkar í 99,9 prósent tilfella 
þá verður það ekkert öðruvísi hjá 
okkur,“ bætti Trump við.

Hann greindi svo frá því í tölvu-
pósti til starfsmanna embættis 
forseta að hann hefði hætt við 
fyrirhugaða ferð á aðsetur sitt í Mar-
a-Lago í Flórída vegna hættunnar á 
alríkisstjórnarlokun. 
thorgnyr@frettabladid.is

MAROKKÓ Níu til viðbótar hafa 
verið handtekin í Marokkó í tengsl-
um við rannsókn á morði á tveimur 
norrænum háskólanemum. Frá 
þessu greindu yfirvöld í Marokkó í 
gær. Áður höfðu fjórir verið hand-
teknir. Myndband fannst sem sýnir 
fjórmenningana lýsa yfir hollustu 
við hryðjuverkasamtökin sem 
kenna sig við Íslamskt ríki.

Fórnarlömbin, hin danska Louisa 
Vesterager Jespersen og hin norska 
Maren Ueland, voru á ferðalagi í 
Marokkó. Þær fundust í Atlasfjöllum 
á mánudag skornar á háls.

Alríkislögreglan sagði að í áhlaupi 
á húsakynni þeirra níu sem nú hafa 
verið handtekin hafi fundist ólög-
leg skotvopn, rýtingar og efni til 
sprengjugerðar.

Í Marokkó, Noregi og Danmörku 
er nú unnið hörðum höndum að 
því að staðfesta hvort annað mynd-
band, sem á að sýna morðið og 
hefur verið í dreifingu, sé ófalsað. 
Norðmenn sögðu í gær að enn sem 
komið er hefði ekkert komið fram 
sem gæfi tilefni til efasemda. – þea

Fleiri handtökur 
í Marokkó
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Við gefum þér  
orðið um jólin

Ertu til?
Framtíðin er spennandi.

Hringdu í fólkið þitt erlendis

Vodafone býður viðskiptavinum með  
heimasíma og farsímaáskrift að hringja til 33 
landa án endurgjalds á aðfangadag og jóladag.  
Nánari upplýsingar á vodafone.is



SAMFÉLAG „Ég er nú bara að elda 
mér þorsk,“ segir Muhammed Emin 
Kizilkaya, 24 ára gamall nemandi 
á meistarastigi í félagsfræði við 
Háskóla Íslands, þegar blaðamaður 
hefur samband. Það væri ekki í frá-
sögur færandi fyrir utan þá stað-
reynd að þorskinn veiddi Muham-
med sjálfur við höfn í Reykjavík.

„Ég veiddi mikið í sumar og gekk 
frá í frysti. Ég á góðar birgðir af fiski í 
vetur. Ég fer bara með veiðistöngina 
mína, besti staðurinn er nærri Eim-
skip. Ég sé marga aðra veiða þar, mér 
finnst þetta líka ein besta slökun sem 
kostur er á,“ segir Muhammed frá.

Hann steikir þorskinn á pönnu 
með sítrónu, salti, pipar og lauk. 
„Þetta er góður matur og fyrir 
manneskju í námi er þetta ágætis 
sparnaðarráð.“

Muhammed flutti til Íslands fyrir 
nokkrum árum frá Slagelse í Dan-
mörku, bæ ekki fjarri Kaupmanna-
höfn.

„Ég er fæddur í Danmörku. En 
móðir mín flutti þangað þriggja ára 
gömul. Við erum Kúrdar frá Tyrk-
landi. 

Mamma hefur plumað sig vel 
í Danmörku og er nú skólastjóri 
í Slagelse. Pabbi kom seinna til 
Danmerkur, eða eftir tvítugt. Það 
var miklu erfiðara fyrir hann að 
aðlagast. Hann var menntaður dýra-
læknir en námið og reynslan ekki 
metin í Danmörku. Hann þurfti því 
að taka gráðuna aftur í Danmörku á 

ókunnu tungumáli. Hverju einasta 
orði sem hann las þurfti hann að 
fletta upp í orðabók. Honum tókst 
þetta, það kostaði blóð, svita og 
tár. Pabbi átti seinna eftir að gefa 
mér ráð þegar ég flutti til Íslands. 
Að gefast ekki upp. Ég kunni ekki 
stakt orð í íslensku þegar ég fluttist 

hingað en lauk BS-gráðu á íslensku í 
félagsfræði,“ segir Muhammed léttur 
í sinni.

Hann lærði mest í íslensku af 
aldraðri nágrannakonu sinni. „Ég 
átti dásamlegan nágranna sem 
kenndi mér mikið í íslensku. Hún er 
núna á Hrafnistu en ég geri ráð fyrir 

að heimsækja hana um jólin. Ég er 
múslimi og held ekki upp á jólin í 
desember eins og þið. Mér finnst 
jólahaldið hér notalegt og ég tek 
þátt í því með því að veita fólki lið-
sinni eða félagsskap sem er eitt síns 
liðs um jól.“

Hann hefur stundum orðið fyrir 
fordómum en kýs að líta hjá því. 
„Það er nú líklega vegna nafnsins. 
Fólk er tortryggið þegar það veit 
ekki mikið um menningu ann-
arra. Ég lifi eftir þeim gildum að 
það sem skipti mestu máli í þessu 
lífi sé að gera ólíku fólki af ólíkum 
uppruna kleift að lifa saman í sátt 
og samlyndi. Þvert á trúarbrögð og 
menningu,“ segir Muhammed sem 
er í félagsskap sem kallast Horizon 
þar sem friðarhugsjónin er höfð í 
hávegum.

„Mér finnst mikilvægt að vinna 
gegn pólskiptri umræðu. Þróunin 
hefur verið þannig, gjá milli fólks 
með mismunandi skoðanir er sífellt 
að dýpka. Sú þróun er ekki góð,“ 
segir hann.

En hvers vegna kom hann hingað? 
Hvað dró hann til Íslands?

„Ég elska veðrið hér. Ég vil helst 
hafa alveg snarvitlaust veður, hríð-
arbyl. Andstæðurnar heilla mig og 
náttúruöflin. Jarðskjálftar og eld-
gos. Orkan hér er svo mikil,“ segir 
Muhammed sem starfar með námi 
hjá ferðaþjónustufyrirtæki sem er 
með ferðaleiðsögn. 
kristjanabjorg@frettabladid.is

Veiðir við höfnina til að spara og slaka á
Muhammed Emin Kizilkaya er 24 ára nemandi við Háskóla Íslands. Hann veiðir sér fisk til matar í sparnaðarskyni og kláraði BS-gráðu 
í félagsfræði án þess að kunna mikið í íslensku. Muhammed segist elska íslenska veðrið. „Ég vil helst hafa alveg snarvitlaust veður.“

Muhammed að veiða sér í matinn og notar tímann til að slaka á og læra. 

Ég átti dásamlegan 

nágranna sem 

kenndi mér mikið í íslensku. 

Hún er núna á Hrafnistu en 

ég geri ráð fyrir að heim-

sækja hana um jólin.

www.ss.is

PI
PA

R\
TB

W
A

mjúkt, safaríkt og bragðmilt
Jólin eru tími elskulegrar íhaldssemi þegar við viljum vera viss um að allt sé eins og það 

á að vera. Þess vegna velja tugþúsundir Íslendinga SS birkireykta 

hangikjötið á jólaborðið, því það er mjúkt, safaríkt og bragðmilt. 

Gleðileg jól! 
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Afgreiðslutímar á www.kronan.is
Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

Hamborgarhryggur?
Hver er þinn uppáhalds

1380 
kr.
kg

Krónu hamborgarhryggur

1999 
kr.
kg

Nóatúns hamborgarhryggur

9-22
í dag

Opið

*

*Opið til 20 á Hvolsvelli, Reyðarfirði 
og Vestmannaeyjum. 8-22 í Fitjum.



Opið alla helgina kl. 1000–2200

og aðfangadag kl. 1000–1300

OPIÐ TIL KL. 2200 BÆÐI LAUGARDAG OG SUNNUDAG

TAX
FREE
AFSLÁTTUR 
af öllum vörum* alla
Þorláksmessuhelgina

Ef þú heitir ÞORLÁKUR og kemur í Höllina í dag færðu fallega gjöf frá okkur.
Jólakveðja, prinsessurnar í Höllinni!

* Taxfree tilboðið jafngildir 19,35% afslætti. Gildir ekki ofan á önnur  
tilboð (t.d. jólatilboð) og ekki af vörum frá Skovby eða  
af sérpöntunum.  

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

Ísafjörður
Skeiði 1



* Taxfree tilboðið jafngildir 19,35% afslætti. Gildir ekki ofan á önnur tilboð (t.d. jólatilboð)  
og ekki af vörum frá Skovby eða af sérpöntunum. Að sjálfsögðu fær ríkissjóður viðisauka- 
skatt af söluverði. Afslátturinn er alfarið á kostn að Húsgagnahallarinnar. 

TÖFRAR JÓL ANNA Í  HÖLLINNI



Erlendur 
fréttaannáll 

2018

Lýðræðið
Fjölmargir gengu að kjörborðinu 
á árinu um heim allan. Forsetar, 
þing, sveitarstjórnir og allt þar á 
milli voru á kjörseðlunum. Í Evrópu 
var Milos Zeman endurkjörinn for-
seti Tékklands og Michael Higgins 
á Írlandi, popúlistaflokkar náðu 
völdum á Ítalíu, Vladímír Pútín náði 
endurkjöri eins og allir vissu og 
öfgaíhaldsflokkur Viktors Orban 
í Ungverjalandi hélt völdum. Það 
gerði flokkur Erdogans í Tyrklandi 
sömuleiðis í fyrstu kosningum frá 
umdeildum stjórnarskrárbreyt-
ingum sem juku völd forsetans 
verulega.

Óvæntar kúvendingar urðu 
í Pakistan og Malasíu þar sem 
stjórnarandstaðan tók við völdum 
eftir harða baráttu. Kosninga-
baráttan varð blóðug í Pakistan og 
einkenndist af árásum á frambjóð-
endur og kjósendur.

Sé litið sérstaklega til Norður-
landanna er vert að taka fram að 

Sauli Niinistö fór létt með að ná 
endurkjöri til forseta Finnlands. 
Ekkert er hins vegar létt við stöð-
una sem tók við eftir þingkosningar 
í Svíþjóð þar sem ekki hefur enn 
tekist að mynda stjórn. Meðal ann-
ars vegna þess að hvorki hægri né 
vinstri blokkin ná hreinum meiri-
hluta þar sem þjóðernispopúl-
ískir Svíþjóðardemókratar tóku 
allnokkur þingsæti.

Hinum megin við Atlantshafið 
var nýr forseti kjörinn í Mexíkó, 
vinstripopúlistinn Andrés Manuel 
López Obrador. Nicolas Maduro 
náði endurkjöri til forseta Venesú-
ela í kosningum sem almennt 
eru álitnar marklausar. Greint er 
frá bandarísku miðkjörtímabils-
kosningunum í kaflanum um Trump 
forseta en brasilísk hliðstæða hans, 
Jair Bolsonaro, var kjörinn forseti 
Brasilíu eftir að hafa orðið fyrir 
hnífsstunguárás í kosningabarátt-
unni.

Brasilíumaðurinn Jair Bolsonaro var einn fjölmargra sem náðu kjöri á árinu. 
Hann er umdeildur á alþjóðavísu, kallaður Hitabeltis-Trump. NORDICPHOTOS/AFP

Norður-Kórea
2017 var ár mikillar togstreitu á Kóreuskaga. Kim Jong-un, einræðisherra 
Norður-Kóreu, hótaði að sprengja bandarísku eyna Gvam og gerði fjölda 
eldflauga- og kjarnorkutilrauna. Strax í nýársávarpinu kvað þó við nýjan 
tón þar sem hann boðaði sættir.

Viðræður hófust fljótlega um að senda lið til þátttöku á Vetrar-
ólympíu leikunum í Pyeongchang í Suður-Kóreu. Það gekk eftir og við-
ræður héldu áfram á milli ríkjanna.

Kim opnaði sig fyrir umheiminum, reyndar að takmörkuðu leyti, og 
sótti allnokkra leiðtogafundi. Hann heimsótti fyrst Xi Jinping, forseta 
Kína í mars. Mánuði síðar heimsótti hann svo bæinn Panmunjom á 
landamærunum við Suður-Kóreu og átti fund með Moon Jae-in, þann 
fyrsta af þremur á árinu. Þar undirrituðu þeir viljayfirlýsingu um kjarn-
orkuafvopnun Kóreuskagans og formleg endalok Kóreustríðsins.

Yfirlýsingin sem gefin var út eftir fund Kim með Donald Trump Banda-
ríkjaforseta í Singapúr í júní var svo á sömu nótum.

Þótt Norður-Kórea hafi lokað tilraunastöðvum og átt í löngum og erf-
iðum viðræðum á árinu er aftur á móti komin nokkur pattstaða í málið 
núna. Norður-Kórea neitar að halda áfram kjarnorkuafvopnun nema 
Bandaríkin aflétti viðskiptaþvingunum en Bandaríkin neita að aflétta 
þvingunum nema Norður-Kórea afvopnist. Ákveðin pattstaða.

Ýmsir skýrendur hafa haldið því fram að aflétting þvingana sé lang-
stærsta ástæðan fyrir því að Kim hafi opnað sig á árinu. Það verður að 
koma í ljós eftir áramót hvort það heldur.

Leiðtogar Kóreuríkjanna tveggja, norðurs og suðurs, hittust á landamærunum 
á árinu og tókust í hendur, þvert yfir landamærin. NORDICPHOTOS/AFP

Donald Trump

Frá því Donald Trump skellti sér 
í forsetaframboð í Bandaríkj-
unum hefur líklega enginn verið 
viðfangsefni fleiri blaðamanna 
og fáir fengið jafnmikla athygli. 
Engin breyting varð á þessu á 
árinu sem er að líða og settu 
miðkjörtímabilskosningar, leið-
togafundir, samningar, tollastríð 
og hæstiréttur svip sinn á árið hjá 
þessum umdeilda leiðtoga.

Miðkjörtímabilskosningarnar 
fóru fram í nóvember og ein-
blíndi Trump mjög á svokallaða 
flóttamannalest sem var á 
leiðinni frá Mið-Ameríku fyrir 
kosningarnar í von um að tryggja 
að dyggir stuðningsmenn hans 
mættu á kjörstað. Uppskeran var 
góð í öldungadeildinni þar sem 
Repúblikanar héldu meirihluta, 
bættu meira að segja við sig. Það 
skýrist þó að mestu af hagstæðu 
„korti“ enda ekki kosið um nema 
þriðjung sæta. Allt aðra sögu var 
að segja af fulltrúadeildinni þar 
sem meirihluti Repúblikana kol-
féll. Trump lýsti þó yfir sigri sinna 
manna.

Eitt af hitamálum kosninganna, 
og reyndar ársins eins og það 
leggur sig, var svo skipan Bretts 
Kavanaugh í hæstarétt Banda-
ríkjanna. Anthony Kennedy var 
á leiðinni á eftirlaun svo Trump 
valdi Kavanaugh sem eftirmann 
hans. Útlit var fyrir að öldunga-
deildin myndi samþykkja hann 
án mikilla vandræða. Það er að 
segja þangað til Christine Blasey 
Ford og tvær aðrar konur stigu 
fram og sökuðu Kavanaugh um 
kynferðislega áreitni og ofbeldi. 
Dómsmálanefndin var kölluð 
aftur saman til að hlýða á vitnis-
burð Ford og Kavanaughs að ósk 
Repúblikanans Jeffs Flake þar 
sem Kavanaugh var í greinilegu 
tilfinningalegu uppnámi og 
neitaði sök. Ford sagðist aftur á 
móti „hundrað prósent“ viss. Að 
endingu var Kavanaugh skipaður í 
hæstarétt og Trump lýsti yfir sigri.

Eftir að hafa dregið Bandaríkin 
út úr Parísarsamkomulaginu á 
síðasta ári tók Trump sams konar 
ákvörðun nú í ár. Sagði Banda-
ríkin úr kjarnorkusamningnum 
við Íran, við litla hrifningu Evrópu, 
Kína og Rússlands.

Stormasamt samband við 
helstu bandamenn vakti líka 
athygli. Trump háði tollastríð við 
Kanada og Evrópu og hnakkreifst 
á G7-fundi. Þá húðskammaði 
hann aðildarríki Atlantshafs-
bandalagsins fyrir að „greiða ekki 
nógu mikið til bandalagsins“. Á 
G20-fundi nú um síðustu mán-
aðamót var svo undirritaður nýr 
fríverslunarsamningur Norður-
Ameríkuríkja sem Trump er 
hæstánægður með. Enn stendur 
þó yfir tollastríð við Kína en 
vopnahlé ríkir um þessar mundir 
vegna viðræðna.

Á meðan Trump reifst við 
bandamenn var hann húð-
skammaður sjálfur fyrir að sýna 
Pútín Rússlandsforseta of mikla 
velvild. Á fundi með honum í 
Helsinki vildi Trump til að mynda 
ekki fordæma óeðlileg afskipti 
Rússa af forsetakosningunum 
2016.

Þær kosningar eru svo síðasta 
málið sem hér verður talið upp 
enda stendur rannsókn Roberts 
Mueller, sérstaks saksóknara, 
á þeim afskiptum og meintu 
samráði Trump-framboðsins við 
Rússa, enn yfir. Í tengslum við 
rannsóknina hefur Paul Mana-
fort, áður kosningastjóri, verið 
dæmdur í fangelsi og Michael 
Flynn, fyrrverandi þjóðaröryggis-
ráðgjafi, játað sekt sína. Ítrekað 
hefur mátt lesa sömu fyrirsögn-
ina í erlendum miðlum þar sem 
því er haldið fram að hringurinn 
þrengist um Trump.

Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hafði nóg að gera á árinu sem er að líða. Hann skipaði dómara, karpaði við bandamenn og hitti Kim. NORDICPHOTOS/AFP

Donald Trump Bandaríkjaforseti, Brexit, ham-
farir, stríð, ofbeldi, ofsóknir og Norður-Kórea 
settu einna helst svip sinn á árið sem er að líða. 
Líkt og venjulega gengu fjölmargir að kjörborð-
inu en kosningarnar voru ekki allar sanngjarnar. 

Þórgnýr Einar  
Albertsson
thorgnyr@frettabladid.is

2 2 .  D E S E M B E R  2 0 1 8   L A U G A R D A G U R16 F R É T T I R   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



Gleðilega hátíð
Frá flugvöllum og starfsstöðvum um land allt óskar starfsfólk 
Isavia þér gleðilegra jóla og farsældar á ferðalögum komandi árs.



Hamfarir
Líkt og á hverju einasta ári settu 
náttúruhamfarir sinn svip á árið 
sem er að líða. Jarðskjálftar, skógar-
eldar, eldgos, fellibyljir og flóð-
bylgjur ollu gríðarlegu tjóni og urðu 
þúsundum að bana. Vísindamenn 
óttast að loftslagsbreytingar valdi 
því að þessi þróun haldi áfram og 
staðan muni einfaldlega versna.

Jarðskjálfti, 7,5 stig, reið yfir 
Papúa Nýju-Gíneu í febrúar. 
Skjálftinn og eftirskjálftarnir urðu 
um 200 manns að aldurtila. Fleiri 
skjálftar urðu síðar á árinu. 6,9 
stiga skjálfti varð á indónesísku 
eyjunni Lombok í ágúst. Þá fórust á 
sjötta hundrað. Enn öflugri skjálfti 
varð svo við indónesísku eyjuna 
Sulawesi í september. Flóðbylgja 
fylgdi í kjölfarið. Að minnsta kosti 
2.256 fórust í hamförunum, þeim 
mannskæðustu á árinu. Í júní gaus 
svo Volcán de Fuego í Gvatemala og 
varð 109 að bana.

Auknum öfgum í veðurfari fylgja 
flóð, fellibyljir og skógareldar. 
Hundrað fórust á Attíkuskaga Grikk-
lands í umfangsmiklum skógar-
eldum þar sem fólk varð innlyksa, 
meðal annars vegna ólöglegra 
bygginga. Álíka margir fórust í Kali-
forníu í nóvember þar sem heilu 
bæirnir brunnu til grunna. Þá er 
ótalin hitabylgja í Pakistan í maí. 
Svo skæð að á sjötta tug fórust.

Vegna gífurlegrar úrkomu fórust 
um áttatíu í flóðum í Norður-Kóreu 
í september. Mánuði síðar var sömu 
sögu að segja í Nígeríu þar sem um 
200 fórust og í júlí fórust um 225 í 

Japan. Verstu flóðin urðu í Kerala á 
Indlandi þar sem nærri 500 fórust. 
Það vakti svo heimsathygli þegar 
tókst að bjarga tólf taílenskum 
fótboltastrákum úr helli í Chiang 
Rai-fylki eftir að þeir urðu innlyksa 
vegna úrfellis.

Fjölmargir fellibyljir settu svip 
sinn á árið. Á Kyrrahafi banaði 
Rumbia 53 í Austur-Kína í ágúst. 
Skæðasti bylurinn var þó Mangkhut 
sem gekk á land á Filippseyjum í 
september og var þá á fimmta stigi. 
Hann fór síðar yfir til Hong Kong. 
Alls fórust 134 vegna Mangkhuts.

Á Atlantshafinu var Michael 
skæðastur. Eftir að hann hafði farið 
yfir Karíbahafseyjar gekk hann á 
land við Mexico Beach í Flórída í 
október og var á fjórða stigi. Sextíu 
fórust í hamförunum.

Flóðbylgjan og jarðskjálftinn á Sula-
wesi kostaði á þriðja þúsund lífið í 
september. NORDICPHOTOS/AFP

Stríð, ofbeldi og ofsóknir
Enn er stríð í Sýrlandi og Jemen. 
Blaðamenn eru myrtir í stórum stíl, 
þjóðflokkar ofsóttir og mótmæli 
verða ofbeldisfull.

Borgarastríðið í Sýrlandi verður 
átta ára í mars. Lítið hefur verið 
stórt þaðan að frétta á árinu frá því 
meint efnavopnaárás var gerð á 
bæinn Douma. Sú vakti hörð við-
brögð andstæðinga Sýrlandsforseta 
og gerðu Bandaríkin, Bretland og 
Frakkland loftárásir í kjölfarið við 
litla hrifningu Assads forseta og 
Rússlands.

Augu alþjóðasamfélagsins hafa 
þess í stað beinst að Jemen þar 
sem uppreisnarsamtök Húta, sem 
eru sögð njóta stuðnings Írans, 
takast á við stjórnarliða sem njóta 
stuðnings Sádi-Araba. Styrjöldin er 
harmleikur fyrir almenna borgara 
sem þurfa að takast á við loftá-
rásir, sult og sjúkdóma. Rannsak-
endur á vegum SÞ fordæmdu báðar 
fylkingar fyrr á árinu og sögðu þær 
mögulega sekar um stríðsglæpi.

Samkvæmt Nefndinni um vernd-
un blaðamanna hafa að minnsta 
kosti 53 blaðamenn verið myrtir á 
árinu. Án nokkurs vafa vakti mesta 
athygli morðið á hinum sádi-
arabíska Jamal Khashoggi sem var 
myrtur og sundurlimaður í Istanbúl 
í Tyrklandi í október. Sádiarabíski 
krónprinsinn Mohammed bin 
Salman er sagður hafa fyrirskipað 
eða vitað af morðinu og hefur það, 
sem og hinir meintu stríðsglæpir í 
Jemen, svert orðsor hans verulega. 
Einnig ber að nefna þá þrettán sem 

hafa verið myrtir í Afganistan sem 
og Slóvakann Ján Kuciak sem rann-
sakaði spillingu í ríkinu.

Blaðamenn eru sömuleiðis 
ofsóttir. Til dæmis Reuters-blaða-
mennirnir Wa Lone og Kyaw Soe 
Oo í Mjanmar. Þeir hafa verið í 
fangelsi í rúmt ár vegna brota á 
löggjöf um ríkisleyndarmál sem 
þeir frömdu, að sögn dómstóla, 

er þeir fjölluðu um fjöldamorð á 
Róhingjum.

Ofsóknir á hendur Róhingjum eru 
enn í fréttum eftir meinta blóðuga 
herferð stjórnvalda í Rakhine-ríki 
Mjanmars á síðasta ári. Fyrr á árinu 
sögðu rannsakendur SÞ að her-
foringjar gætu hafa gerst sekir um 
þjóðarmorð.

Víða braust út ofbeldi þar sem 
mótmælendur höfðu safnast sam-
an. Til að mynda þegar ísraelskir 
hermenn skutu á palestínska mót-
mælendur við landamæri Ísraels og 
Gasasvæðisins. Þá hafa að minnsta 
kosti átta farist í mótmælum, eða 
óeirðum, frönsku hreyfingarinnar 
sem kennir sig við gul vesti.

Þessi jemenska stúlka fékk barnaveiki á árinu og er eitt fjölmargra fórnar-
lamba borgarastyrjaldarinnar sem geisar enn þar í landi. NORDICPHOTOS/AFP

Brexit og Novichok

Tvö mál settu svip sinn á árið um-
fram önnur á Bretlandi. Annars 
vegar efnavopnaárás á þau Skrípal-
feðgin sem gerð var í Salisbury 
í mars. Vestræn ríki töldu sig, og 
telja enn, fullviss um að Rússar 
hafi staðið að árásinni enda eitrið, 
Novichok, rússneskt og fórnar-
lambið fyrrverandi gagnnjósnari og 
meintur landráðamaður. Rúmlega 
hundrað rússneskum erindrekum 
var sparkað frá Bretlandi og vina-
ríkjum á meðan Rússar svöruðu í 
sömu mynt.

Tveir Rússar eru sakaðir um 
árásina, þeir Alexander Petrov og 
Rúslan Bosjírov. 

Það virðast þó ekki vera þeirra 
réttu nöfn heldur hafa rannsóknar-
blaðamannasamtökin Bellingcat 
fullyrt að um sé að ræða leyniþjón-
ustumennina Alexander Mískín og 
Anatolíj Tsjepíga.

Útgangan úr Evrópusambandinu 
hefur verið áberandi núna á 
síðustu mánuðum ársins. Þingið 
hefur reyndar rætt hana linnulaust 
frá áramótum en hiti komst í málið 

þegar Theresa May forsætisráð-
herra fékk samþykkt í ríkisstjórn í 
júlí að útgangan yrði „mjúk“. Í því 
felast aukin áframhaldandi tengsl 
við ESB. Þetta leiddi til afsagnar 
utanríkis- og Brexitmálaráðherra 
auk nokkurra annarra.

Með þessa stefnu að leiðarljósi 
tókst Bretum að semja við ESB 
í nóvember. Samningurinn var 
samþykktur í ríkisstjórn þann 14. 
nóvember. 

Nýr Brexitmálaráðherra var hins 
vegar ósáttur og sagði af sér auk 

annarra valdaminni ráðherra.
Samningurinn er einna helst 

gagnrýndur fyrir sérstaka var-
úðarráðstöfun um fyrirkomulag 
landamæra við Norður-Írland. 
Varúðarráðstöfunin tæki gildi ef 
ekkert samkomulag næðist um 
fyrirkomulagið og felur í sér eigin-
legan aðskilnað Norður-Írlands frá 
Bretlandi þar sem það yrði fellt 
undir mun stærri hluta reglna sam-
bandsins.

Þetta ákveðna atriði var kornið 
sem fyllti mæli margra og fóru 

vantrauststillögur að berast til 
Íhaldsflokksins. Þær urðu svo nógu 
margar þegar May frestaði at-
kvæðagreiðslu þingsins um samn-
inginn í desember, vegna þess að 
þingið hefði hafnað honum, en 
May stóð af sér vantraustið.

Nú er útlit fyrir samningslausa 
útgöngu. Þingið virðist ekki haggast 
mikið og stór hluti Íhaldsflokksins 
er andvígur May. 

Minna en hundrað dagar eru til 
stefnu og óljóst hvort stjórn May 
sitji þá alla.

Theresa May, forsætisráðherra Bretlands, og Jean-Claude Juncker, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, áttu nokkra góða fundi um útgöngumálið á árinu sem er að líða. NORDICPHOTOS/AFP

Jamal  
Khashoggi
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Christian Kluxen hljómsveitarstjóri 
Hrafnhildur Árnadóttir Hafstað einsöngvari 
Sveinn Dúa Hjörleifsson einsöngvari

Miðasala í Hörpu
sinfonia.is
harpa.is
528 50 50

TAKTU ÞÁTT Í GLEÐINNI

NÝÁRSTÓNLEIKAR 2019

@icelandsymphony  /  #sinfó

Byrjaðu nýtt ár á Vínartónleikum Sinfóníuhljómsveitar 
Íslands. Tónleikarnir hafa um árabil verið allra vinsælustu 
tónleikar hljómsveitarinnar.
Nokkur af djásnum valsakóngsins Johanns Strauss prýða 
efnisskrána sem hefst venju samkvæmt á forleiknum að 
Leðurblökunni og lýkur á Dónárvalsinum. Inn á milli heyrast 
einnig vinsælar óperettuaríur og dúettar.

TTTTTTTAAAAAAAAAATTTTTTT KKKKKKKTTTTTTUUUUUU ÞÞÞÞÞÞÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÞÞÞÞÞÞÞ TTTTTTÁÁÁÁÁÁÁÁ TTTTTT ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ GGGGGGLLLLLLLEEEEÐINNI

BBByByByyy jjrjrjrj ðaðaðaaðaðuuu nýnýnýnýnýtttttttt áááárrr ááá á VíVíVíínnnanana trtrtrtóónnónónllleleleikkikikikkumummumumu SSSSSinininininfófóófófó ínínníní huhhhuhuhlljljljljljjóómómómmómsvsvsvsv iieieieie ttatatataarrr rrr
Ísssslaaaandndndds.s TTónnnnleleleikikikikarara niir hafafa umm árabil verið aaallllllrarara vvvinini sælusststttuuu
ttóóónnln eikakakar hljjjój msmsmsveveititarinnar..
NNoooN kkkkkuur af ddjdjd ássssnum valsakakakónnnónóngsgsgsgsg inininiinnss sss JoJoJooohhhahhahannnnnnnnnnsssss StSStStStrararararausussusussss s prprprprprýðýðýðýðýðý aaaaa
eeffffniisskrrránánána sem hefst venjnjnju sammkvæææmtm  á forleeeikknnnum að 
LLLeeeeðuðuurbrblölökkuunni og lýkurr áá Dónnárá valsinummm. Innnnn ááá mim lli heyraasassst tt
eeeie nnn ig vinsæælalar ópppeererettuaríuur r ogo  dúeúettt arrr..

Byrjaðu nýtt ár á Vínartónleikum Sinfóníuhljómsveitar 
Íslands. Tónleikarnir hafa um árabil verið allra vinsælustu 
tónleikar hljómsveitarinnar.
Nokkur af djásnum valsakóngsins Johanns Strauss prýða 
efnisskrána sem hefst venju samkvæmt á forleiknum að 
Leðurblökunni og lýkur á Dónárvalsinum. Inn á milli heyrast 
einnig vinsælar óperettuaríur og dúettar.
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Gunnar

Kristín  
Þorsteinsdóttir
kristin@frettabladid.is

Mín skoðun Sif Sigmarsdóttir
 

Sama hlýtur 

að gilda um 

formann VR. 

Maður sem 

einungis er 

með atkvæði 

10% félags-

manna að 

baki sér hefur 

varla umboð 

til að rífa tréð 

upp með 

rótum.

Markmið auglýsinga er oftast vel falið. Það er 
þó alltaf hið sama: Að telja okkur trú um að 
eitthvað sé í ólagi sem laga megi með því að 

kaupa eitthvað. Sértu að selja snyrtivörur, láttu kaup-
andanum líða sem ljótustum; sértu að selja vátrygg-
ingar, fylltu hann af óöryggi; sértu að selja draum 
sannfærðu hann um að hann sé fastur í martröð.

Undanfarið hef ég hins vegar orðið vitni að svo 
blygðunarlausri sölumennsku að ef H.C. Andersen 
gengi aftur og skrifaði um hana ævintýri hlyti sagan 
heitið: Keisarinn sem var ekki í neinum fötum, vissi af 
því og sprangaði stoltur um á Adamsklæðunum.

„Fjársjóðstrukkurinn“ er nýjung á vegum vef-
verslunarinnar Amazon. Trukkurinn sem kallast á 
ensku „the treasure truck“ ekur um Lundúnaborg, 
kóngablár á litinn, skreyttur flúri, ljósum og fánum 
eins og sirkus á hjólum. Þegar Fjársjóðstrukkurinn er í 
nágrenni við mig klingir síminn minn og við mér blasa 
smáskilaboð með upplýsingum um hvað er hægt að 
kaupa í Fjársjóðstrukknum þann daginn: hrærivélar, 
leirskálar, þráðlaus heyrnartól, nautasteikur, nýjustu 
plötu Olly Murs.

Fjársjóðstrukkurinn fyllir mig skelfingu og lotningu 
í senn. Hvílík óskammfeilni! Hvílík dirfska! Bíll sem 
ekur um borgina og laðar fólk út á götu til að kaupa 
varning af handahófi! Manstu ekki eftir neinu sem þig 
vantar? Langar þig ekki í neitt sérstakt? Láttu það ekki 
stoppa þig. Hér er alls konar drasl sem þú getur samt 
keypt.
●  Hver Breti eyðir að meðaltali tæplega 170.000 

krónum á ári í föt.
●  Átta milljón tonn af plasti enda árlega í hafinu.

Jörðin. Smápeningur í geimnum, okkar að eyða. 
Með Fjársjóðstrukknum ökum við að endastöð 
neyslusamfélagsins. Við erum hætt að þykjast, hætt að 
láta eins og við kaupum nauðsynjar, hætt að streitast 
á móti. Við höfum einfaldlega tekið í sátt að við erum 

þrælar hagfræðikenningar: Aðeins síaukin neysla 
tryggir blómlegt efnahagslíf, hamingju og velfarnað. Ef 
við hættum að neyta er okkur öllum lokið; svona eins 
og ef við hættum að anda deyjum við.
●  Ferðamannaiðnaðurinn er ábyrgur fyrir 8% losun 

gróðurhúsalofttegunda.
●  Milljón plastflöskur eru seldar á mínútu í heiminum.

En gárur gjörða okkar gjálfra við framtíðar strendur. 
Sem dæmi getur það tekið urðað plast þúsund ár að 
eyðast. Árið 2018 njóta aðeins núlifandi kynslóðir 
réttinda. En hver gætir hagsmuna komandi kynslóða? 
Reglulega kemur til tals að veita komandi kynslóðum 
mannréttindi. En sú samfélagsgerð sem við höfum 
kosið okkur – já, kosið okkur; neysluhagkerfið er ekki 
náttúrulögmál – er ekki einkamál mannanna. „Ég held 
að stundum þurfum við að rifja upp að við höfum 
engu meiri rétt á að vera hér en aðrar dýrategundir,“ 
sagði David Attenborough.
●  100.000 sjávarspendýr drepast árlega af völdum 

plasts í höfum.
●  Vegna lifnaðarhátta mannsins deyja dýrategundir út 

þúsund sinnum hraðar en þær ættu að gera.
Gjarnan er sagt að tíminn sé peningar – „time is 

money“. En ef tími er peningar, eru peningar líka tími. 
Þegar við verslum greiðum við fyrir með peningum 
sem einhver fékk í skiptum fyrir tíma sinn – tíma 
sem ekki var varið með fjölskyldu eða vinum, tíma 
sem ekki fór í að sinna hugðarefnum, tíma sem aldrei 
kemur til baka.
●  Meðal mannshjartað slær aðeins þrjúþúsund millj-

ón sinnum áður en yfir lýkur.
●  Hvað tímum við mörgum hjartsláttum í að viðhalda 

efnahagskerfinu?
Tveir dagar eru til jóla. Við höfum tvo daga til 

viðbótar til að eyða; eyða jörðinni, dýraríkinu, tíma 
okkar. Ættum við kannski að segja þetta gott og setjast 
heldur niður og fá okkur kaffibolla og smáköku?

Er ekki komið gott?

Þegar talið var upp úr kjörkössunum í 
Brexit-kosningunum frægu í Bretlandi 
kom á daginn að ungt fólk hafði mætt illa 
á kjörstað. Unga fólkið, sem að miklum 
meirihluta var fylgjandi áframhaldandi 
veru í Evrópusambandinu, lét slæmt veður 

á kjördag aftra sér frá því að kjósa.
Eldra fólkið var hins vegar harðara af sér, óð pollana 

á meðan hinir yngri drógu sængina upp fyrir haus. 
Öllum er niðurstaðan kunn, og vafasamt að þeir yngri 
geti kvartað undan niðurstöðunni. Þau nýttu ein-
faldlega ekki atkvæðisréttinn. Hinir eldri ákváðu því 
framtíð þeirra sem yngri eru.

Sumarið 2017 var Ragnar Þór Ingólfsson kjörinn 
formaður VR með ríflega 63% greiddra atkvæða. Af 
ríflega 33 þúsund félagsmönnum í VR mættu 5.706 
og greiddu atkvæði. Ragnar var því kjörinn með 
atkvæðum um 10% félagsmanna. Áhugaleysið var því 
umfram annað þess valdandi að Ragnar náði völdum 
í félaginu.

Í ljósi þess hve tæp niðurstaðan i Brexit-kosning-
unni var hafa menn velt fyrir sér hversu sterkt umboð 
Theresu May forsætisráðherra sé í raun. Þýðir 52% 
atkvæða með Brexit að ganga eigi úr sambandinu 
hvað sem það kostar og án samnings um framhaldið? 
Varla. Umboð May hlýtur að vera að ná samningi um 
útgöngu án þess að brenna allar brýr að baki sér.

Sama hlýtur að gilda um formann VR. Maður sem 
einungis er með atkvæði 10% félagsmanna að baki 
sér hefur varla umboð til að rífa tréð upp með rótum. 
Það hefur Ragnar þó heldur betur gert með síendur-
teknum yfirlýsingum og gífuryrðum. Hann hefur 
hótað því að beita sér gegnum fjárfestingar lífeyris-
sjóða VR. Nú síðast jafnaði hann tiltölulega varkárum 
ummælum fjármálaráðherra um að skattalækkanir 
ofan í kjarasamninga sem farið hefðu úr böndunum 
væru óskynsamlegar, við „stríðsyfirlýsingu“.

Erfitt er að halda því fram að hátterni formanns 
VR sé lunganum af félagsmönnum hans til hagsbóta. 
Meðallaunahækkanir félagsmanna VR námu 6,1% 
á árunum 2017 til 2018. Laun stjórnenda hækkuðu 
hlutfallslega minnst. Meðallaun félagsmanna eru hátt 
í 700 þúsund krónur á mánuði. Í launasamanburði 
við félagsmenn í Eflingu virðast þessi félög eiga litla 
samleið.

Félagar í VR hafa það því ágætt samkvæmt flestum 
mælikvörðum. Helsta ógnin við lífskjör þeirra í augna-
blikinu er sennilega sú að verðbólgudraugurinn rakni 
úr rotinu og krónan haldi áfram að veikjast. Orð og 
athafnir formannsins hafa aukið verulega líkurnar á 
hvoru tveggja.

Þegar öllu er á botninn hvolft geta félagsmenn VR 
sennilega sjálfum sér um kennt. Þeir mættu ekki á 
kjörstað, og áhugaleysi þeirra varð til þess að öfga-
maður náði stjórn á félaginu.

Öfgamaðurinn sá túlkar nú hagsmuni félagsmanna 
með sínu nefi. Gallinn er bara sá að flest bendir til að 
lyktarskynið sé verulega brenglað.  

Stórskaðlegt

THE FUTURE IS EVERYONE’S

Kynntu þér Opel atvinnubíla á opel.is
eða hafðu samband við sölumann
í síma eða á opel@opel.is og fáðu
nánari upplýsingar

Sýningarsalir:
Krókháls 9,  Reykjavík, 590 2000
Njarðarbraut 9, Reykjanesbæ, 420 3330

OPEL ATVINNUBÍLAR

Kynntu þér Opel atvinnubíla á opel.is
eða hafðu samband við sölumann
í síma eða á opel@opel.is og fáðu
nánari upplýsingar

ÁRAMÓTA
SPRENGJA!

Nýttu þér skattalegt hagræði ársins
sem er að líða

Nokkrir sendi- og hópferðabílar
á dúndur afslætti

Kynntu þér Opel atvinnubíla á opel.is
eða hafðu samband við sölumann
í síma eða á opel@opel.is og fáðu
nánari upplýsingar

2 2 .  D E S E M B E R  2 0 1 8   L A U G A R D A G U R20 S K O Ð U N   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð

SKOÐUN



Aðeins 11.900 kr.
6 laga heilsukoddi frá Simba.   Stærð:  50 x 70 cm. 

SIMBA HYBRID®
heilsukoddi

Aðeins 15.900 kr.
6 laga heilsukoddi frá Simba.  Stærð:  50 x 70 cm. 

SIMBA HYBRID®
heilsukoddi með Outlast®

OUTLAST
Háþróað efni sem heldur 

jöfnum hita.  Jacquard bómull 
 í Hybrid koddanum.

FÍNN DÚNN
Lag af sérstaklega fín gerðum og mjúkum anda dúni 

sem gefur koddanum náttúrulega öndun.

HITASTÝRING
3D hitastýringarefni sem tryggir hámarks öndun og 

loftflæði gegnum koddann.

NANOTUBE TÆKNI
Í miðjum koddanum er lag af smágerðum 

svamprörum . Þú getur stillt hæð og stífleika 
koddans með því að bæta í eða taka úr þessu lagi.

MICROFIBRE
Næst er lag af Microtrefjum sem gera þessa hlið 

koddans bæði mjúka, endingargóða og hentuga fyrir þá 
sem eiga við ofnæmi að stíða.

JACQUARD BÓMULL
Silkimjúk hágæða bómull með frábærri öndun 300 gsm.

JÓLA-
GJÖF

TILVALIN

DÚNSÆNGUR
Mikið úrval

Einbreiðar, tvíbreiðar
og barnasængur.

Nú aðeins  19.120 kr.

QOD DÚNSÆNG
Sérlega hlý og mjúk
600 gr. dúnsæng,  140 x 200 cm.

· 90% dúnn
· 10% smáfiður

Fullt verð: 23.900 kr.

20%
AFSLÁTTUR

af DORMA  
LUXE

TVENNUTILBOÐ
SB Dúnsæng  
og dúnkoddi

Aðeins  12.900 kr.

Sæng 135 x 200 cm. 85% smáfiður 

og 15% hvítur andadúnn. 100% bómullarver.

Fullt verð: 12.900 kr

Koddi 50 x 70 cm. 70% smáfiður 

og 30% hvítur andadúnn. 100% bómullarver.

Fullt verð: 6.900 kr

Sæng og koddi fullt verð samtals: 19.800 kr.

SB sængur 

fáanlegar

í stærðunum:

135 x 200 cm

135 x 220 cm

200 x 220 cm

TILBOÐ
TVENNU-

MISTRAL HOME  sængurföt
Ótrúlegt úrval af sægurfötum frá Mistral Home. Ný og spennandi mynstur og litir.  

Bómullarsatín með vönduðum rennilás. 300 gsm bómullar þráður sem tryggir 

frábæra endingu, viðkomu og mýkt.  Fáanleg 140 x 200.

Fullt verð 140x200 cm frá kr. 8.990.

JÓLAVERÐ á Mistral Home 140x200 cm frá aðeins 6.900 kr.

NORDICFORM  sængurföt
Ný sending af fallegum sængufötum frá Nordicform.  Sængurfötin eru úr bómullar-

satíni með vönduðum rennilás. 300 gsm bómullar þráður sem tryggir frábæra 

endingu, viðkomu og mýkt. Nordicform fáanleg 140 x 200, 140 x 220 og 200 x 220 cm.

Fullt verð 140x200 frá kr. 12.900

JÓLAVERÐ á Nordicform 140x200 cm frá aðeins 10.965 kr.

15%
AFSLÁTTUR

2.090
KRÓNUR

AFSLÁTTUR

Láttu  
draumana rætast

       

Holtagörðum, Reykjavík

512 6800
Smáratorgi, Kópavogi 

512 6800

Dalsbraut 1, Akureyri

558 1100
Skeiði 1, Ísafirði

456 4566

O P N U N A RT Í M I T I L J Ó L A

Fös. 21. des. 10–20

Lau. 22 des. 10–20

Sun. 23. des. 11–22

Mán. 24. des. 10–13
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 Tvö efstu í kjörinu 
á síðasta ári, Ólafía 
Þórunn Kristinsdóttir 
og Aron Einar Gunnars-
son, eru ekki á meðal 
efstu tíu í ár.

Sara Björk Gunnars-
dóttir er sú kona sem 
hefur oftast verið á list-
anum, eða sjö sinnum.

 Þrjú eru 
á listan-
um í fyrsta 
sinn: Guð-
björg Jóna 
Bjarnadóttir, 
Haraldur 
Franklín 
Magnús og 
Valgarð Rein-
hardsson.

Tíunda skipti 
Guðjóns Vals  
á listanum
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SPORT

Samtök íþróttafrétta-
manna útnefna Íþrótta-
mann ársins í 63. sinn 
laugardaginn 29. des-
ember næstkomandi. 
Guðjón Valur Sigurðs-
son er á meðal efstu tíu 
í tíunda sinn. Þrír ný-
liðar eru á listanum í ár. 

Þrjú eru 
á listan-
um í fyrsta 
sinn: Guð-
björg Jóna 
Bjarnadóttir, 
Haralddur 
Franklín 
Magnús og 
Valgarð Rei
hardsson.

n-
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TILNEFNINGAR TIL ÍÞRÓTTAMANNS ÁRSINS 2018
Fótbolti

Alfreð  
Finnbogason  29 ára

Tilnefningar 3 
 Markahæsti leikmaður íslenska 

landsliðsins á árinu. Skoraði fyrsta 
mark Íslands á heimsmeistaramóti. 
Lykilmaður hjá Augsburg og er í 
hópi markahæstu leikmanna þýsku 
úrvalsdeildarinnar á þessu tímabili. 
Orðinn markahæsti leikmaður 
Augsburg í efstu deild.

Frjálsar íþróttir

Guðbjörg Jóna  
Bjarnadóttir  16 ára

Tilnefningar 1 
 Vann til gullverðlauna í 200 

metra hlaupi á Ólympíuleikum 

ungmenna. Vann gull í 100 metra 
hlaupi og brons í 200 metra hlaupi á 
EM U-18 ára. Þríbætti Íslandsmetið 
í 200 metra hlaupi á árinu en það 
hafði staðið óhreyft frá árinu 1997. 
Varð Íslandsmeistari í 200 metra 
hlaupi.

Handbolti

Guðjón Valur  
Sigurðsson  39 ára

Tilnefningar  10 
 Bikarmeistari með Rhein-Neckar 

Löwen í Þýskalandi. Liðið endaði 
í 2. sæti þýsku úrvalsdeildarinnar 
og vann þýska Ofurbikarinn í 
haust. Lék á sínu 21. stórmóti með 
íslenska landsliðinu. Varð marka-
hæsti landsliðsmaður sögunnar. Er 
einn markahæsti leikmaður þýsku 
deildarinnar frá upphafi.

3

5

7

8

6

2

1.      Samsung S9
2.      Polaroid prentari
3.      Karaoke hljóðnemi
4.      Cutty Clock
5.      iPhone XR

6.     Galaxy Watch snjallúr
7.      Apple Watch series 4
8.      Huawei Mate Pro 20
9.      Playstation Classic
10.    DJI dróni
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Fótbolti

Gylfi Þór  
Sigurðsson  29 ára

Tilnefningar 8 
 Lykilmaður í íslenska landsliðinu. 

Skoraði á HM. Hefur leikið vel 
með Everton á þessu tímabili og 
er kominn með sex deildarmörk í 
vetur. Skoraði sitt 50. mark í ensku 
úrvalsdeildinni í haust.

Golf

Haraldur  
Franklín Magnús 27 ára

Tilnefndur  1
 Tryggði sér sæti á Opna breska 

meistaramótinu og var fyrsti 
íslenski karlkylfingurinn sem keppir 
á risamóti í golfi. Lék á 17 mótum á 
Nordic-atvinnumótaröðinni, þeirri 
þriðju sterkustu í Evrópu.  
 
Fótbolti

Jóhann Berg  
Guðmundsson  28 ára

Tilnefningar  2 
 Stoðsendingahæsti leikmaður 

Burnley á síðasta tímabili. Liðið 
lenti þá í 7. sæti ensku úrvalsdeild-
arinnar sem er besti árangur þess 
síðan 1974. Lykilmaður í íslenska 
landsliðinu og lék tvo af þremur 
leikjum þess á HM.

Kraftlyftingar

Júlían J. K.  
Jóhannsson  25 ára

Tilnefningar 2 
 Setti heimsmet í réttstöðulyftu í 

+120 kg flokki þegar hann lyfti 405 

kg. Vann gull í réttstöðulyftu á HM 
og lenti í 4. sæti í samanlögðu. Setti 
Evrópumet í klassískri réttstöðu-
lyftu í +120 kg flokki með 372,5 kg 
og varð Evrópumeistari í greininni.

Körfubolti

Martin  
Hermannsson  24 ára

Tilnefningar  2
 Lék vel með Chalons-Reims í 

frönsku úrvalsdeildinni á síðasta 
tímabili og samdi svo við þýska 
stórliðið Alba Berlin í sumar. Var 
stiga-, stoðsendinga- og framlags-
hæsti leikmaður íslenska lands-
liðsins í undankeppni HM.

Fótbolti

Sara Björk  
Gunnarsdóttir  28 ára

Tilnefningar  7
 Tvöfaldur meistari með Wolfs-

burg í Þýskalandi. Skoraði sex 
mörk á leið Wolfsburg í úrslitaleik 
Meistaradeildar Evrópu. Fyrirliði 
íslenska landsliðsins. Í 31. sæti á 
lista The Guardian yfir 100 bestu 
fótboltakonur heims.

Fimleikar

Valgarð  
Reinhardsson  22 ára

Tilnefningar  1
 Varð fyrsti íslenski fimleika-

maðurinn til að komast í úrslit í 
stökki þegar hann varð fimmti í 
undanúrslitum á EM í Glasgow. 
Íslandsmeistari í fjölþraut, bikar-
meistari með Gerplu og vann til 
silfurverðlauna á tvíslá á Norður-
landamótinu.

Lið ársins

Karlalið ÍBV í handbolta
 Vann alla þá titla sem í boði 

voru á árinu. Komst í undanúrslit 
Áskorendabikars Evrópu.

Kvennalandslið  
Íslands í hópfimleikum

 Lenti í 2. sæti á EM í hópfim-
leikum í Portúgal. Var 0,2 stigum 
á eftir sigurvegurum Svía.

Landslið Íslands í golfi
 Varð Evrópumeistari í keppni 

blandaðra liða.

Þjálfari ársins

Arnar Pétursson
þjálfari karlaliðs ÍBV 
í handbolta
Gerði ÍBV að þre-
földum meisturum  
á síðasta tímabili.

Kristján  
Andrésson
þjálfari karlalands-
liðs Svíþjóðar í 
handbolta
Undir stjórn Kristjáns 
komust Svíar í úrslit 
á EM í Króatíu þar sem þeir töpuðu 
fyrir Spánverjum. Kom sænska 
liðinu á HM 2019.

Þorsteinn Halldórsson
þjálfari kvennaliðs  
Breiðabliks í fót-
bolta
Gerði Breiðablik að 
tvöföldum meist-
urum. Blikar unnu 15 
af 18 leikjum sínum í 
Pepsi-deildinni.
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Skoðaðu úrvalið í vefverslun okkar eða 
komdu í heimsókn í verslanir Símans. 

Þú getur meira um jólin með Símanum

Topplistinn yfir
vinsælustu gjafirnar10
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Skoðaðu úrvalið í 
komdu í heimsókn

Þú getur meira um

1

 Valgarð er annar 
fimleikamaðurinn sem 
er á meðal tíu efstu. 
Rúnar Alexandersson 
var fimm sinnum á 
listanum.

 Guðjón Valur 
Sigurðsson er til-
nefndur í tíunda 
sinn. Aðeins Guð-
mundur Gíslason 
(14), Bjarni Frið-
riksson (12) og 
Ólafur Stefánsson 
(12) hafa verið til-
nefndir oftar.
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Annar í jólum

Þorláksmessa Þorláksmessa

28. desember

Gamlársdagur

Annar í jólum 28. desember

Þorláksmessa

8

ÞorláksmessaGamlársdagur

Annar í jólum 28. desember

Þorláksmessa

8. desember

Nýársdagur

Nýársdagur

288 29. desember

28. desember Aðfangadagur

Jólatónleikar
Fíladelfíu

SAY YES
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HELGIN

Það hefur verið óvana-
lega annasamt undan-
farið hjá þeim þremur 
sem setjast á rökstóla 
á Kexi hosteli að kvöldi 
til nú rétt fyrir jól.

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir er 
með ótal mörg járn í eldinum. Hún 
er ritari Sjálfstæðisflokksins, þing-
maður og sinnir formennsku í utan-
ríkismálanefnd Alþingis. Eflaust 
vantar eitthvað í þessa upptalningu 
en bæði samherjar og andstæðingar 
í pólitík segja hana afspyrnu iðju-
saman þingmann.

Hún hefur lagt fram þrjú frum-
vörp til laga í vetur. Eitt um beitingu 
nálgunarbanns svo hún verði ekki 
eins þung í vöfum. Annað um að 
nemendur sem hafa lokið sveins-
prófi eigi þess kost að fá inngöngu 
í háskóla og að lokum lagði Áslaug 
Arna fram frumvarp þess efnis að 
afnema stimpilgjald vegna kaupa 
einstaklinga á íbúðarhúsnæði.

Bára Halldórsdóttir hefur staðið í 
ströngu í héraðsdómi. Gunnar Bragi 
Sveinsson, Sigmundur Davíð Gunn-
laugsson, Anna Kolbrún Árnadóttir 
og Bergþór Ólason kanna hvort þau 
geti höfðað dómsmál gegn henni 
vegna þess að hún tók upp samtal 
þeirra og tveggja annarra þing-
manna og sendi fjölmiðlum.

Magga Stína var fyrr í vetur kjörin 
formaður Samtaka leigjenda á aðal-
fundi samtakanna. Hún hefur bent 

á að margir leigjendur borgi ⅔ af 
launum sínum í leigu og eigi erfitt 
uppdráttar og kallar eftir lagabreyt-
ingum á húsaleigulögum. Samtök 
leigjenda munu leita til verkalýðs-
hreyfingarinnar um stuðning og 
samstarf og hún væntir mikilla 
breytinga í húsnæðismálum yfir-
leitt.

Efni í góðan hljóðmann
Þegar blaðamaður stillir síma á 
upptöku stenst Bára ekki mátið og 
leggur orð í belg.

Bára: Ertu að taka okkur upp? 
Jeminn einasti. Veistu hvað það er 
hættulegt? Þú getur lent fyrir hér-
aðsdómi.

Já, það er greinilegt. Hvernig tekur 
fólk því annars þegar þú tekur upp 
símann Bára?

Bára: Fólk er alltaf að spyrja mig 
hvort ég sé að taka upp. Ég er alltaf 
að finna ný svör. Núna spyr ég bara 
hvort það vilji að ég taki það upp. 
Ég er að hugsa um að sækja um sem 
hljóðmaður einhvers staðar, ég er 
augljóslega hæf.

Magga Stína: Mjög hæf !
Hafið þið hist áður?
Magga Stína: Ekki svona augliti til 

auglitis. Mér líður samt alltaf eins og 
ég þekki miklu fleiri en ég geri. Bara 
af því að hafa gengið upp og niður 
Laugaveginn árum saman. Kannski 
þekki ég líka fleiri en ég geri!

Bára: Ég gæti hafa hitt ykkur ein-
hvern tímann. Minni mitt er sko 
algjörlega hundrað prósent. Í gæsa-
löppum dauðans.

Hætti að æpa á útvarpið
Árið sem er að líða. Hvað stendur 
upp úr hjá þér Magga Stína?

Magga Stína: Það urðu svo sem 
engir stórviðburðir í lífi mínu per-
sónulega svo ég muni á þessu ári. 
Hver dagur er nú samt dáldið við-
burðaríkur. En ég tók nú samt 
stórt skref þegar ég tók að mér for-
mennsku í Samtökum leigjenda. Ég 
hef alltaf haft sterkar skoðanir og 
ligg ekki á þeim svona heima við en 
ég hef samt hingað til einbeitt mér 

Þeir sem ala á 
neikvæðni verða  
á endanum undir

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, alþingismaður og ritari Sjálfstæðis-
flokksins, Bára Halldórsdóttir aktívisti og Magga Stína, tónlistar-
kona og nýr formaður Samtaka leigjenda, settust á rökstóla nú rétt 

fyrir jól. Þær eru ólíkar en eiga það sameiginlegt að berjast fyrir sínu.

Áslaug Arna, Bára og Magga Stína settust á hátíðarrökstóla og gerðu upp árið. Þær eru ólíkar, þekkjast ekki, en eiga það sameiginlegt að vera baráttukonur. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR 

ERTU AÐ TAKA OKKUR 
UPP? JEMINN EINASTI. 
VEISTU HVAÐ ÞAÐ ER 
HÆTTULEGT? 
Bára

ÉG HEF LENT Á VEGG, EN ÉG 
HEF LÍKA ÁSTRÍÐU FYRIR 
ÞVÍ SEM ÉG ER AÐ GERA.
Áslaug 

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is
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að því að æpa frekar á útvarpið en 
að tjá mig á opinberum vettvangi. Í 
þessu tilviki með Samtök leigjenda 
leiddi eitt af öðru. Einhvern veginn 
varð það allt í einu rétt skref að taka 
að fara út í það að stíga fram sem 
leigjandi og lýsa aðstæðum, hætta 
að æpa á blessað útvarpið og beita 
öðrum aðferðum. Nú er ég orðin 
fimmtíu ára, hef alið upp þrjú börn, 
mestmegnis á leigumarkaði og ég 
get svo svarið að ég hef sitthvað um 
þau mál að segja.

Með marga bolta á lofti
En hjá þér, Áslaug?

Áslaug: Ég held það standi upp 
úr hjá mér að hafa náð að halda 
mörgum boltum á lofti. Að vera 
alþingismaður, sinna því að vera 
ritari Sjálfstæðisflokksins þar sem 
ég ferðast um landið, auk þess að 
þurfa að sinna miklum alþjóða-
störfum á vegum þingsins sem for-
maður utanríkismálanefndar. Þegar 
ég lít til baka og á það hvernig verk-
efnin gengu upp og hvað þau áttu 
vel saman þá finnst mér það góð 
tilfinning.

Við fjölluðum í Fréttablaðinu um 
streitu nýverið. Ertu meðvituð um 
álagið sem fylgir verkefnum þínum?

Áslaug: Já. Ég hef lent á vegg, en ég 
hef líka ástríðu fyrir því sem ég er að 
gera og verkefnin sem ég sinni vil ég 
að séu stór hluti af mínu lífi. Ég reyni 
að gleyma því ekki að hugsa um 
sjálfa mig, ég veit að það er mikil-
vægt, þá er ég stolt af þeim málum 
sem ég hef lagt fram í þinginu.

Þú lagðir fram frumvarp um 
breytingu á lögum um háskóla sem 
gæti þýtt mög breytta möguleika fyrir 
iðnnema.

Áslaug: Þetta er lítil breyting á 
lögum en samt svo stór. Ég vona að 
hugsun fólks breytist. Það að fara 
í iðnnám á ekki að loka neinum 
leiðum fyrir ungt fólk.

Áherslan hefur verið of mikið á 
bóknám. Mér finnst það ástæðu-
laust og mig langar til að jafna 
þessar áherslur. Stúdentshúfan á 
alls ekki að vera upphaf alls.

Sýna enga iðrun
Og Bára, stóð Klaustursmálið upp 
úr?

Bára: Klaustursmálið er auðvitað 
búið að vera stórmál. En það sem 
stóð hins vegar upp úr í mínu lífi er 
að ég tók þátt í ferðalagi um Evrópu 
í rútu sem var kölluð The Event Bus. 
Þar voru einstaklingar sem lifa við 
fátækt að benda á misræmi á milli 
bóta og tekjuviðmiða. Ekkert Evr-
ópuland gefur einstaklingum það 
sem þeir þurfa að lágmarki til að 
lifa af.

Ef við gerum það búum við til 
aðstæður þar sem öryrkjar hafa 
miklu meiri möguleika til að bæta 
lífsgæði sín. Mér tókst að taka þátt 
í svona starfi í tvær vikur þrátt fyrir 
veikindin og fékk einnig tækifæri til 
að ferðast um heiminn. Það er mjög 
verðmæt reynsla.

Það er svo mikið ennþá í gangi 
í Klaustursmálinu. Ég hef þá til-
finningu að þingmennirnir haldi 
áfram. Sú litla iðrun sem þeir sýndu 
er einskis virði þegar þeir snúa sér 
svona eins og þeir gera í þessari 
skrýtnu sókn gegn mér.

Ef þeir ætla í alvörunni að sækja 
mig til saka fyrir að upplýsa um 
innihald samtals þeirra í stað þess 
að taka ábyrgð, þá verða þeir að 
taka því áliti sem fylgir. Ég reyni 
bara að standa mig af veikum mætti. 
En er sem betur fer umkringd vinum 

Áslaug hefur haldið mörgum boltum á lofti í ár. 

Bára segir litla iðrun Miðflokksmanna einskis virði. 

Magga Stína segir sína kynslóð hafa unnið skaða með græðgi og frekju. 

og góðu fólki.
Myndir þú gera þetta aftur?
Bára: Já, hiklaust.
En þið? Hefðuð þið tekið þá upp?

Enginn hefði trúað þessu
Magga Stína: Ég veit ekki hvort ég 
hefði áttað mig á því. Að grípa í 
símann og taka upp. Ef ég þekki mig 
rétt, þá hefði mér misboðið eins og 
öllum öðrum og hefði líklega gengið 
út. Ég dáist einlæglega að hugrekki 
Báru og hárréttum viðbrögðum og 
þrautseigju við að sitja undir þess-
um viðbjóði.

Bára: Mér fannst erfitt að ganga 
ekki út. Ég áttaði mig samt á því 
mjög fljótlega að enginn hefði 
trúað mér ef ég hefði sagt frá því 
sem ég varð vitni að og mér fannst 
svo alvarlegt að þyrfti að greina frá 
því. Ég hef upplifað það svo oft sem 
öryrki að það er ekki tekið mark 
á mér. Það er oft komið fram við 
okkur af virðingarleysi.

Magga Stína: Já, virðingarleysinu 
eru engin takmörk sett í viðhorfum 
þessa fólks allavegana og fullkom-
lega óhugsandi að það sitji áfram á 
þingi. Fullkomlega ömurlegt fyrir 
samstarfsfólk þessara manna að 
þurfa að mæta þeim á vinnustað. 
Virðing þingsins er ekki með æski-
legasta móti fyrir og hvað þá eftir 
þetta og aðrir þingmenn líða og 
munu líða að sjálfsögðu fyrir.

Ómakleg gagnrýni á þingið
Áslaug: Mér fannst ómaklegt að 
snúa þessari hegðun að þinginu. 
Setja lykkju á afsökunarbeiðnina 
með þeim hætti. Kúltúrinn á Alþingi 
er alls ekki svona. Ég á í ótrúlega 
góðu samstarfi við þingmenn og 
starfsmenn Alþingis og hef aldrei 
nokkurn tímann orðið vitni að eða 
vitað um viðlíka hegðun og þeir 
urðu uppvísir að.

Það er svo mikilvægt að geta 
unnið með ólíkum einstaklingum 
hvar sem þeir standa í pólitík. Og 
bera virðingu fyrir fólki með fjöl-
breyttan og ólíkan bakgrunn. Það 
er nú það sem við erum að reyna 
að gera í þessari ríkisstjórn og hefur 
verið áskorun ársins. Að prófa þetta 
ólíka form ríkisstjórnar, hafa ólíka 
flokka innanborðs. Skoðanir þjóð-
arinnar eru mismunandi, og skoð-
anir þessara flokka. Það er áskorun 
að gera málamiðlanir en það er líka 
þarft því við höfum öll sömu mark-
mið. Við viljum öll það sama, betri 
lífsgæði fyrir alla þótt við höfum 
mismunandi hugmyndir um leiðir 
að markmiðunum.

Erum við samt ekki að breytast? 
Eru gömlu stjórnmálin kannski á 
leiðinni út?

Magga Stína: Ég vona það sannar-
lega. Stundum bara þyrmir algerlega 
yfir mann og vonleysið tekur öll 
völd því tilfinningin er oft sannar-
lega sú að mín kynslóð og eldri kyn-
slóðir hafi unnið hrikalegan skaða 
með græðgisvæðingu og frekju, við 
sem höfum sofnað á verðinum og 
unað því að botnlaus gróðahyggja 
hins vestræna heims er langt komin 
með að eyðileggja jörðina.

Bára: Ég segi við son minn: Þú og 
þín kynslóð eigið að láta í ykkur 
heyra. Þegar þú ert orðinn gamall 
þá þarftu að búa við afleiðingar þess 
sem nú er gert.

Áslaug: Mér hefur fundist gott að 
búa að reynslu eldri þingmanna. 

Reynsla er dýrmæt. En þeir þurfa 
líka að setja sig í spor okkar sem 
yngri erum. Það er ekki alltaf rétta 
lausnin að gera hlutina eins og þeir 
voru gerðir áður.

Magga Stína: Já, svo sannarlega. 
Í heimi þar sem hlutirnir breytast 
svo hratt getur gamaldags hugsun 
beinlínis verið hættuleg, sérstak-
lega í stjórnmálum þar sem stórar 
ákvarðanir eru teknar í krafti valds-
ins. Heimurinn á fleygiferð, hinn 
karllægi valdsmannslegi hugsunar-
háttur er ekki lengur í boði og það er 
okkar að fylgja því eftir.

Andinn almennt góður
Bára: Og hugmyndir fólks breytast 
líka. Þeir sem áður nutu forréttinda 
gera það ekki lengur og sumir streit-
ast á móti. Mér finnst það oft minna 
á son minn þegar hann var lítill. Ég 
var að venja hann af því að borða 
of mikið sælgæti. Hann var ósáttur 
í búðarferðum og öskraði af frekju. 
Og svo aftur og aftur. En svo vandist 
hann þessu hlutskipti sínu.

Magga Stína: Og það er augljóst 
hverri siðaðri manneskju að þeir 
sem geta ekki sætt sig við að fylgja 
lágmarks siðferðisviðmiðum, þeir 
eiga ekki að hafa ákvörðunarvald í 
samfélagi. Þeir eiga að fara að gera 
eitthvað annað en starfa fyrir þjóð-
ina á Alþingi.

Bára: Já, ég er sammála. Fram-
koma þeirra hefur áhrif á það hvern-
ig við horfum á þingið og mér finnst 
það leiðinlegt því þar starfar einnig 
margt gott fólk af heilindum. Eins og 
Áslaug. Það er falleg bylgja í gangi í 
samfélaginu. Fólk er komið með nóg 
af þessu. Nú er ég knúsuð fjörutíu 
sinnum á dag ef ég fer út úr húsi. Ég 
vil miklu frekar einbeita mér að því.

Áslaug: Andinn í samfélaginu er 
almennt góður þrátt fyrir það sem 
hefur á undan gengið síðustu vikur. 
Þeir sem ætla að ala á neikvæðni 
verða á endanum undir. Það skilar 
aldrei neinu til lengri tíma. Það er 
miklu líklegra til farsældar að horfa 
á björtu hliðarnar og vera opin 
fyrir breytingunum. Við erum svo 
lítið samfélag, þó að við séum efst á 
ýmsum mælikvörðum þá viljum við 
stefna miklu hærra. Mér finnst þetta 
einkenna okkur sem þjóð.

Grátið í sósuna
Eruð þið með einhverjar jólahefðir 
sem þið viljið halda í?

Magga Stína: Ég græt alltaf ofan í 
sósuna. Til að bragðbæta hana.

Bára: Mér finnst þetta falleg pæl-
ing hjá þér, Magga Stína.

Ég á svo frábæra mömmu, ég kem 
í mat til hennar og hún segist vera 
að prófa eitthvað í fyrsta skipti en 
svo er það bara fullkomið. Ég verð 
í mat hjá henni á jólunum.

Ég er með þrjár fastar hefðir. Í 
fyrsta lagi þá verð ég að hlusta á 
lögin Jóla hvað? og Last Christmas. 
Svo er það auðvitað að setja upp 
jólatréð. Í þriðja lagi er það að upp-
lifa jólin með mömmu.

Einhvern tímann mögulega, ef við 
fáum að lifa í margar aldir fyrir til-
stilli vísindanna, þá kannski næ ég 
því að verða jafngóð og mamma að 
elda.

Gott að gera ekki neitt
Áslaug: Ég er ekki með margar hefð-
ir á jólunum. Ég er mjög afslöppuð 
gagnvart því að eitthvað þurfi að 
vera eins ár eftir ár. Mér finnst þetta 
góður tími til að líta til baka. Velta 
tilverunni fyrir mér. Horfa fram. 
Gera ekki neitt. Það er algjörlega 
vanmetið að gera ekki neitt.
Magga Stína: Það er listgrein að setj-
ast niður og gera ekki neitt.

Ertu góð í því?
Magga Stína: Uhhhh … Nei, reyndar 
ekki.

Bára: Ég er svo heppin og óheppin 
að vera með sjúkdóm sem hamlar 
mér. Ég er líkamlega neydd til þess 
að gera lítið og láta streitu ekki hafa 
of mikil áhrif á mig. Það hefur tekið 
mig mörg ár að finna jafnvægi.

Hvernig verður árið 2019?
Áslaug: Árið 2019 verður gott, en 

eins og með alla góða hluti þarf að 
hafa fyrir þeim, þannig að ég geri 
alls ekki ráð fyrir að árið verði án 
áskorana.

NÚ ER ÉG ORÐIN FIMMTÍU
ÁRA, HEF ALIÐ UPP ÞRJÚ 
BÖRN, MESTMEGNIS Á 
LEIGUMARKAÐI.
Magga Stína

MÉR FANNST ÓMAK-
LEGT AÐ SNÚA ÞESSARI 
HEGÐUN AÐ ÞINGINU. 
SETJA LYKKJU Á AFSÖK-
UNARBEIÐNINA MEÐ 
ÞEIM HÆTTI.
Áslaug



Bjarki Már er hér við störf við þjálfun, en hann mun vinna bæði bak við tjöldin og á æfingasvæðinu. MYND/AL ARAABI

Bjarki Már ræðir hér málin við Heimi Hallgrímsson og meðlim í þjálfarateymi Al Arabi. MYND/AL ARABI

Þegar Heimir Hallgríms-
son var kynntur til 
leiks sem aðalþjálfari 
katarska knattspyrnu-
liðsins Al Arabi var á 
sama tíma tilkynnt að 

með honum í för á þessar framandi 
slóðir yrði ungur og tiltölulega 
óþekktur íslenskur þjálfari.

Þessi 24 ára Seltirningur sem 
verður í þjálfarateymi Heimis heitir 
Bjarki Már Ólafsson og hefur þrátt 
fyrir ungan aldur bæði reynt margt 
í lífinu og komið nafni sínu vel á 
framfæri í íslenskum þjálfaraheimi.

Þegar hann var tæplega tví-
tugur gekkst hann undir nauðsyn-
lega hjartaaðgerð, en meðfæddur 
hjartagalli var farinn að há honum 
í daglegu lífi. Hjarta hans vann 
undir töluvert meira álagi en gerist 
og gengur hjá einstaklingum með 
eðlilega hjartastarfsemi og leki frá 
hjartaloku hans orðinn svo mikill 
að aðgerð var óhjákvæmileg.

Veikindi hans urðu til þess að 
stefnubreyting varð á knattspyrnu-
ferli hans, en í stað þess að stefna að 
því að verða knattspyrnumaður í 
fremstu röð sett Bjarki Már stefnuna 
á að ná frama í þjálfarabransanum. 
Það hefur svo sannarlega tekist.

Hann hefur sinnt hinum ýmsu 
störfum fyrir uppeldisfélag sitt, 
Gróttu, meðal annars þjálfað yngri 
flokka hjá félaginu. Hann var svo 22 
ára gamall ráðinn yfirþjálfari Gróttu 
sem er nokkuð sjaldgæft þegar tekið 
er mið af aldri hans þegar hann tók 
við starfinu. Þá hefur hann sinnt 
afreksæfingum hjá félaginu og 
síðasta eina og hálfa árið verið í 
þjálfarateymi meistaraflokks karla 
hjá Seltjarnarnesliðinu sem fór upp 
úr 2. deild í haust.

Hefur skýr markmið um ferilinn
Í aðdraganda heimsmeistaramóts-
ins í Rússlandi í sumar fékk Heimir 
svo Bjarka Má til þess að sinna 
störfum fyrir íslenska karlalands-
liðið í knattspyrnu fyrir og á meðan 
á mótinu stóð. Bjarki Már sinnti 
leikgreiningu fyrir íslenska liðið 
og bauðst að fara út á HM og starfa 
fyrir liðið á þessari sögulegu stund í 
íslenskri knattspyrnu.

Þegar rætt er við Bjarka Má kemur 
fljótlega í ljós hvers vegna Heimir 
ákvað að fá hann til aðstoðar við sig 
við þjálfun íslenska liðsins og síðar 
Al Arabi. Hann virðist við fyrstu 
kynni afar þroskaður og skýr ein-
staklingur sem veit upp á hár hvert 
hann vill stefna. Þá er hann vel að 
sér í knattspyrnufræðunum og með 
skemmtilega hugmyndafræði þegar 
kemur að því hvernig nálgast á ein-
staklinginn og spila knattspyrnu.

„Ég hef ávallt sett mér skýr mark-
mið og tileinkað mér það að leggja 
hart að mér hvern einasta dag til 
að færa mig nær þeim. Fyrir fimm 
árum varð það ljóst að ég yrði að 
breyta um vettvang innan knatt-
spyrnunnar úr því að spila sjálfur 
í að þjálfa vegna hjartavandræða 
minna. Ég hafði mikinn metnað 
sem leikmaður og stefndi í atvinnu-
mennsku. Þegar ég byrjaði að þjálfa 
vissi ég það strax að mig langaði 
að starfa erlendis í umhverfi sem 
myndi efla mig enn frekar og þroska 
mig sem þjálfara. Ég stefndi leynt 
og ljóst að því og nú hef ég fengið 

Erfiðir tímar vegna veikinda 
hjálpuðu mér á framabrautinni
Bjarki Már Ólafsson er 24 ára gamall Seltirningur sem hefur mikinn metnað fyrir starfi sínu. Hann var efnilegur 
knattspyrnumaður en veikindi komu í veg fyrir að hann gæti uppfyllt draum sinn að verða atvinnumaður sem 
leikmaður. Hann þráði þess í stað að þjálfa leikmenn í hæsta gæðaflokki og er leiðin á þann stað í góðum farvegi.  

FYRIR FIMM ÁRUM VARÐ
ÞAÐ LJÓST AÐ ÉG YRÐI AÐ
BREYTA UM VETTVANG
INNAN KNATTSPYRN-
UNNAR ÚR ÞVÍ AÐ SPILA
SJÁLFUR Í ÞAÐ AÐ ÞJÁLFA
VEGNA HJARTAVANDRÆÐA
MINNA. 

slíkt tækifæri sem ég er afskaplega 
þakklátur fyrir og það er bara algjör 
draumur. Jafnframt er ég meðvit-
aður um það að halda áfram að afla 
mér þekkingar og reynslu til að færa 
mig nær næstu markmiðum,“ segir 
hann þegar Fréttablaðið hringir í 
hann til Katar rúmri viku eftir að 
hann er fluttur til Doha.

„Það er erfitt að lýsa katörsku 
samfélagi, en hlutirnir gerast mjög 
hratt hérna og það er nokkuð 
yfirþyrmandi hversu stórt allt er 
hérna. Æfingaaðstæður liðsins eru 
á allt öðru stigi hvað gæði varðar 
en það sem ég hef áður séð. Ég hef 
heimsótt félög í hæsta gæðaflokki 
bæði á Norðurlöndum og í Evr-

ópu. Aðstæðurnar þar standast 
engan samanburð við það sem er 
til staðar hér. Komast raunar ekki 
í hálfkvisti við þetta. Það segir 
sína sögu að á næstu vikum munu 
franska stórliðið PSG og þýska stór-
veldið Bayern München æfa hér. Þá 
flykkjast landslið víða að til að nýta 
sér aðstöðuna í æfingu og keppni á 

þessum tíma árs. Svo maður getur 
fylgst með aðferðum færustu þjálf-
ara heims og lært af þeim,“ segir 
hann um fyrstu kynni sín af Katar.

Það er ekki algengt að svo ungur 
þjálfari fái tækifæri til þess að þjálfa 
í atvinnumannaumhverfi. Bjarki 
Már segist eiga uppeldisfélaginu 
margt að þakka fyrir skjótan frama 
sinn í þjálfaraheiminum.

Uppeldisfélagið á stóran þátt
„Grótta tók vel á mínum málum 
þegar í ljós kom að ég þyrfti að 
leggja skóna á hilluna vegna veik-
inda. Þeir buðu mér verkefni og 
sáu um að móta mig sem þjálfara. 
Þeir treystu mér fljótlega fyrir 
ábyrgðarfullum verkefnum og ég 
var fremur snöggur að vinna mig 
upp metorðastigann hjá félaginu. 
Það að hafa þjálfað krakka á öllum 
aldri hefur þróað og þroskað hug-
myndafræðina. Vegna þess að ég 
hef þjálfað leikmenn á öllum ald-
urs- og getustigum horfi ég á það 
sem getur gerst og hægt er að laga. 
Að sama skapi hugsa ég lengra fram 
í tímann,“ segir hann um fyrstu árin 
í þjálfun.

„Fljótlega var mér treyst fyrir 
því að taka við sem yfirþjálfari 
knattspyrnudeildar Gróttu. Við 
Magnús Örn Helgason smíðuðum 
„Gróttuleiðina“, stefnu fyrir yngri-
flokkastarf félagsins sem á að vera 
meistaraflokkum félagsins til heilla. 
Þar er lögð áhersla á það meðal ann-
ars að sinna hverjum og einum ein-
staklingi eins vel og nokkur kostur 
er og finna verkefni við hæfi fyrir 
hann. Markmið stefnunnar var að 
hugsa til lengri tíma hvað varðar 
langtímamarkmið iðkenda Gróttu. 
Mér finnst hafa tekist vel til með 
að fylgja þessari stefnu og ungir 
leikmenn hafa fengið tækifæri til 
þess að vaxa og þroskast og gegna 
stórum hlutverkum í meistara-
flokkum félagsins með góðum 
árangri. Það var mér ómetanlegt að 
fá að vera yfirþjálfari 22 ára gamall 
og öðlast þá reynslu sem því starfi 
fylgir. Þá stend ég í þakkarskuld við 
Óskar Hrafn Þorvaldsson og Halldór 
Árnason sem tóku mig inn í þjálf-
arateymi meistaraflokks karla. Þeir 
hjálpuðu mér mikið og ég lærði fjöl-
margt af þeim. Ég væri ekki í Katar 
að þjálfa hjá atvinnumannaliði og á 
þeirri vegferð sem ég er á í dag ef ég 
hefði ekki fengið þau tækifæri sem 
Grótta veitti mér,“ segir Bjarki Már 
um ár sín á Seltjarnarnesinu.

Á meðan Bjarki Már starfaði hjá 
Gróttu fór hann í athyglisvert verk-
efni á aðrar framandi slóðir fyrir 

Hjörvar 
Ólafsson
hjorvaro@frettabladid.is
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Icewear óskar landsmönnum
öllum gleðilegra jóla og
farsældar á komandi ári.
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íslenskt samfélag. Hann starfaði 
í Kólumbíu við þjálfun í fátækra-
hverfinu Ciudad Bolivar í Bógóta og 
í kjölfarið flutti hann til Svíþjóðar. 
Hann langaði að komast inn í aka-
demíuumhverfi og átti þess kost á 
sænskri grundu.

Fékk tilboð að utan um þjálfun
„Árið 2014 var Magni Fannberg, sem 
er núna yfirmaður akademíunnar 
hjá norska liðinu Brann, að starfa 
fyrir sænska liðið Brommapojkarna. 
Hann hafði lesið sögu mína í grein 
sem birtist í fjölmiðlum í kringum 
jólin 2013, eftir að Sigurður Ragnar 
Eyjólfsson, þáverandi fræðslustjóri 
KSÍ og þjálfari ÍBV, hafði deilt sam-
skiptum okkar á samfélagsmiðlum 
og vakið athygli á því að ég þurfti 
að hætta að leika fótbolta vegna 
veikinda langt fyrir aldur fram. 
Siggi Raggi hjálpaði mér mikið að 
taka skrefið yfir í þjálfun með því að 
bjóða mér hlutverk í leikgreiningu 
hjá ÍBV. Það var jafnframt í fyrsta 
skipti sem ég kynntist því sviði fót-
boltans.

Í framhaldinu bauð Magni mér að 
heimsækja sig til Stokkhólms til að 
kynnast starfinu þar. Ég skrópaði í 
útskriftarferð Verzló og varði viku 
heima hjá Magna og fylgdist með 
æfingum og leikjum hjá félaginu. 
Þá kynntist ég atvinnuþjálfara-
lífinu fyrir alvöru og stefnan varð 
enn skýrari. Ári seinna, þegar Þor-
lákur Árnason var yfirmaður aka-
demíunnar hjá sama liði, fékk ég að 
þjálfa á nokkrum æfingum og þegar 
ég loks flutti til Stokkhólms árið 
2016 átti ég í viðræðum við AIK um 
að starfa í akademíunni þar.

Ég hafði farið í umfangsmikla 
hjartaaðgerð rúmum mánuði áður 
en ég fór til Svíþjóðar og ég þurfti 
lengri tíma til þess að jafna mig eftir 
þá aðgerð. Í ljósi þeirra aðstæðna 
varð ég að gefa frá mér það starf sem 
mér stóð til boða í Stokkhólmi og 
halda heim til Íslands,“ segir hann.

Hjartaaðgerðin þroskaði mig
„Hjartavandamálin og aðgerðin 
sem á eftir fylgdi reyndu verulega 
á en tímabilið eftir aðgerðina hefur 
reynst mér mjög lærdómsríkt og 
þroskandi. Fyrir hjartaaðgerðina var 
lekinn í hjartalokunum svo mikill 
að hjartað vann undir miklu álagi. 
Ég viðurkenni það fúslega að ég var 
eðlilega þó nokkuð stressaður og 
kvíðinn í aðdraganda aðgerðarinn-
ar. Þetta er mikið inngrip í líkams-
starfsemina og mánuðirnir fyrir 
aðgerð voru erfiðir. Ég á sem betur 
fer gott fólk að sem hjálpaði mér í 
yfir þennan hjalla. Aðgerðin gekk 
eins og best varð á kosið og ég finn 
ekkert fyrir einkennum hvorki í leik 
né starfi núna sem er frábær tilfinn-
ing,“ segir þessi geðþekki piltur um 
erfiða tíma í sínu lífi.

„Þó svo að aðgerðin hafi gengið 
vel var mér kippt út úr daglegu lífi. 
Það tók þó nokkurn tíma að komast 
aftur í eðlilega rútínu og að jafna 
mig eftir aðgerðina. Ég ætlaði mér 
að byrja að starfa mánuði þar á eftir 
í nýju landi. Það reyndist eftir á að 
hyggja aðeins of bratt. Eftir að hafa 
verið kvíðinn og stressaður fyrir 
aðgerðina tók við þungt og erfitt 
tímabil. Það tók tíma að vinna sig út 
úr því,“ segir hann enn fremur um 
tímann í kringum aðgerðina. Hann 
segir að hann hafi hins vegar jafnað 
sig að fullu bæði líkamlega og and-
lega nokkrum mánuðum seinna.

Fagmannleg og góð vinnubrögð 
Bjarka Más vöktu verðskuldaða 
athygli á þeim vettvangi sem hann 
starfaði á og samhliða hélt hann úti 
bloggsíðu sem vakti athygli. Öðrum 
hvorum megin við síðustu áramót 
fangaði hann athygli Heimis sem var 
þá þjálfari íslenska karlalandsliðsins 
í knattspyrnu sem var á leið í sitt 
stærsta verkefni í sögunni. Þó svo að 

samstarf Bjarka Más og Heimis hafi 
byrjað í ársbyrjun á þessu ári á það 
sér þó lengri aðdraganda.

Lærði mikið í Rússlandi
„Ég hef fylgst með Heimi síðan hann 
var að þjálfa ÍBV og svo hjá KSÍ. Lars 
Lagerbäck kemur svo til skjalanna 
og ég sé að það eru spennandi 
tímar fram undan. Ég hætti sjálfur 

að spila knattspyrnu haustið 2013 
og vantaði vinnu sumarið 2014 og 
var spenntur fyrir starfi íslenska 
karlalandsliðsins á þeim tíma. Ég 
var ráðinn sem vallarstarfsmaður á 
Laugardalsvelli sumarið 2014 og átti 
þess kost að fylgjast með störfum 
Heimis, Lars og Freys Alexanders-
sonar með landsliðum KSÍ. Þar 
fékk ég smjörþefinn af toppþjálf-

urum. Það að vera nálægt þeim var 
mjög hvetjandi og skerpti sýn mína 
hvað þjálfun varðar,“ segir hann um 
fyrstu kynni sín af Heimi. „Ég var svo 
vallarstarfsmaður þegar Pep Guardi-
ola kom hingað með Manchester 
City til þess að spila æfingarleik. 
Ég átti samskipti við þá og það var 
mjög gefandi.

Við Heimir eigum báðir ættir að 
rekja til Vestmannaeyja, hann inn-
fæddur Eyjamaður líkt og pabbi 
minn.

Árið 2017 fór ég til Danmerkur 
sem var liður í þjálfaramenntun 
minni þegar ég var að sækja mér 
UEFA A-gráðuna. Heimir var kenn-
ari á því námskeiði. Ég flutti leik-
greiningarverkefni þar og Heimir 
var hrifinn af vinnunni hjá hópnum 
mínum.

Seinna í náminu fékk ég Ólaf 
Helga Kristjánsson sem yfirleið-
beinanda minn og af honum lærði 
ég mikið. Ég er ævinlega þakklátur 
fyrir það tækifæri sem KSÍ gaf mér 
við að veita mér aðgöngu að náminu 
til UEFA A-gráðunnar þetta ungum 
að árum.

Ég útskrifaðist snemma árs 2018 
og í vor ákvað ég að heyra í Heimi 
og óskaði eftir því að fá fund með 
honum til þess að fá ráðleggingar 
um störf mín og næstu skref á þjálf-
araferlinum. Þar nefnir Heimir að 
ég komi inn í leikgreiningarteymið 
hjá íslenska karlalandsliðinu. Liðið 
er þarna á leiðinni á heimsmeistara-
mótið og ég varð samstundis rosa-
lega spenntur,“ segir hann.

„Ég fékk lítið verkefni til að byrja 
með þar sem ég fékk að fylgjast 
með Davíð Snorra, Arnari Bill og 
Frey sem mynduðu á þessum tíma 
leikgreiningarteymið í kringum 
íslenska liðið. Ég fékk svo að leik-
greina Noreg fyrir vináttulandsleik 
við þá í aðdraganda heimsmeistara-
mótsins. Ég var meðvitaður um að 
þarna bauðst stórt tækifæri til að 
sýna hvað í mér bjó. Og ég var stað-
ráðinn í að nýta mér það til fulls. Á 
þessari stundu kristallaðist það í 
huga mér að nýta tækifærið á vett-
vangi þjálfunar þar sem draumar 
mínir sem leikmanns brustu. Ég 
lagði mikla vinnu og metnað í 
verkefnið. Mér gekk vel að kynna 
vinnuna fyrir þjálfarateyminu og 
þeir ákváðu að bjóða mér í fram-
haldinu að kynna greininguna fyrir 
leikmönnum íslenska landsliðsins.

Mér bauðst síðan að fara til Rúss-
lands og kynnast því hvernig liðið 
starfaði þar. Það var geggjuð reynsla 
og eitthvað sem ég mun búa að alla 
ævi.

Ég naut hverrar mínútu og þetta 
var fyrst og fremst ofboðslega 
skemmtilegur tími. Ég var bara eins 
og svampur að soga að mér þekk-
ingu. Þetta var eitthvað sem ég mun 
aldrei gleyma og verð alltaf þakk-
látur fyrir,“ segir Bjarki Már um tíma 
sinn í Rússlandi.

„Þetta var jafnframt stórt stökk 
sem opnaði enn fleiri möguleika. 
Um haustið fékk Freyr Alexand-
ersson mig til að sinna sams konar 
vinnu fyrir kvennalandsliðið í und-
ankeppni HM,“ segir hann um upp-
haf starfa sinna sem leikgreinandi 
hjá KSÍ. 

„Síðasta ár hefur verið ævintýri 
líkast. Hlutirnir hafa þróast hratt og 
ég hef aflað mér aukinnar reynslu og 
þekkingar á nýju sviði.“

Heimir vildi taka mig með sér

Eftir heimsmeistaramótið hætti 
Heimir störfum sem þjálfari 
íslenska liðsins og fór að leita að 
nýju starfi í þeim bransa. Það var 
fljótlega ljóst að hann hefði hug á 
því að taka Bjarka Má með sér í það 
starf sem hann tæki að sér. Heimir 
var meðal annars í viðræðum við 
kanadíska liðið Vancouver White-
caps og til stóð að Bjarki Már fylgdi 
honum þangað. Á endanum fékk 
Heimir ekki það starf og tók svo 
við Al Arabi með Bjarka Má sér til 
aðstoðar.

„Þetta er ofboðslega spennandi, 
allt hér er mjög nýtt og ég þekkti 
ekkert til hér áður en ég kom. 
Vitneskjan var ekki mikil áður en 
ég frétti af því að ég væri að fara 
til Katar, en ég sé það samt strax 
að aðstaðan og aðbúnaðurinn er í 
algjörum sérklassa. Fyrstu dagarnir 
hafa farið í það að kynnast leik-
mönnum og taka stöðuna á leik-
mannahópnum sem er til staðar 
hjá félaginu. Það er margir mjög 
frambærilegir leikmenn í þessu 
liði sem og í deildinni hérna, þar á 
meðal Xavi Hernandez og Wesley 
Sneijder. Það er verið að undirbúa 
landslið Katar undir að vera klárir í 
að vera gestgjafar heimsmeistara-
mótsins árið 2022. Það er vel hlúð 
að ungum leikmönnum í Katar og 
þeir fá góða leiðsögn og þjálfun frá 
unga aldri,“ segir hann um hvernig 
katörsk knattspyrna kemur honum 
fyrir sjónir.

„Fótboltakúltúrinn er nokkuð 
sterkur, og stuðningsmenn liðanna 
virðast fylgjast vel með. Það mæta 
margir og það er góð stemming 
þegar vel gengur. Það er okkar 
verkefni að bæta árangur liðsins 
og auka stemmingu í kringum 
klúbbinn sem á sér glæsta sögu. 
Við fórum á toppslag deildarinnar 
um daginn og það var vel mætt og 
góð stemming. Spennandi að sjá 
hver þróunin verður. Síðustu tvö 

árin hefur margt breyst og jákvæð 
skref tekin og ég held að það séu 
jákvæðir tímar fram undan hérna,“ 
segir Bjarki Már.

„Við erum með flott þjálfara-
teymi, aðstoðarþjálfarinn er 
spænskur reynslubolti sem hefur 
meðal annars starfað í belgísku 
úrvalsdeildinni. Hann hefur þar 
að auki þjálfað í La Masia, aka-
demíunni hjá Barcelona. Mark-
mannsþjálfarinn er Belgi og fit-
nessþjálfarinn Spánverji. Þetta eru 
miklir fagmenn sem deila reynslu 
sinni með manni og hjálpa manni 
að verða betri þjálfari. Í heildina er 
þetta mjög öflugt starfslið og það 
er virkilega vel að öllu staðið,“ segir 
hann um samstarfsmenn sína.

„Mitt hlutverk verður leik-
greining og undirbúningur fyrir 
leiki. Ég mun sjá um að leikgreina 
mótherja okkar og koma að undir-
búningi leikja liðsins út frá okkar 

uppleggi og leikfræði. Svo verð ég 
inni á öllum æfingum og tek virkan 
þátt í þjálfun liðsins. Ég hef ekki 
langa eða mikla reynslu af þjálfun, 
hvað þá á þessu getustigi og það er 
gulls ígildi að fá svona veigamikið 
hlutverki í leikgreiningu og þjálfun 
liðsins. Ég er afar þakklátur Heimi 
fyrir það traust sem hann ber til 
mín,“ segir hann.

„Ég flutti einn hingað út og 
kærastan mín varð eftir heima. 
Hún stefnir hins vegar á að koma 
hingað eftir nokkrar vikur. Þá hafa 
vinir og ættingjar pantað gistingu 
hér í stríðum straumum og það er 
nánast fullbókað hjá mér næstu 
mánuðina. Pabbi er fyrsti gestur en 
hann mun verja jólum og áramót-
um hérna hjá mér. Ég hef því ekki 
áhyggjur af því að ég muni missa 
tengslin við fólkið heima á meðan 
ég verð hérna,“ segir Bjarki Már að 
endingu um komandi tíma.

ÞETTA ER OFBOÐSLEGA
SPENNANDI, ALLT HÉRNA
ER MJÖG NÝTT OG ÉG
ÞEKKTI EKKERT TIL ÁÐUR
EN ÉG KOM. ÉG SÁ ÞAÐ
HINS VEGAR STRAX AÐ
AÐSTÆÐUR HÉR ERU Í AL-
GJÖRUM SÉRKLASSA.

ÉG HAFÐI MIKINN METNAÐ
SEM LEIKMAÐUR OG
STEFNDI Á ATVINNU-
MENNSKU. ÞEGAR ÉG
BYRJAÐI AÐ ÞJÁLFA VISSI
ÉG STRAX AÐ MIG LANGAÐI
AÐ STARFA ERLENDIS.

Heimir Hallgrímsson hefur mikla trú á Bjarka Má og lagði ríka áherslu á að fá hann í teymið í Katar. MYND/AL ARABI

Heimir Hallgrímsson handsalar samning sinn við Al Arabi. MYND/AL ARABI
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GÆÐATRÉ Á  
ÓTRÚLEGU VERÐI

Gildir á meðan birgðir endast

Þú greiðir inni í 
versluninni og velur 

svo draumatréð 
fyrir utan verslunina 

gegn framvísun 
afhendingarmiða.

DANSKUR NORMANNSÞINUR  
- STÓR OG FALLEG JÓLATRÉ

ATHUGIÐ EINGÖNGU Í KVIKK, DALVEGI

EITT VERÐ  
ALLAR STÆRÐIR 

150-220 CM 

3.490STK



Liridona Shala er 
frá Kósovó og hefur 
unnið hjá fyrirtækinu 
í sex ár. „Það er helst 
veðrið og myrkrið 
sem er stundum erfitt 
en mér finnst gott að 
vera hér, ég er farin að 
tala smá íslensku.“

Fólkið sem 
kemur með 
jólin til þín

Starfsfólk ORA hefur í nógu að 
snúast enda linnir eftirspurn 
landsmanna lítið eftir grænum 

baunum. Í Costco starfar fólk með 
ólíkan og fjölbreyttan bakgrunn og 
það sama má segja um IKEA en þar 
er vinsæll jólamatur reiddur fram og 
smákökudeig selst í tonnatali.  

„Ég hef unnið hér í þrjátíu og sex ár,“ segir Valgeir Ellertsson. „Það er 
stundum mikið að gera. Ég er kominn hingað um sjö leytið og farinn 
klukkan fjögur. Ég ætla bara að vera heima hjá mér um jólin. Ég fæ mér alveg 
grænar baunir með jólamatnum. En stundum ekki. Ég bý einn í Hafnarfirði. 
Ég er með gervijólatré. Mér finnst gott að hanga bara og slaka á um jólin.“

„Ég stefni á það að 
kaupa mér íbúð. Það 
kostar mikla vinnu 
en ég er bjartsýnn, 
segir Bartosz sem er 
29 ára gamall og er 
frá Póllandi. „Það er 
of dýrt að búa á leigu-
markaði á Íslandi. Á 
móti eru launin hærri 
hér en heima. Það er 
ekki ólíkt jólahald í 
Póllandi og á Íslandi. 
Við bökum brauð 
og höldum upp á 
jólin á aðfangadag og 
jóladag eins og hér. 
Þetta er fjölskyldu-
hátíð, segir Bartosz 
og segir þó ekki jafn-
mikla áherslu á gjafir 
og honum sýnist vera 
hér á landi.

Ljósmyndir
Sigtryggur Ari Jóhannsson  
Anton Brink Hansen

Blaðamaður
Kristjana Björg Guðbrandsdóttir
Kristjana@frettabladid.is

 

ÞAÐ ER HELST 
VEÐRIÐ OG 
MYRKRIÐ SEM 
ER STUNDUM 
ERFITT EN MÉR 
FINNST GOTT AÐ
VERA HÉR. 
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Hér koma bókajólin!

Aron - Sagan mín

4.409 kr.

Hvítabirnir á Íslandi

4.879 kr.

Úlfar og kokkarnir á Frökkunum

3.349 kr.

3.704 kr.

Fíasól gefst aldrei upp

3.249 kr.

Sölvasaga Daníelssonar

4.409 kr.

Tilboðin gilda 22. - 23. desember

4.269 kr. 2.639 kr.
Siggi sítróna

3.249 kr.
Bieber og Botnrassa í Bretlandi

3.249 kr.



„Ég hef verið hér í tvö ár. Mér finnst gott að vera hér, IKEA 
er góður vinnustaður og viðskiptavinirnir kurteisir. Það er 
mikið að gera fyrir jólin en það finnst mér ekki leiðinlegt. 
Mér finnst gaman að vinna.“  Minh Tam Nguyen, 19 ára.

Dubryanka er frá Króatíu, unnusti hennar spilar fótbolta hér á landi. Brátt flytja þau til Akureyrar 
og hún segist hlakka til. Hefur heyrt að þar séu sumrin hlýrri og veturnir bjartari en snjóþungir. 

„Mér finnst 
betra að hafa 
jákvæða afstöðu 
til lífsins. Það er 
val.“ Vivianne 
er fædd í Kenýa 
en hefur búið á 
Íslandi í meira 
en tíu ár. Hún 
er þekkt fyrir 
glaðlyndi sitt. 
Á dögunum 
stöðvaðist af-
greiðslukerfi 
Costco og þá 
gekk Vivianne 
um og bauð 
viðskiptavinum 
kaffi og kökur. 

Karim er frá Úganda, einu 
fátækasta ríki heims, en 
fluttist hingað til lands 
fyrir tíu árum með ís-
lenskri kærustu sinni. Þau 
eru núna skilin en hann 
býr áfram hér á landi vegna 
barna sinna. Hann var í leit 
að geitakjöti til að elda á 
jólunum fyrir börnin sín. 
Rétt sem svipar til íslenskr-
ar kjötsúpu en geitakjötið í 
aðalhlutverki. „Börnin mín 
elska að borða þennan rétt 
en það er því miður erfitt 
að finna geitakjöt á Íslandi. 
Ég er ekkert að leita að 
ástinni. Ástin finnur mig. 
Ég er miklu frekar að leita 
að jafnvægi í lífinu og er 
sáttur. Jólin snúast líka um 
það, að finna fyrir sátt. Það 
er stundum skrýtið að sjá 
hér hvað fólki finnst það 
þurfa mikið. Þegar allt sem 
það þarf er innra með því.“

„Ég bý í Breiðholti. 
Ég kom til Íslands 
fyrir fimm árum og 
hef unnið hjá IKEA í 
tvö ár. Það er brjálað 
að gera hér á kvöldin 
og um helgar. Mér 
finnst það svo gaman. 
Ég verð með frænku 
minni og við höfum 
svínakjöt, stundum 
lambakjöt. Með rauð-
káli, ég elska rauðkál. 
Við blöndum saman 
hefðum, íslenskum og 
víetnömskum. Ég elska 
veturinn og snjóinn. 
Í Víetnam sér maður 
ekki snjó og mér finnst 
gaman að leika mér 
í honum,“ segir Tien 
Dat Hoang sem kallar 
sig Viktor á Íslandi og 
er frá Víetnam. Hann 
er tuttugu og fimm ára 
gamall og starfar í eld-
húsi IKEA.

ÁSTIN FINNUR MIG. 
ÉG ER MIKLU FREK-
AR AÐ LEITA AÐ 
JAFNVÆGI Í LÍFINU 
OG ER SÁTTUR.
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MYND/SIGTRYGGUR ARI

Upplifði 
kraft guðs
Séra Dís Gylfadóttir upplifði sín fyrstu 
jól sem prestur í fyrra þegar hún 
messaði yfir tvö hundruð manns í 
miðnæturmessu í Lindakirkju. Hún 
segir jólaguðspjallið eiga vel við í dag 
enda boði það nýja von. ➛2

Guðsþjónustur

Helgihald í  

Breiðholtskirkju
Aðfangadagur 24. des.
Aftansöngur kl. 18  
• Prestur sr. Magnús Björn Björnsson
• Organisti Örn Magnússon
• Kór Breiðholtskirkju syngur
• Sönghópur kirkjukrakkanna syngur 

undir stjórn Bjargar Pétursdóttur

Jóladagur 25. des.
Hátíðarguðsþjónusta kl. 14  
• Prestur sr. Magnús Björn Björnsson 
• Organisti Örn Magnússon
• Kór Breiðholtskirkju syngur

Annar jóladagur 26. des. 
Jólaguðsþjónusta á ensku kl. 14  
Alþjóðlegi söfnuðurinn í Breiðholtskirkju
• Prestur innflytjenda sr.Toshiki Toma
       
Gamlársdagur 31. des. 
Aftansöngur kl. 18 
• Prestur sr. Magnús Björn Björnsson 
• Organisti Örn Magnússon
• Kór Breiðholtskirkju syngur

KYNNINGARBLAÐ



Útgefandi: Torg ehf Veffang: frettabladid.isÁbyrgðarmaður: Kristín Þorsteinsdóttir Sölumaður auglýsinga: Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 550 5653

Dís útskrifaðist úr guðfræði 
fyrir fjórum árum en fékk 
úthlutað brauði í Linda-

kirkju í nóvember í fyrra. Hún er 
því að upplifa sín önnur jól sem 
prestur. „Aðventan í kirkjunni er 
ótrúlega skemmtilegur tími. Hér er 
mikið um að vera, við fáum skóla- 
og leikskólaheimsóknir og héldum 
vel heppnaða aðventuhátíð til 
styrktar Hjálparstarfi kirkjunnar. 
Þann daginn voru þúsund manns í 
kirkjunni yfir daginn.“

Á aðfangadag sjálfan eru þrjár 
messur í Lindakirkju sem um 1.200 
manns sækja. Klukkan 16 er fjöl-
skyldumessa, aftansöngur klukkan 
18 og miðnæturmessa klukkan 
23.30. Prestarnir þrír í kirkjunni 
skipta verkum á milli sín og í fyrra 
messaði Dís í miðnæturmessunni 
og í sveitamessu á annan í jólum. 
„Miðnæturmessan var yndisleg, 
allir svo slakir enda búið að opna 
alla pakkana og borða góðan mat,“ 
segir Dís sem kunni því vel að 
standa fyrir framan nokkur hundr-
uð manns um miðnæturbil. „Ég er 
ekki mikið fyrir athygli en mér líður 
afar vel í þessum aðstæðum enda 
finnst mér ég vera að sinna því sem 
mér var ætlað.“

En hvað með jólaguðspjallið, á 
það við í dag?  „Já, það á alltaf við. 
Það segir frá því þegar frelsarinn 
fæddist og kom með nýja von. Við 
getum alltaf fundið von í trúnni og 
guðspjöllunum.“

Lifandi trú
Dís hefur lengi verið staðföst í sinni 
trú enda hefur hún sjálf fengið að 
upplifa kraft guðs. „Ég slasaðist 
alvarlega í bílslysi þegar ég var 19 

ára. Ég varð blind til helmings á 
báðum augum. Þá var beðið fyrir 
mér og sjónsvið mitt opnaðist. Við 
það sannfærðist ég um að guð væri 
raunverulegur og hjá mér kviknaði 
lifandi trú.“

Hún ákvað þó ekki þá að fara í 
guðfræði heldur byrjaði að læra 
þroskaþjálfun. „Ég fann mig ekki 
í náminu og bað þá guð að opna 
augu mín fyrir hans vilja. Á þeim 
tíma kom prestur fatlaðra í tíma til 

okkar. Eftir tímann sátum við og 
spjölluðum og ég ákvað í kjölfarið 
að breyta um stefnu og fara í guð-
fræði. Þar fann ég mig um leið og 
í fyrsta sinn í langan tíma langaði 
mig að vita allt sem stóð í skólabók-
unum,“ lýsir Dís.

„Ég hef fengið að upplifa kraft 
guðs og er sannfærð um að hann 
sé til og elski mig og okkur öll. Að 
hann vilji okkur aðeins það besta 
og að við getum leitað til hans í 

öllum aðstæðum,“ segir Dís.

Hlustar á útvarpsmessuna
Í ár messar séra Dís í Lindakirkju 
klukkan 11 á jóladag og á gamlárs-
dag klukkan 17. Á aðfangadag 
verður hún því í faðmi fjölskyldu 
sinnar og hlustar á messuna í 
útvarpinu. „Ég ólst upp við þann 
sið að hlusta á messuna í útvarpinu 
yfir borðhaldinu,“ segir Dís en hún 
og maður hennar eiga bæði börn 

saman og stjúpbörn og því jólin 
ekki eins frá ári til árs. „Stundum er 
hér fullt hús en önnur jól erum við 
aðeins þrjú saman, en alltaf er þetta 
yndislegur tími.“

Ein hefð er þó ávallt í hávegum 
höfð og það er matseðillinn. „Við 
borðum alltaf humarsúpu í forrétt, 
hamborgarhrygg í aðalrétt og jólaís 
í eftirrétt, og þetta er bara borðað 
einu sinni á ári,“ segir Dís glettin og 
óskar landsmönnum gleðilegra jóla.

Sólveig  
Gísladóttir
solveig@frettabladid.is „Ég slasaðist al-

varlega í bílslysi 
þegar ég var 
19 ára. Ég varð 
blind til helm-
ings á báðum 
augum. Þá var 
beðið fyrir mér 
og sjónsvið mitt 
opnaðist. Við 
það sannfærðist 
ég um að guð 
væri raunveru-
legur og hjá mér 
kviknaði lifandi 
trú,“ segir séra 
Dís Gylfadóttir, 
prestur í Linda-
kirkju. MYND/ 
SIGTRYGGUR ARI

Jól og áramót í Hallgrímskirkju
24. desember.  
Aðfangadagur jóla 
Aftansöngur kl. 18.00
Sr. Irma Sjöfn Óskarsdóttir prédikar  
og þjónar fyrir altari.
Mótettukór Hallgrímskirkju.
Stjórnandi: Hörður Áskelsson.
Barna- og unglingakór Hallgrímskirkju.
Stjórnandi: Helga Vilborg Sigurjónsdóttir.
Organisti: Björn Steinar Sólbergsson.
Margrét Helga Kristjánsdóttir  

Björn Steinar Sólbergsson leikur  
á undan athöfn.

24. desember.  
Aðfangadagur jóla
Miðnæturguðsþjónusta  
á jólanótt kl 23.30
Dr. Sigurður Árni Þórðarson prédikar  
og þjónar fyrir altari. 
Schola cantorum syngur. 
Einsöngvarar eru Guðmundur Vignir 

Karlsson og Hildigunnur Einarsdóttir. 
Daði Kolbeinsson leikur á óbó. 

Stjórnandi og organisti er  
Hörður Áskelsson. 
Hörður Áskelsson leikur jólatónlist  
á undan athöfn.

25. desember. Jóladagur
Hátíðarguðsþjónusta kl. 14.00 
Dr. Sigurður Árni Þórðarson prédikar  
og þjónar fyrir altari. 
Mótettukór Hallgrímskirkju syngur. 
Organisti er Björn Steinar Sólbergsson. 
Einsöngvari er Ásta Marý Stefánsdóttir.

26. desember. Annar í jólum
Vonarlestrar og söngvar kl. 14.00
Sr. Irma Sjöfn Óskarsdóttir þjónar fyrir altari. 
Mótettukór Hallgrímskirkju syngur. 
Stjórnandi og organisti er  
Hörður Áskelsson. 
Lesarar úr hópi kórfélaga og messuþjóna.

30. desember
Vonarlestrar og söngvar kl. 11.00
Kór Menntaskólans í Hamrahlíð
Stjórnandi: Hreiðar Ingi Þorsteinsson
Messa á ensku kl. 14.00
Hátíðarhljómar við áramót kl. 17.00

31. desember. Gamlársdagur
Hátíðarhljómar við áramót kl. 16.00
Aftansöngur kl. 18.00
Sr. Irma Sjöfn Óskarsdóttir prédikar  
og þjónar fyrir altari. 
Mótettukór Hallgrímskirkju syngur undir 
stjórn Harðar Áskelssonar. 
Organisti er Björn Steinar Sólbergsson

1. janúar. Nýársdagur 
Hátíðarmessa kl. 14.00
Dr. Sigurður Árni Þórðarson prédikar og 
þjónar fyrir altari ásamt sr. Irmu Sjöfn 
Óskarsdóttur. Messuþjónar aðstoða. 
Mótettukór Hallgrímskirkju syngur. 
Organisti er Hörður Áskelsson.

www.hallgrimskirkja.is
Allir velkomnir
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Helgin

Herdís Vattnes, verslunarstjóri hjá Betra baki, segir sængurfatnað einstaklega hlýlega jólagjöf og fátt betra en að sofna á jólanótt með nýja sæng. MYND/EYÞÓR

Draumur á jólanótt
Dásamlegur nætursvefn er tryggður á jólanótt með rúmfötum, kodda eða 
sæng frá Betra baki. Undurgott er að stíga fram úr í hlýjan náttslopp og 
heilsuinniskó á jóladagsmorgun, vitandi að jólasælan er rétt að byrja. ➛2



Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  um-
fjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnar-
efni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Sólveig Gísladóttir,  solveig@frettabladid.is s. 550 5762 | Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.
is, s. 550 5761  Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is, s. 550 5766   Brynhildur Björnsdóttir, bryn-
hildur@frettabladid.is, s. 550 5765 | Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@frettabladid.is, s. 550 5769 | Starri 
Freyr Jónsson, starri@frettabladid.is, s. 550 5763 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 550 5768

Útgefandi: 
Torg ehf 
Ábyrgðarmaður:  
Kristín Þorsteinsdóttir

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli 
Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, 
s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 550 5653,

Sængurfatnaður er einstaklega 
hlýleg jólagjöf og fátt betra en 
að sofna á jólanótt með nýja 

sæng. Maður finnur mikinn mun 
og sanna sælu,“ segir Herdís Vatt-
nes, verslunarstjóri í Betra baki. 
Þar er stemningin einkar jólaleg nú 
síðustu dagana fyrir jól, enda verið 
að velja notalegan varning í jóla-
pakkana fyrir náðugustu stundir 
heimilislífsins.

„Eitt af því sem margir velja til 
jólagjafa eru silkimjúk bómullar-
teygjulök frá Bella Donna en þau 
eru blönduð með aloe vera-geli 
sem gerir lökin einstaklega mjúk 
viðkomu. Þessi lök eru algjört 
undur og hreinasti lúxus. Búið er að 
forþvo lökin sem er mikill kostur 
fyrir jólin því þá er hægt að setja 
þau beint á rúmin. Þá lofa rúm-
fötin okkar dásamlegri slökun og 
nætursvefni. Auk þess að vera falleg 
eru þau straufrí, úr silki og egypskri 
bómull frá Boss, Calvin Klein, 
Kenzo og Elegante,“ segir Herdís og 
náttslopparnir frá Boss og Calvin 
Klein hafa verið mjög vinsælir.

Þriðjungur ævinnar í rúminu
Betra bak hefur löngum verið 
rómað fyrir undursamleg rúm 
en mörgum kemur á óvart að þar 
fæst einnig breið lína húsgagna 
og hvers kyns húsbúnaður fyrir 
heimilið.

„Við erum með gullfalleg teppi, 
jólailmkerti frá Ralph Lauren, 

æðislega hægindastóla, t.d. frá 
Timeout, og yndislega mjúk rúm-
teppi. Nýlega bættist við dásamleg 
lína frá Veru Home úr hör, svo sem 
rúmföt, kósíbuxur og léttir sloppar 
úr hör, sem passa vel í jólapakk-
ann,“ segir Herdís og rétt tæpir á 
úrvalinu.

„Hjá okkur fást einnig 
dýrindis gormadýnur 
og Tempur-dýnur í 
öllum verðflokkum, 
stillanleg og venju-
leg rúm, og úrval 
rúmgafla sem hægt 
er að velja í stíl 
við heimilið. Hjá 
okkur fást einnig 
dýnur frá SERTA. 
Svo vorum við að 
bæta við rúmum 
frá sænska fram-
leiðandanum 
Scapa, sem býr 
yfir áratuga 
langri þekkingu 
á hráefnum, 
handverki og 
þægindum. Rúmin frá 
Scapa ættu að fegra öll 
heimili. Allt sendum við 
svo heim og gerum til-
búið,“ segir Herdís glöð 
í bragði.

Hún segir æ fleiri átta 
sig á því að þeir verji 
einum þriðja ævi sinnar 
í rúminu og að gott 

rúm skilar sér ávallt í bættri heilsu 
og betri svefni. „Að velja sér nýtt 
rúm er þó ekki daglegt brauð og 
við leggjum áherslu á að fólk njóti 
ánægjulegrar upplifunar við val á 
rúmi,“ segir Herdís sem leiðbeinir 
viðskiptavinum við að finna dýnur 

sem henta líkama þeirra best 
þegar kemur að styrkleika og 

mýkt.
„Fyrir jólin er vin-

sælt hjá pörum að 
velja sér veglegri 
hluti í sameigin-
lega og rómantíska 
jólagjöf, og t.d. hafa 
mörg hjón komið 
og keypt sér nýtt 
rúm fyrir jólin,“ 
segir Herdís.

Fullkomin gjöf
Um síðustu jól 
slógu heilsuinni-
skórnir Undri í 
gegn og seldust 

upp fyrir hátíðarnar. „Undri er 
hin fullkomna jólagjöf sem hentar 
öllum. Nú er hægt að velja um 
fimm nýja og fallega liti, gráan, 
beige, bleikan, bláan og rauðan og 
skórnir fást í stærðum 35-47,“ segir 
Herdís.

Skórnir draga úr spennu, örva 
blóðflæði og veita örvun frá 
mjöðmum upp í höfuð með fimm 
svæða innleggi sem þrýstir undir 
ilina og líkir eftir kínversku nuddi 
í gegnum fimm taugapunkta á 
ilinni. „Undri er íslensk hönnun 
með nuddinnleggi frá virtum, 
þýskum framleiðanda. Við völdum 
nafnið á skóna, útlitið og efnið, 
sem er merinóull, og unnum að 
hönnun þeirra í samstarfi við stoð-
tækjafræðing svo að vellíðan og 
slökun yrði alger,“ segir Herdís.

Þar sem starfsfólk Betra baks 
veit ekkert betra en að gleðja 
aðra á þessum árstíma fá þeir 
sem kaupa tvö eða fleiri pör af 
Undra inniskónum að gjöf bókina 
Hugsanir hafa vængi. Höfundur er 
Konráð Adolphsson sem stofnaði 
Dale Carnegie á Íslandi. „Það er 
vel við hæfi, enda ekkert betra en 
að hjúfra sig upp í góðu rúmi með 
góða bók í hönd,“ segir Herdís 
brosandi.

„Svo erum við að prófa okkur 
áfram með vistvæn ullarundirföt 
frá kanadíska merkinu Kombi, sem 
er unnið úr 100% Merino ull og 
fæst bæði fyrir herra og dömur.“

Tempur-koddarnir sívinsælu
Sívinsæl jólagjöf úr Betra baki er 
Tempur-koddi sem lagar sig að 
hita og þyngd þess sem á honum 
hvílir. „Tempur aðlagast öxlum 
og hálsi og heldur hryggsúlunni í 
beinni línu með óskertu blóð-
flæði. Þeir sem einu sinni eignast 
Tempur-kodda vilja ekki annað 
enda fæst ekki jafn góður stuðn-
ingur í neinum öðrum koddum,“ 
segir Herdís.

Sængurnar í Betra baki eru 
líka vinsælar til jólagjafa. Sú sem 
flestir velja er hitajöfnunarsængin 
Temprakon og sæng úr 100 pró-
sent gæsadúni.

„Temprakon nýtur verðskuld-
aðra vinsælda enda heldur hún 
alltaf réttu hitastigi og er aldrei 
of heit né of köld en þó úr 90 
prósent dún ef verða skyldi mjög 
kalt. Gæsa dúnsængin er lauflétt, 
umvefjandi og hlý, og maður upp-
lifir einstaka vellíðan og þægindi 
með nýrri og vandaðri sæng 
á þreyttum kroppnum,“ segir 
Herdís.

Betra bak er opið til kl. 20 í 
kvöld og til kl. 23 á Þorláksmessu. 
Þar er þjónustan fyrsta flokks og 
tekið hlýlega á móti viðskipta-
vinum í jólalegri versluninni.

Betra bak er í Faxafeni 5 í Reykjavík 
og á Akureyri og Ísafirði. Sími 5 888 
477. Sjá nánar á betrabak.is.

Undri inniskórnir eru hin fullkomna jólagjöf sem hentar öllum. MYND/EYÞÓR

Hjá Betra baki fást gullfalleg teppi, dúnmjúk lök og annar sængurfatnaður, dásamleg jólailmkerti 
frá Ralph Lauren og önnur skemmtileg smávara sem hentar einstaklega vel í jólapakkann.

Hjá Betra baki 
fást dýrindis 
gormadýnur 
og Tempur-
dýnur í öllum 
verðflokkum, 
stillanleg og 
venjuleg rúm, og 
úrval rúmgafla 
sem hægt er að 
velja í stíl við 
heimilið. 

Að velja sér 
nýtt rúm er ekki 
daglegt brauð 
og hjá Betra baki 
er lögð áhersla 
á að fólk njóti 
ánægjulegrar 
upplifunar við 
val á rúmi. 

Mjúku og notalegu 
slopparnir frá BOSS eru 
vinsælir til jólagjafa.

Nú er fáanleg splunkuný og glæsileg 
lína af ilmkertum frá Ralph Lauren. 
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Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@frettabladid.is 

Stefanía segir að Ingunn 
Anna hafi eignast sitt fyrsta 
jólakerti fyrir fjórum árum 

og upp frá því hafi hún byrjað 
að safna slíkum kertum. „Amma 
hennar, Ágústa Högnadóttir, á 
jólakertasafn og gaf henni jóla-
sveinakerti þegar Ingunn Anna 
var tíu ára til að taka með sér 
á litlu jólin í skólanum. Henni 
fannst kertið svo fallegt að hún 
kveikti ekki á því heldur tók það 
með sér aftur heim. Ingunn Anna 
hafði áhuga á að eignast fleiri 
kerti í þessum stíl og smám saman 
hefur jólakertasafnið stækkað,“ 
segir Stefanía brosandi en fjöl-
skyldan er búsett í Vestmanna-
eyjum.

Kerti í poka 
á hurðarhúninum
Jólakertin sem um ræðir saman-

standa aðallega af jólasveinum 
og jólatrjám. Kerti af þessu tagi 
voru vinsæl hér á árum áður en 
þau eru ekki lengur á hverju strái. 
„Við höfum keypt þó nokkur á 
nytjamörkuðum og á sölusíðum á 
netinu en eftir að það spurðist út 
hér í Eyjum að Ingunn Anna væri 
að safna jólakertum hefur hún 
fengið fjölmörg að gjöf, jafnvel 
frá ókunnugu fólki. Sumir hafa 
skilið eftir poka með kertum á 
hurðarhúninum hjá okkur,“ segir 
Stefanía glöð í bragði og bætir við 
að sér finnist það mjög heimilis-
legt. „Þessi jólakertasöfnun er líka 
orðin hálfgert áhugamál hjá allir 
fjölskyldunni,“ segir hún.

Fékk jólakertasafn að gjöf
Eftir jólin í fyrra var Ingunn Anna 
svo heppin að Viktor Hjartarson, 
Vestmanneyingur sem hefur 
safnað jólakertum um árabil, gaf 
henni safnið sitt sem telur um 
hundrað kerti. „Viktor vissi að þau 
væru vel geymd hjá henni,“ segir 
Stefanía en áður höfðu jólakertin 

Safnar 
gamaldags 
jólakertum
Skrautleg og skemmtileg jólakerti 
setja mikinn svip á heimili Stefaníu 
Ársælsdóttur og Jóns Högna Stefáns-
sonar nú þegar jólin eru á næsta leiti. 
Dóttir þeirra, Ingunn Anna Jónsdóttir, 
safnar gömlum jólakertum og hefur 
safnið stöðugt farið stækkandi.

Ingunn Anna og 
fallegu jóla-
kertin. Sennilega 
eru fáir sem eiga 
jafnmörg jóla-
kerti og hún. 

verið til sýnis í Safnheimum í Vest-
mannaeyjum.

Fyrir stuttu ákvað Stefanía 
síðan til gamans að auglýsa eftir 
jólakertum fyrir dóttur sína á 
Facebook. Viðbrögðin létu ekki 
á sér standa og fóru langt fram úr 
hennar björtustu vonum. „Ingunn 
Anna á nú von á um fjörutíu 
kertum í pósti fyrir jólin. Það var 
ótrúlega skemmtilegt hvað fólk 
tók vel í að gefa henni jólakerti 
sem það á í fórum sínum. Margir 
eiga jólakerti frá því í barnæsku 
en vilja endilega bæta því í safnið 
hennar,“ segir Stefanía, ánægð 

með þessar góðu undirtektir. Hún 
segir að þegar öll kertin hafi skilað 
sér muni Ingunn Anna eiga hvorki 
meira né minna en 270 jólakerti.

Skreytti snemma í ár
Í ár fóru jólakertin snemma upp, 
eða í lok nóvember en Stefanía 
segir að vanalega séu þau ekki 
tekin fram fyrr en í byrjun desem-
ber. „Við gerðum undantekningu 
þetta árið þar sem haldið var upp 
á afmælið hennar Ingunnar Önnu 
fyrr en oft áður. Hún á afmæli þann 
30. nóvember og hana langaði að 
sýna vinum sínum kertasafnið í 

afmælisveislunni sinni. Það vakti 
mikla lukku meðal krakkanna,“ 
segir Stefanía en eftir jólin verður 
svo hverju og einu kerti pakkað 
vandlega inn í pappír og bólu-
plast svo það verði ekki fyrir neinu 
hnjaski og komið fyrir í plastköss-
um inni í geymslu. Um næstu jól 
fá þau svo nýjan stað þar sem þau 
eiga eflaust eftir að njóta sín vel.

„Maðurinn minn, Jón Högni, er 
að smíða hillur undir jólakerta-
safnið. Við erum í raun ekki mikið 
fyrir að skreyta en kertin setja fal-
legan og jólalegan svip á heimilið,“ 
segir Stefanía að lokum.

Úthlutað var úr Líknarsjóði 
Hallgrímssafnaðar við 
messu í Hallgrímskirkju 

sunnudaginn 16. desember. Safnað 
er til góðra málefna í sunnudags-
messum í Hallgrímskirkju og 
einnig í árdegismessum á miðviku-
dögum. Kirkjugestir lögðu samtals 
fram um 1,5 milljónir króna í sam-
skotum við messur á árinu.

Sóknarnefnd ákvað að verja 
fimm milljónum króna úr Líknar-
sjóði til Hjálparstarfs kirkjunnar. 
Þar til viðbótar kemur ríflega ein 
milljón úr messusamskotum þann-

ig að í hlut Hjálparstarfsins komu 
rösklega 6 milljónir króna á árinu. 
Þá var samþykktur 1,5 milljóna 
króna styrkur til hjálparstarfs Sam-
bands íslenskra kristniboðsfélaga 
að viðbættum messusamskotum.

Jón Björnsson og Guðrún 
Laufey Ólafsdóttir úr ungmenna-
starfi Hallgrímskirkju kynntu þá 
ákvörðun sóknarnefndar að helga 
framlögin úr Líknarsjóði að þessu 
sinni sérstaklega verkefnum í þágu 
barna og unglinga. Ætlunin er að 
tengja þau Hallgrímssöfnuði með 
fræðslu og kynningu.

Átta milljónir til hjálparstarfs

Jón og Guðrún úr ungmennastarfi Hallgrímskirkju afhentu þeim Bjarna Gísla-
syni, framkvæmdastjóra Hjálparstarfs kirkjunnar, og Ástu Bryndísi Schram, 
stjórnarformanni Kristniboðssambandsins, styrkina úr Líknarsjóði.
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Að draga smám 
saman úr reyk-
ingum getur verið 
þín leið að varan-
legu reykleysi.

Hann hefur verið til staðar 
í áravís – vaninn sem þú 
eiginlega veist vel að er 

einn af þessum verulega slæmu og 
skaðlegu. Samt sem áður kveikir 
þú í sígarettu aftur og aftur þegar 
löngunin lætur á sér kræla. Jafnvel 
þótt þú vitir sennilega vel að það 
væri betra að sleppa því.

Hjá þeim sem eru háðir nikó-
tíni geta reykingar nánast verið 
athöfn sem fólk framkvæmir án 
umhugsunar oft á dag – til dæmis 
í tengslum við ilm af nýlöguðu 
morgunkaffi, í hádegishléinu 
með vinnufélögunum, í síðdegis-
hléinu eða í lok máltíða. Ákveðnar 
aðstæður geta átt þátt í að vekja 
ómótstæðilega reykingalöngun 
og algjörlega ósjálfrátt kveikir þú 
í sígarettu – vegna þess að þú ert 
vön/vanur að gera það.

Þegar reykingar eru orðnar 
svona rótgróinn vani getur virst 
algjörlega óyfirstíganlegt að hætta 
dag einn alveg að reykja.

Örvæntu ekki. Það er nefnilega 
ekki ómögulegt að takast að hætta 
að reykja jafnvel þótt ógerlegt 
virðist að rjúfa vanann.

Ef þú átt erfitt með að kveðja 
sígaretturnar fyrir fullt og allt 
getur þú í staðinn skorið niður og 
dregið smám saman úr reykingum. 
Kosturinn við það er að fráhvarfs-
einkenni verða smám saman 
vægari og hægt og rólega nærðu 
tökum á reykingalönguninni.

Fækkaðu um eina sígarettu í 
einu. Það er ekki auðvelt viðfangs 
en með réttri stefnu og viðhorfi 
getur þú áreiðanlega náð varan-
legu reykleysi. Reykbindindi krefst 
viljastyrks, hvatningar, stuðnings 
og leiðsagnar.

Þegar kosið er að draga smám 
saman úr reykingum er gott að 
skrá hjá sér við hvaða aðstæður 
er auðveldast að sleppa sígarett-
um. Það gæti einnig verið skyn-
samlegt að forðast aðstæður sem 
kalla venjulega á reykingar eins 
og að fara með vinnufélögum 

út í hádegishléinu til að reykja 
sígarettu eins og venja er eftir 
máltíðir.

Byrjaðu á að skipta út sígarett-
um, sem þú átt auðveldast með að 
sleppa, fyrir nikótíntyggigúmmí 
eða nikótínmunnsogstöflu. Haltu 
þér fast við þetta val þannig að 
það sé ávallt við sömu aðstæður 
daglega sem þú sleppir sígarett-
unni og notar nikótínuppbót í 
staðinn. Þér mun nefnilega fljótt 
finnast eðlilegt að fá þér eitt stykki 
tyggigúmmi eða munnsogstöflu í 
staðinn fyrir að kveikja í sígarettu.

Þegar þú ert kominn vel á veg 
með að draga úr reykingum getur 
þér samt sem áður stundum 

fundist löngunin yfirþyrmandi. Þá 
skaltu hafa í huga að hver einasta 
sígaretta sem þú skiptir út fyrir 
tyggigúmmi eða munnsogstöflu er 
sigur! Nú getur þú á þínum eigin 
hraða haldið áfram að skipta út 
fleiri af daglegu sígarettunum. 
Mundu að það er ávallt hægt að 
sækja sér hjálp til að rjúfa endan-
lega vanann. Það er einmitt það 
sem þú átt að stefna að að verða 
alveg reyklaus.

Þú getur einnig glaðst yfir að 
vísindalegar rannsóknir hafa sýnt 
fram á að líkurnar á að ná varan-
legu reykleysi eru jafn miklar hvort 
sem dregið er úr reykingum smám 
saman áður en hætt er endanlega 

að reykja eða hætt er að reykja 
alveg samstundis.

Þessi grein er kostuð af Artasan. 
Nicotinell Mint/Fruit/Lakrids/Ice-
Mint/Spearmint lyfjatyggi gúmmí, 
Nicotinell Mint munnsogs töflur, 
Nicotinell forðaplástur. Inniheldur 
nikótín. Til meðferðar á tóbaks-
fíkn. Lesið vandlega upplýsingar 
á umbúðum og fylgiseðli fyrir 
notkun lyfsins. Leitið til læknis 
eða lyfjafræðings sé þörf á frekari 
upplýsingum um áhættu og auka-
verkanir.  
Nánari upplýsingar um lyfið á sér-
lyfjaskrá.is. Nánar á nicotinell.is.

Fækkaðu sígarettunum 
smám saman – um eina í einu

Þegar reykingar eru orðnar að rótgrónum vana getur virst algjörlega óyfirstíganlegt að hætta dag einn alveg að reykja. Þá er gott að skipta út sígarettum fyrir 
nikótíntyggjó eða nikótínmunnsogstöflu því fljótt mun þér finnast eðlilegt að fá þér eitt stykki tyggigúmmí eða munnsogstöflu í stað þess að kveikja í sígarettu.

REYKLAUS
VERTU

Í EITT SKIPTI FYRIR ÖLL MEÐ

Nicotinell

Nicotinell Mint/Fruit/Lakrids/IceMint/Spearmint lyfjatyggigúmmí, Nicotinell Mint munnsogstöflur, Nicotinell forðaplástur. Inniheldur nikótín. 
Til meðferðar á tóbaksfíkn. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé 
þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is.

Ný vefsíða

www.Nicotinell.is

Væri ekki gott að vera laus við sígar-
etturnar á nýju ári og drepa endan-
lega í um áramótin?
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Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@frettabladid.is

Í stofunni á fallegu og róman-
tísku heimili Gógó Starr og 
Bjarna Óskarssonar er búið 

að skreyta allt hátt og lágt. Hvítt 
jólatré stendur í horninu og á 
borðinu er diskur með heima-
gerðu konfekti með frumsömdum 
fyllingum. Gógó hefur eins og aðrir 
verið upptekinn á jólaföstunni 
en lætur sig þó ekki muna um að 
skreyta og skapa bæði konfekt 
og kökur fyrir jólin. „Fjölskyldan 
mín er að koma frá Akureyri til að 
eyða jólunum í Reykjavík og ég er 
sjúklega spenntur fyrir því,“ segir 
hann og bætir við:  „Aðventan er 
náttúrlega útötuð í skemmtilegum 
sjóum og alls konar uppátækjum 
og svo er ég í eldhúsinu að elda og 
baka og gera allt ótrúlega flott. Það 
er eins og trúlofunin hafi leyst úr 
læðingi einhverja heimilisgyðju, 
domestic goddess,“ segir Gógó og 
vísar þar til þess að Bjarni bar upp 
bónorðið á þriggja ára afmælis-
sýningu dragsýningahópsins Drag-
súgs á Gauknum. Gógó er ríkjandi 
dragdrottning Íslands og starfar 
að mestu leyti sem slík auk þess að 

vera annar stofnandi Dragsúgs svo 
staðurinn var viðeigandi. „Þetta 
eru fyrstu jólin okkar sem trúlofað 
par og fyrstu jólin okkar saman. 
Ég er mest að gera konfekt enda 
lifi ég fyrir súkkulaði. Ég var að 
gera tilraunir með bragðtegundir, 
þarf að hafa einhvern lakkrís en 
svo prófaði ég brownie-fyllingu 
og eggjapúns meðal annars. Þegar 
kemur að kökum enda ég yfirleitt 
á því að gera bara lakkrístoppa 
aftur og aftur því ég borða þá alltaf 
jafnóðum. Lakkrís er minn helsti 
veikleiki fyrir utan súkkulaði nátt-
úrulega.“

Verkefni dragdrottningar á 
jólaföstu eru fjölbreytt. „Ég kem 
fram í slatta af jólaboðum og þess 
háttar, jólahlaðborðum þar sem 
ég er ýmist í kynnishlutverki 
eða  kem með skemmtiatriði, og 
svo eru gæsanir og steggjanir og 
svo framvegis. Skemmtilegast 
finnst mér að heimsækja félags-
miðstöðvar en það hefur færst í 
aukana upp á síðkastið að ég sé 
pantaður þangað. Þar eru yngstu 
aðdáendurnir sem hafa kannski 
ekki endilega séð mig í persónu 
þar sem þau eru ekki með aldur 
til að fara inn á klúbbana þar sem 
ég kem fram en  fylgjast með mér 

Jólin koma hjá Jóló Starr
Ríkjandi dragdrottning Íslands, Gógó Starr, hefur í mörg horn að líta á aðventunni heiman 
sem heima en Gógó og Bjarni Óskarsson unnusti hans halda nú jól saman í fyrsta sinn.

Gógó Starr kemur fram á Gauknum á jólasýningu burlesquehópsins Dömur og herra þar sem hann er eini herrann. 
Þessi mynd var tekin á jólasýningunni í fyrra en þá brá Gógó sér í hlutverk erkiengils. MYND/KASPARS BEKERIS

Jólagyðjan Jóló Starr er laus úr læðingi með tilheyrandi skreytiþörf og kon-
fektgerðartryllingi með frumsömdum fyllingum.  MYND/LOVÍSA SIGURJÓNSDÓTTIR

á samfélagsmiðlum, Instagram og 
Snapchat. Og maður sér hvað þetta 
hefur mikla merkingu fyrir þau 
og hvað þeim finnst þetta gaman. 
Mér finnst mjög mikilvægt að færa 
dragið til þeirra og leyfa þeim að 
finna glamúrinn.“ Gógó segist 
tóna niður ákveðna eiginleika 
dragsins í þessum heimsóknum. 
„Dragið á vissulega sínar rætur í 
dálítið dónalegum húmor en það 
er alveg hægt að sleppa honum 
og það sem krakkarnir dýrka er 
sjálfstraustið, glamúrinn, hárið og 
fötin og lífsviðhorfið,“ segir hann 
og bætir við. „Drag er svo miklu 
meira en dónalegur brandari frá 
kalli í kjól, heldur sýnir það svo vel 
að það er hægt að vera langt fyrir 
utan normið og hvað það er gaman 
þar.“

Í kvöld milli klukkan átta og 
tíu stendur Gógó fyrir viðburði á 
Lofti hosteli sem aldrei þessu vant 
er opinn öllum aldurshópum. 
„Við ætlum að horfa saman á 
RuPauls DragRace sem fyrir þá 
sem ekki þekkja er raunveruleika-
þáttur þar sem dragdrottningar 
keppa til sigurs. Þar verð ég með 
atriði og svo verður pubquiz og 
mjög flottir vinningar. Ég hef gert 
þetta nokkrum sinnum af því að 
það er miklu skemmtilegra að 
horfa á svona þætti í hóp og það 
er alltaf brjálað stuð.“ Eftir jól, 
27. desember, verður svo opið 
kvöld hjá Dragsúgi, svokallað drag-
lab þar sem Gógó verður kynnir 
og kvöldið eftir, föstudagskvöldið 
28. desember, kemur hann fram 
á Gauknum í jólasýningu með 
burlesquehópnum sínum Dömur 
og herra. „Það verður þvílíkt 
skemmtilegt, við erum alls konar 
fólk með alls konar líkama sem 
leyfum okkur að elska okkur sjálf 
og gera alls konar grín í leiðinni. 
Við vorum með jólasýningu í fyrra 
og það komust færri að en vildu. Ég 
mun mögulega gera eitthvað þar 
sem tengist smjöri og smokkum, 
bíðið spennt!“ segir Gógó og hlær.

Laugardaginn 29. desember er 
svo komið að næsta þætti af Drag-
Race en Gógó er mikill aðdáandi 
þáttanna, hefur hitt RuPaul tvisvar 
og segir hann almennilegan og 
áhugasaman. „Í bæði skiptin var 
það í kringum RuPauls Dragcon, 
stærstu dragráðstefnu í heimi. Við 

stóðum ótrúlega aftarlega í röð til 
að hitta hann og bjuggumst bara 
við að fá að taka rétt í höndina á 
honum en hann talaði við okkur í 
smástund og var mjög áhugasamur 
um íslenskt drag. Í seinna skiptið 
sagði ég: mig langar að vera í Drag 
Race og hann sagði: Mig langar 
að hafa þig í Drag Race! Svo nú er 
bara verið að vinna í því að gera 

það að veruleika,“ segir Jóló Starr 
og heldur áfram við jólaundir-
búninginn.

Nánari upplýsingar um samhorfið á 
RuPauls Drag Race má finna á Face-
book undir All Stars 4 with Gógó 
Starr. Miðasala á Dömur og herra 
Jólaburlesque er á tix.is.

Bónorðið var 
borið upp á 
þriggja ára af-
mæli Dragsúgs 
og kom Gógó 
alveg í opna 
skjöldu. MYND/ 
ODDNÝ SVAVA 
STEINARSDÓTTIR

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Stærðir 38-52

SMART JÓLAFÖT, 
FYRIR SMART KONUR

Verslunin Belladonna

Stærðir 38-58
FLOTT JÓLAFÖT, 

FYRIR FLOTTAR KONUR
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Krefjandi störf á heitu svæði

HS Orka hefur verið leiðandi í framleiðslu endurnýjanlegrar orku í yfir 40 ár og ætlar sér enn stærri hluti í orkuframleiðslu á umhverfisvænan hátt 
samfélaginu til hagsbóta. Hjá fyrirtækinu starfar öflugur 60 manna hópur sérfræðinga með mikla reynslu og þekkingu á sínu sviði. 

Fyrirtækið á og rekur tvær jarðvarmavirkjanir, Orkuverið í Svartsengi og Reykjanesvirkjun, sem eru grundvöllur Auðlindagarðs þar sem 
markmiðið er að öllum straumum sé breytt í verðmætar auðlindir.

Nýting jarðhita á Reykjanesi er áskorun fyrir metnaðarfullt fólk.

STAÐARVERKFRÆÐINGUR

Við leitum að öflugum staðarverkfræðingi til að leiða byggingu 
jarðvarmavirkjana á Reykjanesi. Í boði er áhugavert starf á krefjandi og 
skemmtilegum vinnustað. 

Starfið felur í sér:
• Ábyrgð á nýframkvæmdum við jarðvarmavirkjanir.
• Að leiða og sjá um verkskipulagningu, kostnaðaráætlanir og rýni 

útboðsgagna.
• Að leiða og stýra framkvæmdum af hálfu verkkaupa. Jafnframt bera 

ábyrgð á framkvæmd verks, öryggis- og umhverfismálum, gæðaeftirliti, 
kostnaðareftirliti og breytingastjórnun.

• Að undirbúa verkefni til reksturs.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun á sviði verkfræði, MPM gráða eða sambærileg menntun er 

kostur.
• Yfirgripsmikil þekking á verklegum framkvæmdum.
• Að minnsta kosti 10 ára reynsla af stórum framkvæmdum.
• Þekking og reynsla af öryggis- og umhverfismálum. 
• Þekking á orkuiðnaði er kostur.
• Afburða góð samskiptafærni, sjálfstæði í starfi, frumkvæði og metnaður 

til að ná árangri.

Nánari upplýsingar veitir Þór Gíslason, thg@hsorka.is

Við hvetjum þig til að sækja um á hsorka.is

Störfin henta jafnt konum sem körlum.

Umsóknarfrestur er til og með 28. desember 2018 

JARÐFRÆÐINGUR Á AUÐLINDASVIÐI

Við leitum að öflugum starfsmanni til að styrkja auðlindasvið okkar. 
Auðlindasviðið ber ábyrgð á nýtingu auðlinda sem fyrirtækinu hefur 
verið treyst fyrir.

Starfið felur í sér:
• Vinnslueftirlit.
• Ráðgjöf við undirbúning og framkvæmd borframkvæmda. 
• Samskipti við ráðgjafa, verktaka og aðra jarðhitasérfræðinga innan- og 

utanlands.  

Við viljum gjarnan heyra í þér ef þú: 
• Hefur mikinn metnað, frumkvæði og getur unnið sjálfstætt.
• Ert tilbúin(n) til að takast á við krefjandi verkefni.
• Ert með jarðfræðimenntun.  

Nánari upplýsingar veitir Kristín Vala Matthíasdóttir, kvm@hsorka.is  
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Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 550 5625

Viðar Ingi Pétursson,  vip@frettabladid.is 550 5626
Job.is



Quality Assurance Manager
Job responsibilities: Assures consistent handling of in-house 
quality procedures, standards and specifications in accordance 
with the principles of GMP (cGMP). Evaluates and drives change 
and improvement in the productions performance and quality.  
Updates Master Files and maintains contacts with Medicinal 
Agencies and Customers throughout the world. Assures that EHS 
and Animal Welfare commitments of the company are kept.

Education/background/qualities: At least a Masters degree or 
comparable, in a field of science. Experience in quality systems 
such as GMP/GLP, ISO or other. Technical and numerical skills. 
Communication and teamwork skills. Natural  problem-solving 
abilities and personal confidence. Excellent use of English and 
preferrably Icelandic. 

Start of employment is negotiable.

Send your application, CV and other relative documentation to 
isteka@isteka.com before January 15th 2019. 

Further information on the position are available from Arnþór 
Guðlaugsson, MD, arnthor@isteka.com and Hörður Kristjánsson, 
CDO, hordur@isteka.com.

Ísteka’s field of work is in biologics and diagnostic kits for 
international markets. The company holds a GMP certificate and 
is registered with official medicinal agencies in countries all over 
the world, among others with the FDA in USA. Ísteka has repea-
tedly been on the list of Iceland’s top 2% strongest companies.   

Tannlæknastofa 
Aðstoðarmaður tannlæknis óskast til starfa á tannlæknas-
tofunni Vegmúla 2.
Um er að ræða hlutastarf. Vinnutíminn er til kl. 17 virka 
daga. Þarf að geta hafið störf í janúar 2019.
 
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á vegmuli2@gmail.com 
fyrir 27. desember. 

STÖRF HJÁ
GARÐABÆ

Flataskóli

• Leiðbeinandi á tómstundaheimilið 
 Krakkakot
• Umsjónarkennari

Hofsstaðaskóli

• Matráður

Urriðaholtsskóli

• Leikskólakennarar eða annað uppeldis 
 menntað starfsfólk 

Leikskólinn Bæjarból

• Deildarstjóri

Leikskólinn Hæðarból

• Leikskólakennari eða annar uppeldis-  
 menntaður starfsmaður

Leikskólinn Sunnuhvoll

• Leikskólakennari eða starfsmaður með  
 aðra menntun sem nýtist í starfi

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, 
eru hvattir til að sækja um.

Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef 
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is.

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

STARFSSVIÐ:

• Dagleg umsjón með byggingum

• Umsjón og eftirlit með hússtjórnarkerfum og 
öryggismálum

• Eftirlit með ræstingu

• Aðstoð í kennslustofum og öðrum rýmum

• Tilfallandi viðhald í byggingum

• Flutningar innan og á milli bygginga

• Önnur tilfallandi verkefni 

Sótt skal um starfið á vefsíðu 
Háskóla Íslands undir laus störf. 

Öllum umsækjendum verður svarað og þeim 
tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun 
hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði 
frá lokum umsóknarfrests.    

Nánari upplýsingar um starfið veitir Laufey 
Sigurðardóttir rekstrarstjóri fasteigna 
sími 525 4686 og Björn A. Magnússon, 
deildarstjóri hjá rekstri fasteigna 
í síma 525 4365 eða 860 1169.  

  

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUM:

• Gerð er krafa um handlagni, iðnmenntun er kostur

 • Gott vald á íslensku og ensku

• Góð tölvukunnátta

• Þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum

• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

• Skilyrði er að viðkomandi hafi bílpróf 

• Reynsla af notkun öryggis- og hússtjórnarkerfa er kostur

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra 
og hlutaðeigandi stéttarfélags. 

Gert er ráð fyrir að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. 

Við ráðningar í störf við Háskóla Íslands er tekið 
mið af jafnréttisáætlun háskólans.

Vakin er athygli á málstefnu Háskóla Íslands.

Umsóknarfrestur er til 7. janúar 2019

UMSJÓNARMAÐUR FASTEIGNA 
HJÁ HÁSKÓLA ÍSLANDS 

Rekstur fasteigna, framkvæmda- og tæknisviðs Háskóla Íslands óskar eftir að ráða umsjónarmann 
fasteigna í 100% starf. Starfið fellur undir rekstrarstjóra fasteigna Háskóla Íslands.

Við ráðningu verður tekið mið af samsetningu hópsins sem viðkomandi verður hluti af. Rekstur fasteigna 
sér um daglegan rekstur bygginga Háskóla Íslands. Um er að ræða ákveðið vinnutímaskipulag og er meðal 
annars unnið á kvöld- og helgarvöktum.

FRAMKVÆMDA- OG TÆKNISVIÐS, REYKJAVÍK 

VILTU GANGA TIL LIÐS
VIÐ FYRIRTÆKI Í SÓKN?
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STARFSMENN Í SMÍÐI  
OG SAMSETNINGU

Starfssvið:

Leitað er að öflugum einstaklingum í smíði og
samsetningu tækjabúnaðar á framleiðslusviði
fyrirtækisins auk þátttöku í uppsetningu búnaðar
innanlands og erlendis.
 

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Vélsmíði eða sambærileg iðnmenntun
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Frumkæði og metnaður
• Nákvæm vinnubrögð og góðir skipulagshæfileikar
• Þekking á vélum og tækjum er æskileg
• Reynsla af smíði á ryðfríu stáli er kostur
 

Valka er ört vaxand hátæknifyrirtæki sem þróar, 
hannar og framleiðir vél- og hugbúnað fyrir 
fiskvinnslu. 

Hjá Völku eru margbreytileg störf í boði þar sem 
hugvit, þekking og kunnátta starfsmanna gegna 
lykilhlutverki. Leitað er að öflugum einstaklingi í 
hópinn okkar sem er nákvæmur í vinnubrögðum 
með frumkvæði og metnað. 

Konur jafnt sem karlar eru hvattir til að sækja um.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Róbert Hafsteinsson, 
framleiðslustjóri í síma 898-6090. 
Umsóknarfrestur er til og með 31. desember nk.  
Umsóknir skal senda á robert@valka.is. Með umsókn  
þarf að fylg ja starfsferilsskrá.



Starf á rannsóknarstofu
Starfssvið: Mælingar, skýrsluskrif, hæfnisprófanir á tækjum, þrif 
og önnur tilfallandi verkefni.

Hæfniskröfur: Reynsla af rannsóknarstofu vinnu æskileg. Góð 
skrif- / málfærni í íslensku og ensku, samskiptahæfileikar, ná-
kvæmni, sjálfstæð vinnubrögð, sveigjanleiki og reglusemi.

Menntunarkröfur: Æskilegt að viðkomandi hafi háskólamenntun á 
sviði raunvísinda og/eða reynslu af vinnu á rannsóknarstofu. 

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á bryndis@isteka.com

Umsóknarfrestur er til 4.1.2019.

Hjá Ísteka ehf. er unnið við þróun og framleiðslu á próteinlyfjum 
(biologics) og mælisettum (diagnostic kits) fyrir erlenda markaði. 
Starfsemin er GMP vottuð og framleiðsluferlar og starfs hættir 
samþykktir af lyfjastofnunum út um allan heim, m.a. af FDA í USA.
Ísteka er á lista Creditinfo um framúrskarandi fyrirtæki.

Móttaka

Capacent — leiðir til árangurs

Eik fasteignafélag sérhæfir 
sig í eignarhaldi og útleigu á 
atvinnuhúsnæði. Félagið er 
meðal stærstu fasteignafélaga 
landsins með tæplega 
293 þúsund fermetra í yfir 
100 fasteignum. Um 84% 
af eignasafni þess er á 
helstu viðskiptakjörnum 
höfuðborgarsvæðisins og 
eru leigutakar félagsins 
yfir 440 talsins. Hlutabréf 
félagsins eru skráð á aðallista 
Nasdaq Iceland. Auk þess 
er félagið með 4 skráða 
skuldabréfaflokka.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/11863 

Menntunar- og hæfniskröfur:

Menntun sem nýtist í starfi.
Reynsla af sambærilegum störfum.
Snyrtimennska og metnaður fyrir aðlaðandi vinnuumhverfi.
Þjónustulund, jákvætt viðhorf og hæfni í mannlegum 
samskiptum.
Góð tölvukunnátta.
Góð íslensku- og enskukunnátta.

·
·
·
· 

·
·

·
·
·
·
·

Umsóknarfrestur

2. janúar 2019 

Starfssvið:

Símsvörun og móttaka fyrir fyrirtæki í húsinu. 
Tímabókanir hjá hárgreiðslu- og snyrtistofu.
Móttaka gesta í húsið.
Umsjón pósts og útgáfa aðgangskorta.
Ýmis tilfallandi verkefni.

Eik fasteignafélag auglýsir eftir framúrskarandi einstaklingi til að sinna móttöku í Turninum Smáratorgi 3. Nauðsynlegt er 
að viðkomandi sé samviskusamur og hafi jákvætt viðmót.

 

Grunnskólafulltrúi á fræðslusviði
Reykjanesbær auglýsir starf grunnskólafulltrúa laust til umsóknar. Leitað er að metnaðarfullum 
einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum, hefur víðtæka þekkingu á skólastarfi, framsækna skólasýn 
og er tilbúinn að taka þátt í mótun menntunar til framtíðar í Reykjanesbæ. Fræðslusvið annast stjórnsýslu, 
rekstur og þjónustu vegna uppeldis- og menntamála í bæjarfélaginu. 

Starfssvið grunnskólafulltrúa
• Ráðgjöf, umsjón og eftirlit með faglegum og 

rekstrarlegum þáttum í grunnskólastarfi 
• Tengsl við aðrar stofnanir, skýrslugerð og 

stjórnsýsla sem tengist málaflokknum
• Veita ráðgjöf og stuðla að þróun, nýsköpun og 

stefnumörkun varðandi grunnskólamál
• Umsjón með skipulagi endur- og símenntunar 

og stuðningur við starfsþróun í samráði við 
skólastjórnendur

• Eftirlit með gerð starfsáætlana, skólanámskráa 
og sjálfsmatsskýrslna

Menntunar- og hæfniskröfur
• Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari.
• Viðbótarmenntun á sviði stjórnunar eða 

uppeldis- og menntunarfræða
• Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og 

þróunar í skólastarfi
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum og 

samstarfshæfileikar
• Þekking og færni í áætlanagerð.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum ásamt 

góðri skipulagshæfni
• Þekking og vilji til að leita nýrra leiða í 

skólastarfi og leiða framsækna skólaþróun

Ráðið er í stöðuna frá og með 1. febrúar 2019. Umsóknarfrestur er til og með 3. janúar 2019. Laun eru 
samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.

Umsóknum er skilað rafrænt á vef Reykjanesbæjar, Stjórnsýsla: Laus störf. Umsókn fylgi starfsferilskrá ásamt 
kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helgi Arnarson sviðsstjóri Fræðslusviðs, helgi.arnarson@reykjanesbaer.is

capacent.is

Ráðgjafar okkar búa  
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Forsætisráðuneytið auglýsir laust til um-
sóknar embætti skrifstofustjóra á nýrri skrif-

stofu jafnréttismála í forsætisráðuneytinu. 

Helstu verkefni skrifstofunnar verða:

Menntunar- og hæfniskröfur:

Umsóknarfrestur er til og með 5. janúar nk.

Í forsætisráðuneytinu, 17. desember 2018.

Artasan er sérhæft fyrirtæki á sviði markaðssetningar á 
samheitalyfjum, lausasölulyfjum og öðrum heilsuvörum. 

Gildi Artasan eru áreiðanleiki, hreinskiptni og framsækni.

Sölufulltrúi
Artasan óskar eftir að ráða metnaðarfullan og öflugan einstakling í starf sölufulltrúa. 
Viðkomandi mun bera ábyrgð á sölu og kynningu á vörum fyrirtækisins ásamt 
samskiptum við viðskiptavini.

Helstu verkefni

• Sala á vörum fyrirtækisins til viðskiptavina

• Framstillingar og kynningar á vörum

• Skipulagning söluferða í samráði við markaðsstjóra

• Fylgist með eftirspurn og vöruþróun á markaði

• Að efla og viðhalda tengslum við viðskiptavini

Menntunar og hæfniskröfur

• Reynsla af sölustörfum er æskileg

• Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð

• Mjög góðir samskiptahæfileikar og lausnarmiðað viðhorf

• Góð almenn tölvukunnátta

• Ökuréttindi 

Einungis er tekið við umsóknum í gegnum heimasíðu Artasan www.artasan.is og eru 
umsækjendur beðnir um að láta ferilskrá fylgja með. Farið verður með allar umsóknir 
sem trúnaðarmál og öllum verður svarað.

Nánari upplýsingar veita Brynjúlfur Guðmundsson, framkvæmdastjóri Artasan 
í síma 824 9220 og Pétur Veigar Pétursson  í síma 897 1626. 

Umsóknarfrestur er til og með 7. janúar 2019.

Við leitum að áhugasömum einstaklingi með 

mikla skipulagshæfni til að slást í hópinn! 

Starfið felur í sér umsjón með lager, móttöku 

á vörusendingum og afgreiðslu pantana.

Óskum eftir starfsmanni á lager

Tekið er á móti umsóknum á netfangið 

jonthor@rafport.is. Umsóknum skal 

fylgja upplýsingar um nám og starfsferil. 

Farið verður með allar umsóknir sem 

trúnaðarmál og þeim svarað.

Rafport  /  Auðbrekka 9-11  /  200 Kópavogur
Sími 580 1900  /  www.rafport.is  /  rafport@rafport.is
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Heilbrigðisþjónusta Iðnaðarmenn



Laus störf við  
leikskólann  
Araklett á  

Patreksfirði

Við óskum eftir sérkennslustjóra frá 1. mars 
næstkomandi. 
Umsóknarfrestur til 31. janúar 2019

Óskum enn fremur eftir að ráða deildarstjóra og 
leikskólakennara til starfa hjá okkur.  
Umsóknarfrestur er til  1. janúar 2019.
Laun eru samkvæmt kjarasamningum leikskólakennara og 
sambands íslenskra sveitarfélaga.
Araklettur er þriggja deilda leikskóli fyrir börn frá 14 mánaða 
- 6 ára. Við erum „Skóli á grænni grein“ og vinnum eftir 
„Lífsmenntarstefnunni“ (Living Values Education).  
Virðing, traust og gleði eru aðaláhersluþættir leikskólans. 
Við njótum sérfræðiþjónustu frá TRÖPPU.   
Nánari upplýsingar um leikskólann er að finna á heimasíðu 
okkar: https://www.leikskolivesturbyggdar.net/

Hæfniskröfur:
• Leikskólasérkennaramenntun, leikskólakennaramenntun
• Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með ungum  
 börnum æskileg.
• Færni í samskiptum.
• Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður.
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
• Góð íslenskukunnátta.

Vakin er athygli á því að ef við náum ekki að ráða  leikskóla-
sérkennara og leikskólakenna kemur til greina að ráða 
annað háskólamenntað fólk eða leiðbeinendur. Karlar jafnt 
sem konur eru hvött  til að sækja um.

Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri í síma 450 2343 og 
833 8343. Umsóknir berist til leikskólastjóra á netfangið 
halla@vesturbyggd.is

Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Sjúkraliðar Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Grindavík 201812/2238
Aðstoð í eldhús Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Grindavík 201812/2237
Sérfræðingur Hagstofa Íslands Reykjavík 201812/2236
Verkefnisstjóri Jafnréttisstofa Akureyri 201812/2235
Yfirhjúkrunarfræðingur svæðis Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201812/2234
Markaðs- og þjónustustjóri Þjóðminjasafn Íslands Reykjavík 201812/2233
Deildarstjóri á stjórnsýslusviði Ríkisendurskoðun Reykjavík 201812/2232
Stjórnandi tekjueftirlits Ríkisendurskoðun Reykjavík 201812/2231
Lektor í fjármunarétti Háskóli Íslands, Lagadeild  Reykjavík 201812/2230
Sérfræðingur í jarðeðlisfræði Háskóli Íslands, Jarðvísindastofnun Reykjavík 201812/2229
Verkefnisstjóri á alþjóðasviði Stofnun Árna Magnússonar  Reykjavík 201812/2228
Sýningagæsla og upplýsingagjöf Þjóðminjasafn Íslands Reykjavík 201812/2227
Starfsm. í safnbúðir-helgarstarf Þjóðminjasafn Íslands Reykjavík 201812/2226
Matreiðslumaður/matartæknir Landspítali, framleiðslueldhús Reykjavík 201812/2225
Verkefnastjóri í kjaradeild Landspítali, mannauðssvið Reykjavík 201812/2224
Aðstoðardeildarstjóri Landspítali, svæfingadeild Reykjavík 201812/2223
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, skurðlækningasvið Reykjavík 201812/2222
Aðstoðarmaður á rannsóknarstofu Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201812/2221
Hjúkrunarfr. Kristnesspítali Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201812/2220
Sérfræðingur á veiðieftirlitssviði Fiskistofa Akureyri ofl. 201812/2219
Eftirlitsm. velferð/aðbúnaður dýra Matvælastofnun Akureyri 201812/2218
Skrifstofustjóri jafnréttismála Forsætisráðuneytið Reykjavík 201812/2217
Umsjónamaður fasteigna  Háskóli Íslands Reykjavík 201812/2216
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Vesturlandi Borgarnes 201812/2215
Bókari Lánasjóður íslenskra námsmanna Reykjavík 201812/2214
Ritari ráðuneytisstjóra Velferðarráðuneytið Reykjavík 201812/2213
Upplýsingafulltrúi Velferðarráðuneytið Reykjavík 201812/2212
Ráðuneytisstjóri Velferðarráðuneytið Reykjavík 201812/2211
Nýdoktor í jarðskjálftafræði Veðurstofa Íslands Reykjavík 201812/2210

FRONT-END SOFTWARE ENGINEER SOFTWARE ENGINEER - DEVOPS

Opportunities at Tern Systems

SOFTWARE ENGINEER

jobs@ tern.i www.tern.is



Á Sólheimum í Grímsnesi búa að jafnaði yfir eitthundrað manns og eru starfsmenn Sólheima um fimmtíu talsins. 
Hlutverk Sólheima er að skapa sjálfbært samfélag, byggt á kristnum gildum og hugmyndum mannspeki, sem 
veitir íbúum tækifæri til að vaxa, þroskast og vera virkur þátttakandi. Starfsemi Sólheima og aðstaða er sniðin að 
því að þjóna fólki með þroskahömlun sem býr yfir starfsgetu. 

Gildi Sólheima eru; kærleikur, fagmennska, sköpunargleði og virðing.

Sólheimar ses. og Sólheimasetur ses.   

Launa- og mannauðsfulltrúi
Sólheimar ses. og Sólheimasetur ses. óska eftir að ráða launa- og mannauðsfulltrúa til starfa sem fyrst. Um er að ræða  
80-100% framtíðarstarf. Leiguhúsnæði er í boði og æskilegt að viðkomandi hafi fasta búsetu á staðnum.

Helstu verkefni og ábyrgð;

-

-

Menntunar- og hæfniskröfur;

Umsóknarfrestur er til og með 4. janúar 2019

Á Sólheimum í Grímsnesi búa að jafnaði yfir eitthundrað manns og eru starfsmenn Sólheima um fimmtíu talsins. 
Hlutverk Sólheima er að skapa sjálfbært samfélag, byggt á kristnum gildum og hugmyndum mannspeki, sem 
veitir íbúum tækifæri til að vaxa, þroskast og vera virkur þátttakandi. Starfsemi Sólheima og aðstaða er sniðin að 
því að þjóna fólki með þroskahömlun sem býr yfir starfsgetu. 

Gildi Sólheima eru; kærleikur, fagmennska, sköpunargleði og virðing.

Þroska- eða iðjuþjálfi óskast til starfa
Sólheimar ses. óska eftir að ráða þroskaþjálfa eða iðjuþjálfa á atvinnu- og virknisviði Sólheima. Í boði er: 100% starf í 
dagvinnu. Um er að ræða spennandi og lærdómsríkt starf sem er í þróun við fjölbreytt verkefni í skemmtilegu umhverfi.

 Starfssvið Menntunar- og hæfniskröfur

Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2019 

Ráðgjafar okkar búa  
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 Við ráðum

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS

Stjórnendaleit

Reynsla og gott tengslanet sérfræðinga 
Ráðum skilar árangri þegar finna þarf æðstu 
stjórnendur eða fólk í stjórnir fyrirtækja.

Ráðningar millistjórnenda og sérfræðinga

Góður gagnagrunnur, gott tengslanet og ára-
löng reynsla á ráðningarmarkaði eykur líkurnar 
á því að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.
  
Almennar ráðningar á markaði

Öflun umsækjenda í almenn störf er ein helsta 
áskorun fyrir tækja í dag. Þekking á markaðnum 
er því mikilvæg og þar skiptir reynslan miklu 
máli. Með leit í gagna grunni eða aug lýsingu í 
viðeigandi miðlum aðstoðar Ráðum fyrirtæki 
við að finna hæfasta ein staklinginn í starfið.
 
Sveigjanleg nálgun

Sérstaða Ráðum liggur í sveigjanlegri nálgun 
á ráðningar verkefnið. Fyrir utan að sjá um allt 
ráðningar ferlið komum við til móts við þarfir 
fyrir  tækja með því að sjá um hluta þess ef þörf 
krefur, t.d. bakgrunns kannanir, hæfnis mat eða 
starfs tengdar æfingar.
 
Matstæki

Ráðum notast við nýjustu aðferðir við að meta 
hæfni og persónuleikaþætti sem geta skipt 
sköpum í ráðningum. Ráðum er í sam starfi við 
banda ríska mannauðs lausna fyrirtækið CEB sem 
er í farar broddi í persónu  leika prófum og öðrum 
mats tækjum sem eru sér stak lega hönnuð til að 
greina sérstöðu og hæfileika ein staklinga áður 
en ráðning fer fram. 

Þannig er hægt að finna hæfasta einstaklinginn 
með talsverðri ná kvæmni. Persónu leika matið 
OPQ32 og DSI (Dependa bility & Safety Index) 
skimunar   prófið hafa t.d. verið stöðluð og 
staðfærð að íslenskum markaði.
 
Ráðgjöf við starfslok

Viðskilnaður fyrirtækis við starfsmann skiptir 
höfuð máli þegar fyrirtækið á frum kvæðið að 
starfs lokum. Ráðum býður upp á við tal við 
ráð gjafa sem felur m.a. í sér upplýsingar um 
atvinnu markaðinn, ráðgjöf varðandi starfs-
ferilskrá og kynningarbréf og hagnýt atriði 
varðandi starfs leit og atvinnu viðtöl.

Ráðum býður upp á ráðgjöf 
og ráðningar þjónustu sniðna 
að þörfum viðskiptavinarins.



SUMARSTÖRF 
Í FRÍHÖFNINNI
Ein vinsælasta verslunin í flugstöðinni óskar 
eftir að ráða starfsfólk í sumarafleysingar 2019

Um er að ræða sumarstörf í verslunum, á lager og skrifstofu Fríhafnarinnar á Keflavíkurflugvelli. 
Við leitum að þjónustulunduðum, glaðlyndum, snyrtilegum og reyklausum einstaklingum sem hafa góða 
samskiptahæfileika, eiga auðvelt með að nálgast fólk, hafa lipra og þægilega framkomu, eru sveigjanlegir 
og geta unnið undir álagi.

UMSÆKJENDUR SKULU VERA 20 ÁRA EÐA ELDRI

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf um miðjan maí og starfað fram yfir miðjan ágúst.
Umsóknum skal skilað inn rafrænt á www.dutyfree.is/atvinna.

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL OG MEÐ 20. JANÚAR 2019

Fríhöfnin hefur hlotið gullmerki jafnlaunaúttektar PwC og er í hópi framúrskarandi fyrirtækja á Íslandi. Hún hefur einnig 
hlotið fjölda viðurkenninga síðastliðin ár, m.a. í starfsmenntamálum, fyrir að vera besta fríhöfn í Evrópu og fjölskylduvænt 
fyrirtæki. Stærstu vöruflokkarnir í verslunum félagsins eru áfengi, tóbak, snyrtivörur og sælgæti. Fríhöfnin hefur sett sér 
það markmið að vera ávallt til fyrirmyndar í jafnréttismálum og leggur áherslu á góðan starfsanda.

www.dutyfree.is

VERSLUN LAGER SKRIFSTOFA

Starfið felst í sölu og þjónustu við 
viðskiptavini fyrirtækisins og áfylling-
um í verslun. Unnið er í vaktavinnu.

Hæfniskröfur
• Söluhæfileikar og rík þjónustulund
• Reynsla af verslunarstörfum   
 er kostur
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Gott vald á íslenskri og enskri tungu

Starfið felst í almennum lagerstörfum. 
Unnið er í vaktavinnu.

Hæfniskröfur
• Meirapróf og/eða lyftarapróf 
 er æskilegt
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð tölvukunnátta
• Gott vald á íslenskri og enskri 
 tungu

Starfið fellst í símsvörun, móttöku 
viðskiptavina, skráningu reikninga, 
tollskýrslugerð auk almennra skrifstofu-
starfa. Vinnutími er kl. 8–16 virka 
daga.

Hæfniskröfur
• Reynsla af sambærilegum störfum   
 er kostur 
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði 
• Góð tölvukunnátta og þekking 
 á Navision er kostur 
• Gott vald á íslenskri og enskri tungu

VIÐ BJÓÐUM UPP Á FRÍAR RÚTUFERÐIR TIL OG FRÁ HÖFUÐBORGARSVÆÐINU



Á Sólheimum í Grímsnesi búa að jafnaði yfir eitthundrað manns og eru starfsmenn Sólheima um fimmtíu talsins. 
Hlutverk Sólheima er að skapa sjálfbært samfélag, byggt á kristnum gildum og hugmyndum mannspeki, sem 
veitir íbúum tækifæri til að vaxa, þroskast og vera virkur þátttakandi. Starfsemi Sólheima og aðstaða er sniðin að 
því að þjóna fólki með þroskahömlun sem býr yfir starfsgetu. 

Gildi Sólheima eru; kærleikur, fagmennska, sköpunargleði og virðing.

Sólheimar ses. og Sólheimasetur ses.

Umsjónarmaður bókhalds og rekstrar
Sólheimar ses. og Sólheimasetur ses. óska eftir að ráða umsjónarmann bókhalds og rekstrar sem fyrst. Um er að ræða 80-
100% framtíðarstarf. Leiguhúsnæði er í boði og æskilegt að viðkomandi hafi fasta búsetu á staðnum.

Helstu verkefni og ábyrgð; Menntunar- og hæfniskröfur;

Umsóknarfrestur er til og með 4. janúar 2019

Sérfræðingar í     
           ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 

FAST ráðningar er öflug ráðninga- og 
ráðgjafaþjónusta sem leggur metnað í að vinna faglega og 

veita persónulega og góða þjónustu. Vönduð úrvinnsla 
upplýsinga og góð samskipti við umsækjendur eru 

lykilatriði. Okkar metnaður er reynsla og menntun, öflugur 
gagnagrunnur og gott tengslanet.

• Áralanga reynslu
• Öflugan gagnagrunn
• Mjög gott tengslanet
• Þolinmæði og þrautseigju
• Auga fyrir hæfileikum

Við bjóðum uppá:

Kópavogsbær auglýsir eftirtalin störf 
laus til umsóknar:

kopavogur.is

Grunnskólar
Dönskukennari í Kópavogsskóla
Forfallakennari í dönsku í Álfhólsskóla
Forfallakennari í íslensku í Álfhólsskóla
Forfallakennari í Vatnsendaskóla
Frístundaleiðbeinandi í Salaskóla
Frístundaleiðbeinandi í Vatnsendaskóla
Leikskólar
Aðstoðarmatráður í Furugrund
Deildarstjóri í Kópahvol
Leikskólakennari í Baug
Leikskólakennari í Grænatún
Leikskólasérkennari í Kópahvol
Leikskólakennari í Sólhvörf
Leikskólakennari í Urðarhól
Þroskaþjálfi í Álfatún
Velferðarsvið
Starfsmaður á heimili fyrir fatlaða

Umsóknir ásamt upplýsingum um störfin 
eru á vef Kópavogsbæjar, kopavogur.is.

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Auglýsing um Skipulagsmál  
í Skaftárhreppi 

Aðalskipulag. Samkvæmt 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010 er hér auglýst tillaga að eftirfarandi aðalskipulags-
breytingu: 

Breyting á aðalskipulagi í Hrífunesi. Um er að ræða 
breytingu þar sem gert er ráð fyrir stækkun á verslunar- og 
þjónustusvæðis (V2) við Hrífunes, svæðið stækki úr 19 ha í 46 
ha og frístundabyggðarsvæði í Hrífunesi (F3) minnkar úr 258 
ha í 233 ha. 

Deiliskipulag. Samkvæmt 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010 er hér auglýst tillaga að eftirfarandi deiliskipulags-
breytingu: 

Breyting á deiliskipulagi í Hrífunesi. 
Breyting á deiliskipulagi í Hrífunesi í Skaftártungu landnr. 
163371. Breytingin felur í sér að stækka skipulagsreit V2 
fyrir verslun og þjónustu þannig að göturnar Stóratorfa og 
Mástorfa falli inn í reitinn. 

Aðal- og deiliskipulagsbreytingar verða til sýnis á skrifstofu 
Skaftárhrepps frá og með föstudeginum 21. desember 2018 
til 10. febrúar 2019. Aðalskipulagsbreytingin verður einnig til 
sýnis hjá Skipulagsstofnun í Borgartúni 7b, 105 Reykjavík.  
Tillögurnar eru aðgengilegar á heimasíðu Skaftárhrepps, 
www.klaustur.is. 

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn 
kostur á að gera athugasemdir við breytingartillöguna til 10. 
febrúar 2019. 

Skila skal athugasemdum á skrifstofu Skaftárhrepps, Klaustur-
vegi 10, 880 Kirkjubæjarklaustri. 

Skipulagsfulltrúi Skaftárhrepps

 8 ATVINNUAUGLÝSINGAR  2 2 .  D E S E M B E R  2 0 1 8  L AU G A R DAG U R



Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is

PÍRATAR EFLAST OG STÆKKA 
Okkur Pírötum þykir vænt um gagnsæi, jöfn tækifæri og ábyrgð. Það er sannarlega hluti af því af hverju þessi sex ára gamla hugsjón er orðin 
að þeirri stjórnmálahreyfingu sem hún er í dag. Við látum verkin tala og auglýsa Píratar, ein stjórnmálasamtaka, allar þær stöður sem þarf að 
fylla. Nú leitum við að hæfileikaríku fólki til að gera góðan hóp enn betri. Við hvetjum fólk á öllum aldri og af öllum kynjum til að sækja um.  

Aðstoðarmaður þingflokks Pírata sér um ýmis konar 
aðstoð við þingmenn í spennandi og krefjandi 
starfsumhverfi. Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf 
sem fyrst, en ráðning er tímabundin út kjörtímabilið. Um 
fullt starf er að ræða.  

Helstu verkefni og ábyrgð  

Gerð þingmála og annarra þingskjala 

Gerð úttekta, minnisblaða, greinargerða o.fl.  

Lestur umsagna um þingmál 

Samskipti við skrifstofu Alþingis  

Vinnsla erinda og samskipti við almenning  

Aðstoð við ræðuskrif 

Fjölmiðlun og almannatengsl 

Menntunar- og hæfniskröfur 

Menntun (t.d. lögfræði, stjórnmálafræði eða hagfræði) og/
eða reynsla sem nýtist í starfi. Gerð er krafa um 
lögfræðilega þekkingu 

Mjög gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti  

Þekking og skilningur á grunnstefnu Pírata  

Góð þekking á íslensku samfélagi, stjórnmálum og 
stjórnsýslu 

Góð þekking á samfélagsmiðlum 

Færni í mannlegum samskiptum 

Píratar auglýsa laust starf skrifstofustjóra flokksins. 
Um nýtt starf er að ræða og er starfshlutfall 80%.  

Helstu verkefni og ábyrgð  

Umsjón með rekstri skrifstofu 

Fjárhagsáætlunargerð og eftirfylgni  

Upplýsingagjöf og samskipti við m.a. aðildarfélög og 
félagsmenn 

Aðstoð við skipulagningu viðburða og funda  

Þátttaka og þróun í upplýsingamiðlun til grasrótar  

Ýmis verkefni tengd félagsstörfum Pírata  

Hæfniskröfur 

Starfsreynsla og/eða menntun sem nýtist í starfi  

Þekking á bókhaldi og umsjón reikninga  

Undirstöðuþekking á GDPR 

Góð tölvu- og tæknikunnátta 

Góð samskiptafærni 

Samviskusemi, frumkvæði og sjálfstæði í starfi  

 

AÐSTOÐARMAÐUR ÞINGFLOKKS  SKRIFSTOFUSTJÓRI  VIÐBURÐASTJÓRN OG MIÐLUN  

Píratar auglýsa laust starf við viðburðastjórn og miðlun. 
Um nýtt starf er að ræða og er starfshlutfall 60%. 
Viðkomandi mun vinna við að kynna Pírata, skipuleggja og 
halda utan um viðburði og samfélagsmiðla.  

Helstu verkefni og ábyrgð 

Halda utan um áætlun vegna viðburða og starfa Pírata  

Skipuleggja  og hafa umsjón með viðburðum 

Skipuleggja kynningar fyrir gesti sem heimsækja Pírata  

Umsjón með samfélagsmiðlum og vefsíðu félagsins  

Ráðgjöf og stuðningur við sjálfboðaliða og kjörna fulltrúa  

Fjölbreytt verkefni vegna viðburða og kosninga  

Hæfniskröfur 

Reynsla og brennandi áhugi á viðburðastjórnun og 
markaðssetningu 

Færni til að búa til og miðla efni á samfélagsmiðlum  

Þekking á tækni- og myndbúnaði 

Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvætt hugarfar  

Frumkvæði, metnaður til að ná árangri, sjálfstæð og öguð 
vinnubrögð 

Reynsla af að starfa með sjálfboðaliðum og í teymi  

Þekking á pólitísku starfi 

Umsóknarfrestur um stöður skrifstofustjóra og viðburðastjórn og 
miðlun er til og með 10. janúar 2019. Óskað er að viðkomandi geti 
hafi störf 1. mars eða fyrr. Umsóknir óskast sendar á netfangið 
framkvaemdarad@piratar.is. 

Frekari upplýsingar veitir Elín Ýr Hafdísardóttir, ritari 
framkvæmdaráðs, sími: 862 3631.  

Umsóknarfrestur um stöðu aðstoðarmann þingflokks er til og með 28. 
desember 2018. Umsóknir ásamt ferilskrá og kynningarbréfi óskast 
sendar á Baldur Karl Magnússon, aðstoðarmann þingflokks Pírata, á 
netfangið baldurkarl@althingi.is.  

Frekari upplýsingar veitir Baldur Karl Magnússon, baldurkarl@althingi.is.



Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum 
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan 
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini 
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

Hafðu samband við okkur og sjáðu 

hvað við getum gert fyrir þig. 

Kristjana Guðbrandsdóttir,
Fréttamaður

Job.is

Job.isGLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Kennsla Heilbrigðisþjónusta

GLÆSILEGT NÝTT ATVINNUHÚSNÆÐI 
VIÐ LAMBHAGAVEG 13 Í REYKJAVÍK
Síðasti séns - frábær staðsetning – góð fjarfesting.
Einingarnar skilast fullbúnar á byggingastigi 7. 
Allar einingar á götuhæð – fallegt útsýni til vesturs.

Aðeins 2 bil eftir:
214 fm á 59,9 millj.
256 fm á 63,9 millj.

Sigurður Samúelsson, löggiltur fasteignasali 
sigurdur@landmark.is / gsm 896 2312

SÍMI 512 4900 - HLÍÐARSMÁRI 2 - LANDMARK.IS

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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Með þér alla leið

Lóðin er  4955 fm að stærð 
Húsið skiptist í 7 bil  
frá 215 fm til 236 fm að stærð
Afhending feb 2019 
Húsið er samtals 1524 fm að stærð

57,2 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Einhella 5

s. 775 1515

221 Hafnarfjörður

Mjög smekkleg og mikið endurnýjuð
107,9 fm 4ra herbergja íbúð á fyrstu hæð  
á þessum vinsæla stað.
Bjartar rúmgóðar stofur, 3 svefnherbergi
opið fallegt eldhús og þvottaaðstaða
Góðar suðvestur svalir.

40,9 millj.Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Suðurbraut 6

s. 773 6000

200 Hafnarfjörður

Fallegt einbýlishús á einni hæð við 
sjávarlóð á Álftanesi.
Húsið er skráð 195,7 fm og samkvæmt 
teikningum er gert ráð fyrir 
5 svefnherbergjum, 2 baðherbergjum 
og 40 fm tvöföldum bílskúr

75,9 millj.Verð :

Óskar H. Bjarnasen  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Litlabæjarvör 12

s. 691 1931

225 Álftanes

Falleg 80 fm hæð ásamt 31 fm bílskúr í 

þriggja íbúða húsi við Hlégerði í Kópavogi 

Tvö svefnherbergi og tvær stofur 

Möguleiki á að breyta borðstofunni í 3ja herbergið 

49,0 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hlégerði 29

s. 778 7272

200 Kópavogur

333 fm atvinnuhúsnæði á besta stað  
4 mtr. há innkeyrsluhurð 
Stór opin salur, milliloft með 3 herb. 
Eignin er í útleigu í dag m góðum tekjum 
Gott auglýsingagildi við Vesturlandsveg

84,9 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Viðarhöfði

s. 695 5520

110 Reykjavík

Hugguleg 5 herbergja 95 fm íbúð  
á 2. hæð á Öldugötu 
Tvö svefnherbergi, tvær stofur  
og rúmgott herbergi á 1. hæð 
Lítið mál að breyta borðstofunni  
í gott svefnherbergi

53,0 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Öldugata 51

s. 778 7272

101 Reykjavík

172,4 fm raðhús með útsýni 
Bílskúr hjá innganginum 
Góð lofthæð á eftri hæðinni
3-4 svefnherbergi möguleg 
Lokaður garður

77,0 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hólmvað

s. 775 1515

110 Reykjavík

584,6 fm gistiheimili við Smáragötu 16 og 
Sóleyjargötu, áður Tékkneska sendiráðið 
Eignin skiptist í 14 svefnherbergi á fjórum 
hæðum auk 27 fm bílskúrs 
Baðherbergin eru svipað mörg og svefnherbergi 

Tilboð óskast  

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Smáragata 16

s. 775 1515

101 Reykjavík

Fallegt, vel staðsett og vandað  

einbýlishús á tveimur hæðum  

á frábærum útsýnisstað við 

Eskiholt í Garðabæ 

138,9 millj.Verð :

Óskar H. Bjarnasen  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Eskiholt 19

s. 691 1931

210 Garðabær

125,6 fm íbúð á fyrstu hæð 
skiptist í 2-3 svefnherbergi 
Mjög stóran sólpall 
Stæði í bílageymslu

Langalína 24
210 Garðabær Verð : 76,8 millj.

Nánari upplýsingar veitir: 

Jason Ólafsson, lögg. fasteignasali
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

OPIÐ HÚS
laugardaginn 29. des kl. 13:00 - 13:30



Afsláttur
631.000 kr.

Afsláttur
1.000.000 kr.

Afsláttur
1.200.000 kr.

OPEL ATVINNUBÍLAR

Kynntu þér Opel atvinnubíla á opel.is eða hafðu
samband við sölumann í síma eða á opel@opel.is
og fáðu nánari upplýsingar

Sýningarsalir:
Krókháls 9,  Reykjavík, 590 2000
Njarðarbraut 9, Reykjanesbæ, 420 3330

Birt m
eð fyrirvara um

 m
ynda- og textabrengl

THE FUTURE IS EVERYONE’S

Sætisfjöldi:
Vél:

Gírskipting:
Burðargeta:

Rúmtak:

Tog:
   Eyðsla:

Verð:
Tilboðsverð:

Tilb.verð án vsk. aðeins: Tilb.verð án vsk. aðeins: Tilb.verð án vsk. aðeins:

Movano hópferðabíll (L3H2)
3 manna
1.6L dísel
Beinskiptur 6 gíra
1.280
1598
115
300 við 1750sn
6,5

4.090.000 kr.
3.459.000 kr.

9 manna
2.3L dísel
Beinskiptur 6 gíra
838
2298
145
350
6,6 - 6,3

6.390.000 kr.
5.390.000 kr.

17 manna
2.3L dísel
Beinskiptur 6 gíra
1.302
2298
145
350
7,8 - 8,0

7.790.000 kr.
6.590.000 kr.

Movano (L1H1)Vivaro - sendibíll (L2H1)

ÁRAMÓTA
SPRENGJA!

Nýttu þér skattalegt hagræði ársins
sem er að líða

Nokkrir sendi- og hópferðabílar
á dúndur afslætti

Sætisfjöldi:
Vél:

Gírskipting:
Burðargeta:

Rúmtak:

Tog:
   Eyðsla:

Verð:
Tilboðsverð:

Movano hópferðabíll (L3H2)
3 manna
1.6L dísel
Beinskiptur 6 gíra
1.280
1598
115
300 við 1750sn
6,5

4.090.000 kr.
3.459.000 kr.

9 manna
2.3L dísel
Beinskiptur 6 gíra
838
2298
145
350
6,6 - 6,3

6.390.000 kr.
5.390.000 kr.

17 manna
2.3L dísel
Beinskiptur 6 gíra
1.302
2298
145
350
7,8 - 8,0

7.790.000 kr.
6.590.000 kr.

Movano (L1H1)Vivaro - sendibíll (L2H1)

Tilb.verð án vsk. aðeins:

2.780.000 kr.   
Tilb.verð án vsk. aðeins:

4.347.000 kr.   
Tilb.verð án vsk. aðeins:

5.314.000 kr.   



Heilsubót
um jólin

Laugarnar í Reykjavík

  Þorláksmessa Aðfangadagur Jóladagur Annar í jólum Gamlársdagur Nýársdagur

  23. des  24. des  25. des  26. des  31. des  1. jan

Árbæjarlaug 09.00-18.00 08.00-13.00 Lokað  12.00-18.00 08.00-13.00 12.00-18.00

Breiðholtslaug 09.00-18.00 08.00-13.00 Lokað  Lokað  08.00-13.00 Lokað

Grafarvogslaug 09.00-18.00 08.00-13.00 Lokað  Lokað  08.00-13.00 Lokað

Klébergslaug 11.00-15.00 10.00-13.00 Lokað  Lokað  10.00-13.00 Lokað

Laugardalslaug 08.00-18.00 08.00-13.00 Lokað  12.00-18.00 08.00-13.00 12.00-18.00

Sundhöllin 08.00-18.00 08.00-13.00 Lokað  12.00-18.00 08.00-13.00 12.00-18.00

Vesturbæjarlaug 09.00-18.00 08.00-13.00 Lokað  12.00-18.00 08.00-13.00 12.00-18.00

Ylströnd   Lokað  Lokað  Lokað  Lokað  Lokað  11.00-15.00

  

Afgreiðslutími sundstaða um jól og áramót 2018 - 2019
Aðfangadagur Jóladagur Annar í jó

dstaða um jól og áramót 2018 -

SUNDKORT 

ER GÓÐ

JÓLAGJÖF

Sími: 411 5000 • www.itr.is



Starri Freyr  
Jónsson
starri@frettabladid.is 

Fallegt og persónulegt heimili 
verður til með tímanum segir 
Hlín Reykdal hönnuður sem 

býr ásamt fjölskyldu sinni í fallegri 
íbúð í Vesturbæ Reykjavíkur. „Litir 
skipta máli og hvernig þeim er 
raðað saman. Einnig þarf að hafa 
smá röð og reglu á hlutunum. Bara 
það að raða fallega hlutum getur 
breytt miklu. Rétt og þægileg lýsing 
skiptir líka máli auk þess sem góð 
umgengni bætir, hressir og kætir.“
Ef hún ætti að lýsa stíl heimilis-
ins segir hún það vera í nettum 
bóhemstíl. „Stíllinn hefur þróast 
með árunum og er hann persónu-
legur. Margir hlutir hjá okkur eiga 
sögu. Við hjónin erum frekar sam-
mála þegar kemur að útliti heim-
ilisins. Halli er mjög verklaginn 
og flinkur þegar kemur að því að 
smíða, græja og breyta. Við erum 
bara frekar gott teymi þegar kemur 
að breytingum.“

Hún heldur upp á marga muni á 
heimili sínu en þó mest upp á lista-
verkin. „Ég á mörg verk eftir pabba 
minn heitinn, Jón Reykdal, sem mér 
þykir virkilega vænt um. Einnig 
listaverk sem dætur okkar hafa gert 
og fleiri.

Eigin hönnun á Granda
Hlín hefur unnið sem hönnuður hjá 
eigin merki í átta ár þar sem hún 
leggur áherslu á skart og fylgihluti. 
„Ég útskrifaðist af fatahönnunar-
braut Listaháskólans árið 2009 og 

Þarf að vera röð og regla

Hlín finnst gaman að skreyta með 
fallegum blómum og greinum.  

Fuglinn er eftir Stellu dóttur þeirra. Dúskurinn er gjöf frá 
vinkonu sem ferðaðist um Marokkó. Gullbakkinn er gjöf   
frá systur Hlínar.  Smekkleg og einföld uppröðun.

Hjónin eru að 
passa þennan 
fallega bast-
stól fyrir vini 
sína sem búa 
erlendis. Bakk-
ann fékk Hlín í 
Heimahúsinu 
fyrir mörgum 
árum.

Glæsileg verk eftir Ferró, Jón Reykdal, Þórð Hall, Höddu 
Fjólu Reykdal og Jóhönnu Þórðardóttur prýða vegginn. 

Kommóðan er meira en hundrað ára en langafi Hlínar 
smíðaði hana og málaði handa dóttur sinni Stellu Reyk-
dal. Dóttir Hlínar og Hallgríms er skírð eftir henni. 

Stóllinn sem Hlín Reykdal situr í er gamall símastóll frá Stefaníu, ömmu Hallgríms eiginmanns 
hennar. Yngri dóttir þeirra hjóna heitir einmitt Stefanía. Stóllinn fer vel þarna.  MYNDIR/EYÞÓR

Heimili Hlínar 
Reykdal hönn-
uðar og fjölskyldu 
hefur þróast með 
árunum. Í dag er 
stíllinn persónu-
legur og á heim-
ilinu er að finna 
marga fallega 
muni sem margir 
eiga langa sögu.

ári síðar stofnaði ég Kiosk ásamt 
öðrum ungum hönnuðum. Fyrir 
tveimur árum opnaði ég mína eigin 
verslun úti á Granda sem heitir 
Hlín Reykdal Concept Store. Þetta 
er skartgripa- og gjafavöruverslun, 
með mína eigin hönnun og svo 
erum við líka með aðra hönnun 
víðsvegar að frá heiminum. Vinnu-

stofan mín er bak við verslunina 
þar sem við handgerum allt okkar 
skart. Fyrir stuttu kynntum við 
nýja skart gripalínu, Crown By Hlín 
Reykdal. Þetta er stærsta lína sem 
ég hef hannað og framleitt frá upp-
hafi. Það er mikið af eyrnalokkum 
í línunni en þetta er í fyrsta skipti 
sem ég kem með lokka. Ásamt 

línunni hef ég verið að vinna með 
ítölskum vini okkar að heimilis-
ilmlínu sem inniheldur ilmkerti 
í kristallsglösum, ilmstangir og 
fljótandi sápur úr asnamjólk.“

Hönnun Hlínar m.a. kynna sér á 
hlinreykdal.com og á Facebook.
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Hlíðasmára 9 • Kópavogi • S. 893 0098 • snyrt@snyrt.is • www.snyrt.is

Snyrtistofan Hafb lik

Leitinni er lokið

Hjá okkur færðu hina fullkomnu jólagjöf í ár “Supreme Hollywood 

meðferðarpakka” sem gefur æskuljóma og ferskleika. Þessi kröftuga 

og árangursríka langtíma meðferð á andliti er 100% náttúruleg sem 

Hollywood stjörnurnar velja sem fyrsta kost. 

Þessi vinsæli “Supreme Hollywood meðferðapakki”, 

er á jólatilboði með 120 þús.króna afslætti  

Himnesk jólagjöf sem gefur 
raunhæfan kost á að eldast með reisn 

Fyrir þá sem gera kröfur um gæði og árangur

Bókið frían tíma í skoðun/viðtal

Háræðaslitsmeðferðir
ANDLIT – HÁLS – BRINGA

Að eldast með reisn er ósk okkar flestra
Við sérhæfum okkur í að fjarlægja háræðaslit, 

háræðastjörnur, blóðblöðrur og skemmdir í 

húð eftir rósroða. Yfi rleitt þarf 3 meðferðir 

til að fjarlægja háræðaslit endanlega.

Fyrir Eftir

Fyrir Eftir

Hinn vinsæli 

hrukkubani frá 

Dermalactives 

er loksins kom-

inn aftur.

Einnig er liftandi og stinnandi 

húðmeðferðar pakkinn frá 

Dermalactives kominn.

Tilvalið í 
jólapakkann



Heimagerðar jólabollur
Verður þú með fjölmennt 

jólaboð á næstu dögum? 
Einn vinsælasti rétturinn 

hjá krökkum er kjötbollur. Hvern-
ig væri að búa til alvöru kjötbollur 
og bjóða upp á með góðri, kaldri 
sósu? Þessi uppskrift er gerð frá 
grunni og ætti að duga í 70 bollur.

1 kg nautahakk
1 kg svínahakk
2 laukar, hakkaðir
4 hvítlauksrif, hökkuð

5 msk. kartöflumjöl
2 tsk. pipar
½ tsk. negull
1 tsk. engifer
1 msk. hafsalt
6 dl mjólk
2 dl rjómi

Hitið ofninn í 180°C.
Setjið allt hakkið í stóra skál. Rífið 
laukinn niður með rifjárni eða 
hakkið í matvinnsluvél og hrærið 
saman við kjötið. Setjið salt saman 

við og hnoðið allt saman með 
höndunum. Því næst er kartöflu-
mjöli bætt út í ásamt kryddum 
og hnoðað saman. Að lokum er 
mjólk og rjóma bætt saman við. 
Þetta má gera í hrærivél. Mótið 
bollur og steikið. Setjið bollurnar 
í eldfast mót og eldið í ofni í um 
það bil 10 mínútur eða þar til þær 
eru gegnum steiktar. Það má gera 
þetta fyrir fram og hita bollurnar 
upp áður en þær eru bornar á 
borð.

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM, 
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

RÚM • SÓFAR • HVÍLDARSTÓLAR • HEILSUKODDAR • LJÓS • HÚSGÖGN • GJAFAVÖRUR • BORÐ • SÆNGUR

JACOB stóll frá Calia Italia
SITTING VISION

hvíldarstólar

ISABELLA hægindasófi.
Sjá nánar á lur.isRICCARDO rafstillanlegur tungusófi

Brunstad 
hvíldarstóll

Svefnsófar í miklu úrvali og mörgum 
litum. Nokkrar stærðir í boði.

ERMES hægindasófi. Sjá nánar á lur.is GRACE hægindastóll ORACOL tungusófi

Öll sæti 

stillanleg

r is GRA

Öll sæti 

stillanleg

Stillanleg

rúm

Öll sæti 

og bak 

stillanlegt

Stillanlegur

höfuðpúði

VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN
SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK
Opið alla virka daga 10 -18. Lau.11-16 

AF RÚMUMUM, ,
LDARSTÓLÓLUMUMM

LÁTTU ÞÉR 
LÍÐA VEL

FRÁBÆR

JÓLATILBOÐ
Komdu í heimsókn

FFFFFFFFFFRFRFRFRFRFRFFFRFRFRRRÁÁÁÁB
JJÓJÓJÓJÓJÓÓLLAT
Komdu í

OPIÐ
ALLA 

HELGINA

Samtök hernaðarandstæðinga 
og Menningar- og friðar-
samtökin MFÍK standa fyrir 

friðargöngu á Þorláksmessu.
Friðargangan hefur verið farin 

niður Laugaveg frá árinu 1980. Í ár 
verður sú nýbreytni að ekki verður 
safnast saman á Hlemmi, heldur á 
Laugavegi neðan Snorrabrautar. Er 
það hugsað til að auka öryggi þátt-
takenda og losna við truflun vegna 
umferðar.

Notuð verða hin fjölnota 
friðarljós í stað hinna hefðbundnu 
vaxkerta. Þau verða seld í upphafi 
göngu og kosta 500 kr.

Safnast verður saman klukkan 
17.45 og gengið af stað á slaginu 18. 
Hamrahlíðarkórinn og Mennta-
skólinn við Hamrahlíð ganga 
fremst og syngja viðeigandi lög. Í 
göngulok verður stuttur fundur á 
Austurvelli þar sem baráttukonan 
Þórunn Ólafsdóttir flytur ávarp.

Friðarganga á 
Þorláksmessu

Meðfylgjandi súkkulaði-
mús úr smiðju Nigellu 
er með þeim einfaldari. 

Henni fylgir ekkert eggjavesen og 
sjá sykurpúðarnir til þess að hún 
haldist saman og stífni. Hún getur 
aftur á móti alls ekki talist holl 
en fæstir velta vöngum yfir því á 
þessum tíma árs.
 
150 sykurpúðar (marshmallows)
50 ósætt smjör
250 dökkt súkkulaði (helst 70%)
60 ml sjóðandi vatn
250 ml rjómi (rúmlega ef hann 
er til)
1 tsk. vanilla
 
Skerið sykurpúðana í tvennt og 
setjið á pönnu ásamt smjöri. 
Brjótið súkkulaðið í bita og bætið 
út í. Sjóðið vatnið í katli. Kveikið 
undir pönnunni og hellið heitu 
vatninu yfir sykurpúðana, súkku-
laðið og smjörið. Hrærið vel í þar 
til bráðið. Takið af hitanum og 
látið kólna. Þeytið rjómann með 
vanillunni. Bætið við súkkulaði-
hræruna og blandið vel saman. 
Hellið í sex skálar eða ábætisglös. 
Setjið filmu yfir og kælið í ísskáp í 
minnst þrjá tíma. Berið fram með 
rjóma og berjum.

Skotheld 
súkkulaðimús 
fyrir 6
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Bílar 
Farartæki

ÞARFTU AÐ KAUPA  
EÐA SELJA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur 
þar sem þú getur keypt eða selt 
bíl á einfaldan og hagkvæman 
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

 Bílaþjónusta

Þjónusta

 Hreingerningar

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur 
og stofnun fyrirtækja. Fagleg 
vinnubrögð á sanngjörnu verði. 
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 
2930.

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

Keypt
      Selt

 Til sölu

Kassagítarar í úrvali Gítarinn 
ehf Kassagítarar á tilboði 
Rafmagnsgítarar á tilboði Stórhöfða 
27 s 552 2125 www.gitarinn.is 
gitarinn@gitarinn.is

Ný veiddur Hornafjarðarhumar 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

Skemmtanir

Til sölu

SMÁAUGLÝSINGAR  11 L AU G A R DAG U R   2 2 .  D E S E M B E R  2 0 1 8 550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@frettabladid.is  gudruninga@frettabladid.is

Framleiðum einangrunarlok
og yfirbreiðslur á allar 
tegundir potta. 
Metum ástand og gerum við. 

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.is

Snyrti & nuddstofan Smart
Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!

Kíkjið á facebook síðu okkar: 
facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.

og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

LED leiðiskrossar

• Gengur fyrir raf-
hlöðum eða  
tengist rafmagni.

• Rafhlaða endist 
um það bil í einn 
mánuð.

Upplýsingar í s. 699 6869 og rafeindir.is

HÖFÐABÓN
BÓN OG ÞVOTTUR

Hægt að panta tíma á hofdabon.is

Höfðabón ehf • Dugguvogi 10 (bakvið húsið) 
S: 552 7772 eða sendu á okkur línu á bonhofda@gmail.com

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
vogur v

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Best geymda leyndarmál Kópavogs

Boltatilboð
SÍMI 554 2166

 200 KÓPAVOGUR

LEIKIR HELGARINNAR

LAUGARDAGUR

FÖSTUDAGUR

12:30 Arsenal – Burnley
15:00 Chelsea – Leiceister
17:30 Cardiff – Man.Utd.

20:00 Wolves – Liverpool

WWW.CATALINA.IS

Spilar fyrir dansi
FÖSTUDAG & LAUGARDAG

FRÁ KL. 00.00 - 03.00

Á ÞORLÁKSMESSU

VESTFIRSKT SKÖTUHLAÐBORÐ
FRÁ KL. 11.30 - 15.00 & 18.00 - 21.00

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is



Til sölu 12 volta leiðiskrossar með 
rafgeymi, einnig 24 volta og 32 
volta vandaðir díóðuljósakrossar 
á leiði. JS Ljósasmiðjan ehf 
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200 
kóp. S. 554 0661, 897 4996 & 699 
2502. Opið virka daga 8-18 og á 
laugardögum í desember 10-16.

Ungnautakjöt beint frá býli. Minnst 
1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, snitsel 
og steikur. www.myranaut.is s. 868 
7204

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

Skólar
Námskeið

 Ökukennsla
Ökukennsla, aðstoð við 
endurtökupróf og akstursmat. 
S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

Heimilið

 Barnavörur

VAGNSTYKKI + KERRUSTYKKI 
+ SKIPTITASKA

Verð frá 99.900 kr. Barnið 
Okkar - Hlíðasmára 4 - 201 Kóp. 
barnidokkar.is

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570 
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116 

REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR 
990 FM

165 og 285 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 

malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir  

Sverrir í s. 661 7000

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

Job.is

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Heilbrigðisþjónusta

Iðnaðarmenn

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770
www.radum.is • radum@radum.is

Þarftu að ráða
starfsmann?

 Ráðum sérhæfir 
sig í ráðningum og 
mannauðs ráðgjöf. 
Við komum til móts 
við þarfir fyrirtækja 
og sérsníðum 
lausnir sem henta 
hverjum viðskiptavini.
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WWW.CATALINA.ISBest geymda leyndarmál Kópavogs

SÍMI 554 2166
 200 KÓPAVOGUR

STÓRSKATA SALTFISKUR PLOKKFISKUR RÓFUR KARTÖFLUR
SÍLD HAMSATÓLG SMJÖR HNOÐMÖR RÚGBRAUÐ KAFFI & KONFEKT

VERÐ 3.900 KR.VERÐ 3.900 KR.
12 ÁRA OG YNGRI 1.900 KR.
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FYRIR 6 ÁRA OG YNGRI.

Á ÞORLÁKSMESSU 
FRÁ KL. 11.30 - 15.00 & 18.00 - 21.00

SKÖTUVEISLA
VESTFIRSKA SKÖTUHLAÐBORÐ
AÐ VENJU VERÐUM VIÐ MEÐ HIÐ MARGRÓMAÐA

Veislur



GUÐRÍÐARKIRKJA

Þorláksmessa 23. des.

Helgistund kl. 11:00 

Prestur sr. Karl V.Matthíasson.

Aðfangadagur 24. des.

Aftansöngur kl. 18:00

Prestar sr. Karl V.Matthíasson og 
sr. Leifur Ragnar Jónsson. Organisti 
Hrönn Helgadóttir og kór Guðríðarkirk-
ju syngur, Heiðdís Hanna Sigurðardót-
tir syngur einsöng. Kirkjuvörður Lovísa 
Guðmundsdóttir.

Jóladagur 25. des.

Hátíðarguðsþjónusta kl. 14:00

Prestur sr. Leifur Ragnar Jónsson. 
Organisti Hrönn Helgadóttir og kór 
Guðríðarkirkju syngur. Kirkjuvörður 
Lovísa Guðmundsdóttir.

28. desember 
Vængjamessa kl. 20:00

Prestar frá Guðríðarkirkju, Grafar-
vogskirkju og Árbæjarkirkju Þjóna í 
messunni. Þar mun fólk koma og deila 
hvað lífið getur breyst úr erfiðleikum 
í gleði. Sylvía Rún Guðnýjardóttir 
syngur einsöng. Kirkjuvörður Lovísa 
Guðmundsdóttir.

31. desember 
Aftansöngur kl. 17:00

Prestur sr. Karl V.Matthíasson. 
Organisti Hrönn Helgadóttir og kór 
Guðríðarkirkju syngur. Kirkjuvörður 
Guðný Aradóttir.

Hátíðardagskrá  
Árbæjarkirkju um jólin

Aðfangadagskvöld

24. desember 
Aftansöngur kl. 18.00
Hátíðarguðsþjónusta kl. 18.00. 
Sr. Petrína Mjöll Jóhannesdóttir 
þjónar fyrir altari og prédikar. 
Bergþór Pálsson syngur. Matthía B. 
Nardaeu óbóleikari. Kór Árbæjarkirk-
ju leiðir hátíðarsöng undir stjórn 
kórstjórans og organistans Krisztinu 
K. Szklenár.

Náttsöngur kl. 23.00
Sr. Þór Hauksson þjónar fyrir altari og 
prédikar. Rósalind Gísladóttur einsön-
gur. Sólrún Gunnarsdóttir fiðla. Kór 
Árbæjarkirkju leiðir hátíðarsöng undir 
stjórn kórstjórans og organistans 
Krisztinu K. Szklenár.

Jóladagur 

25. desember
Hátíðarguðsþjónusta kl.14.00 
sr. Petrína Mjöll Jóhannesdóttir 
þjónar fyrir altari og prédikar. Mar-
grét Einarsdóttir syngur einsöng. 

Annar dagur jóla

26. desember 
Jólaguðsþjónusta við kertaljós í 
Árbæjarkirkju Árbæjarsafni kl. 11.00 
Sr. Þór Hauksson þjónar fyrir 
altari og prédikar. Kirkjukórinn leiðir 
hátíðarsöng undir stjórn kórstjórans 
og organistans Krisztinu K. Szklenár.

Gamlársdagur

31. desember 
Hátíðarguðsþjónusta kl. 17.00
Sr. Þór Hauksson þjónar fyrir altari 
og prédikar. Kór Árbæjarkirkju leiðir 
hátíðarsöng. Organisti Péter Maté.

Nýársdagur 

1. janúar 2019
Guðsþjónusta kl. 14.00
Sr. Þór Haukssonar þjónar fyrir 
altari og prédikar. Kirkjukórinn leiðir 
hátíðarsöng. Organisti Guðmundur 
Ómar.

NESKIRKJA

Aðfangadagur  
24. desember

16.00 Jólastund barnanna 
Barnakórar Neskirkju syngja, 
helgileikur og jólasaga.

18.00 Aftansöngur – Hátíðartón 
Kór Neskirkju syngur, einsöngur 
Fjölnir Ólafsson. 

23.30 Nóttin var sú ágæt ein:  
Söngvar á jólanótt  
Háskólakórinn syngur.

Jóladagur  
25. desember

14.00 Hátíðarmessa 
Kór Neskirkju og Drengjakór 
Reykjavíkur syngja. 

Annar í jólum  
26. desember

11.00 Jólaskemmtun barnastarfsins 
Helgistund fyrir alla fjölskylduna  
í kirkjunni og jólaball í safnaðar-
heimilinu. Góðir gestir líta við. 

Gamlársdagur  
31. desember

18.00 Aftansöngur – Hátíðartón 
Kór Neskirkju syngur. 

Nýársdagur  
1. janúar 2019

14.00 Hátíðarmessa 
Kór Neskirkju syngur. 

 

Prestar Neskirkju, sr. Skúli S. Ólafsson 
og sr. Steinunn Arnþrúður Björnsdóttir 
þjóna í öllum athöfnum. Organisti er 
Steingrímur Þórhallsson.

Áskirkja
Helgihald um jól og áramót

Aðfangad. jóla, 24. des.
Aftansöngur kl. 18.

Sr. Sigurður Jónsson sóknar-
prestur prédikar og þjónar fyrir 

altari. Sungnir Hátíðasöngvar séra 
Bjarna Þorsteinssonar. Kór Áskirkju 
syngur. Einsöngur Guðmundur Karl 

Eiríksson. Organisti Bjartur Logi 
Guðnason.

Jóladagur, 25. des.
Hátíðarguðsþjónusta á Skjóli kl. 13.

Félagar úr Kór Áskirkju syngja.
Hátíðarguðsþjónusta í  

Áskirkju kl. 14.
Sr. Sigurður Jónsson sóknarprestur 
prédikar og þjónar fyrir altari ásamt 
Kristnýju Rós Gústafsdóttur djákna. 
Sungnir Hátíðasöngvar séra Bjarna 
Þorsteinssonar. Kór Áskirkju syngur. 

Organisti Bjartur Logi Guðnason.

Föstudagur 28. des.
Jólaguðsþjónusta á  
Dalbraut 27 kl. 14.

Gamlárskvöld, 31. des.
Aftansöngur kl. 18.

Séra Ása Laufey Sæmundsdóttir 
prédikar og þjónar fyrir altari. 

Sungnir Hátíðasöngvar séra Bjarna 
Þorsteinssonar. Kór Áskirkju syngur. 

Organisti Bjartur Logi Guðnason.

Föstudagur 4. jan. 2019
Guðsþjónusta í Norðurbrún 1 kl. 14.

Sunnudagur 6. jan.
Messa kl. 11.

Gleðileg jól! Farsælt komandi ár!  
Þökkum árið sem er að líða.  

Sóknarprestur, sóknarnefnd og  
starfsfólk Áskirkju.

HELGIHALD Í
DÓMKIRKJUNNI
Aðfangadagur jóla 24. des.
15.00 Dönsk messa Séra Ragnheiður 
Jónsdóttir, Bergþór Pálsson syngur. 
18.00 Aftansöngur Séra Elínborg 
Sturludóttir prédikar og séra Sveinn 
Valgeirsson þjónar fyrir altari.
23.30 Miðnæturguðþjónusta Þá verða 
lesnir og sungnir níu lestrar og sálmar 
í Dómkirkjunni. Guðsþjónustan á sér 
fyrirmynd í guðsþjónustu sem fram 
hefur farið í Kings College í Cambridge á 
Bretlandi óslitið frá 1918 og hefur þess-
ari guðsþjónustu verið útvarpað á BBC 
frá 1928. Í níu stuttum ritningarlestrum 
úr 1. Mósebók, spámannaritunum og 
guð spjöllunum, er rakin saga mannkyns 
allt frá syndafallinu, lesin fyrirheitin um 
Messías og sögð sagan af fæðingu 
Jesú. Á milli lestra syngur söfnuðurinn 
jólasálma.

Jóladagur 25. des.
11.00 Hátíðarmessa Biskup Íslands, frú 
Agnes M. Sigurðardóttir prédikar, sr. 
Sveinn Valgeirsson og séra Elínborg 
þjóna fyrir altari.
20.20 Bach tónleikar Ólafs Elíassonar

Annar dagur jóla 26. des.
11:00 Messa Sr. Sveinn Valgeirsson.

Sunnudagur milli jóla og nýárs 30. des.
11.00 Messa Sr. Elínborg Sturludóttir.

Gamlársdagur 31. des.
18.00 Aftansöngur Sr. Sveinn Valgeirs-
son prédikar og Sr. Elínborg Sturlu-
dóttir þjónar fyrir altari.

Nýársdagur 1. jan.
11.00 Hátíðarmessa Biskup Íslands 
Agnes M. Sigurðardóttir prédikar og 
dómkirkjuprestar þjóna fyrir altari.
20.20 Bach tónleikar Ólafs Elíssonar.

Dómkórinn syngur og Kári Þormar, dóm-
organisti leikur á orgelið við guðþjónustur-
nar. Hjartanlega velkomin í Dómkirkjuna.

Jólin eru að koma
Þorláksmessa 
23. Desember kl. 11:00
Kyrrðar- og fyrirbænastund. Séra 
Arna Ýrr Sigurðardóttir þjónar. Hákon 
Leifsson er organisti. Heitt súkkulaði og 
piparkökur eftir stundina.

Aðfangadagur jóla  
24. desember 
Jólastund barnanna kl. 15:00 
Syngjum saman jólalög, hlustum á sögu 
og höfum það huggulegt. Umsjón með 
stundinni hefur Pétur Ragnhildarson. 
Undirleikari er Stefán Birkisson.

Aftansöngur kl. 18:00  
í Grafarvogskirkju
Séra Grétar Halldór Gunnarsson þjónar 
og prédikar. Einsöngvari er Margrét Eir 
Hönnudóttir. Auður Hafsteinsdóttir leikur 
á fiðlu og Sigurgeir Agnarsson leikur á 
Selló. Kirkjukór- og Barnakór Grafarvogs-
kirkju leiða söng. Organisti er Hákon 
Leifsson og stjórnandi barnakórsins er 
Sigríður Soffía Hafliðadóttir. 

Ekki verður sýnt beint frá aftansöng á 
Stöð2 í ár en það verður aftur á dagskrá 
að ári.

Aftansöngur kl. 18:00 í  
Kirkjuselinu í Spöng
Séra Guðrún Karls Helgudóttir þjónar og 
prédikar. Einsöngvari er Elmar Gilberts-
son. Vox Populi leiðir söng. Organisti er 
Hilmar Örn Agnarsson. Björg Brjánsdóttir 
leikur á þverflautu.

Miðnæturguðsþjónusta í  
Grafarvogskirkju kl. 23:30
Séra Sigurður Grétar Helgason þjónar. 
Kammerkór Grafarvogskirkju syngur og 
organisti er Hákon Leifsson.

Jóladagur 25. desember
Hátíðarguðsþjónusta kl. 14:00
Séra Arna Ýrr Sigurðardóttir þjónar 
og prédikar. Einsöngvari er Magnea 
Tómasdóttir. Kór Grafarvogskirkju syngur 
og organisti er Hákon Leifsson. 

Hátíðarguðsþjónusta  
á Hjúkrunarheimilinu  
Eir kl. 15:30
Séra Arna Ýrr Sigurðardóttir prédikar og 
þjónar. Einsöngvari er Magnea Tómas-
dóttir. Kór Grafarvogskirkju leiðir söng og 
organisti er Hákon Leifsson.

Annar í jólum 26. desember
Jólastund við jötuna 
Séra Sigurður Grétar Helgason þjónar. 
Barnakór Grafarvogskirkju syngur undir 
stjórn Sigríðar Soffíu Hafliðadóttur. 
Organisti er Hákon Leifsson.

Gamlársdagur 31. desember
Aftansöngur kl. 18:00 
Séra Sigurður Grétar Helgason prédikar 
og þjónar. Einsöngvari er Sigrún 
Hjálmtýsdóttir, Diddú. Kór Grafarvog-
skirkju syngur og organisti er Hákon 
Leifsson. 

Nýársdagur 1. janúar
Hátíðarguðsþjónusta kl. 14:00 
Séra Guðrún Karls Helgudóttir prédikar og 
þjónar. Einsöngvari er Hallveig Rúnars-
dóttir. Kór Grafarvogskirkju syngur og 
organisti er Hákon Leifsson.

GUÐSÞJÓNUSTUR Í GRAFARVOGSKIRKJU  
Á AÐVENTU, JÓLUM OG UM ÁRAMÓT 2018 – 2019

 

GARÐASÓKN  
Í GARÐABÆ

Aðfangadagur 24. desember

18:00 Aftansöngur í Vídalíns kirkju. 
Sr Jóna Hrönn Bolla dóttir. Hallveig 
Rúnarsdóttir syngur einsöng.
23:30 Miðnæturguðsþjónusta í Garða-
kirkju. Sr. Henning Emil Magnússon. 
Erla Björg Káradóttir syngur einsöng.

Jóladagur 25. desember

14:00 Hátíðarmessa í Vídalíns kirkju. 
Sr. Jóna Hrönn Bolla dóttir. Sr. Bjarni 
Karlsson predikar. Hlöðver Sigurðsson 
syngur einsöng.
15:30 Hátíðarguðsþjónusta í Ísafold. 
Sr. Hans Guðberg Alfreðsson og Helga 
Björk Jónsdóttir, djákni.

Annar jóladagur 26. desem-
ber

14:00 Fjölskylduguðsþjónusta með 
hátíðarbrag í Vídalínskirkju. Sr. Jóna 
Hrönn Bolladóttir og Matthildur Bjarna-
dóttir. Gospelkórar kirkjunnar syngja. 
Jóhanna Guðrún Jónsdóttir syngur 
einsöng. 

Gamlársdagur 31.desember

17:00 sameiginlegur aftansöngur 
Garðaprestakalls í Bessastaðakirkju. 
Sr. Henning Emil Magnússon

Nýársdagur 1. janúar

14:00 Sameiginleg hátíðar messa 
Garðaprestakalls í Vídalínskirkju.  
Sr. Henning Emil Magnússon. Guðfinnur 
Sigurvinsson bæjarfulltrúi, flytur ávarp. 
Rannveig Káradóttir syngur einsöng.
15:30 Hátíðarguðsþjónusta í Ísafold,  
Sr. Henning Emil Magnússon

Víðistaðakirkja
Helgihald um jól og áramót

Aftansöngur  
aðfangadag kl. 17:00

Kór Víðistaðasóknar syngur 
undir stjórn Helgu Þórdísar  

Guðmundsdóttur.
Einsöngur:  

Lilja Guðmundsdóttir sópran.
Hljóðfæraleikur: Vigdís Klara 
Aradóttir og Guido Bäumer.

Prestur: Sr. Bragi J. Ingibergs-
son sóknarprestur.

Miðnæturguðsþjónusta  
aðfangadag kl. 23:30

Flensborgarkórinn syngur undir 
stjórn Hrafnhildar Blomsterberg.

Prestur: Sr. Stefán Már  
Gunnlaugsson héraðsprestur.

Hátíðarguðsþjónusta  
jóladag kl. 14:00

Kór Víðistaðasóknar syngur  
undir stjórn Helgu Þórdísar 

Guðmundsdóttur.
Einsöngur:  

Snæfríður María Björnsdóttir.
Prestur: Sr. Bragi J.  

Ingibergsson sóknarprestur.

Helgistund  
gamlársdag kl. 17:00

Kór Víðistaðasóknar syngur  
undir stjórn Helgu Þórdísar  

Guðmundsdóttur.
Prestur: Sr. Bragi J.  

Ingibergsson sóknarprestur.

HELGIHALD Í
DIGRANESKIRKJU
UM JÓL OG ÁRAMÓT 
Aðfangadagur jóla 24. des.
Jólagleði í Digraneskirkju kl. 15
Fjölskyldustund með jóla sálmum 
og jólagleði. Góðgæti í safnaðar-
salnum á eftir. Prestur: sr. Gunnar 
Sigurjónsson. María Magnúsdóttir 
annast um tónlist og söng.
Aftansöngur kl. 18
Kór Digraneskirkju.  
Prestur: sr. Gunnar Sigurjónsson.
Organisti: Sólveig Sigríður Einars-
dóttir. Einsöngvarar: Einar Clausen 
& Sandra Lind Þorsteinsdóttir
 
Jóladagur 25. des. 
Hátíðarguðsþjónusta kl. 14:00
Kór Digraneskirkju
Prestur: Sr. Gunnar Sigurjónsson.
Organisti: Sólveig Sigríður Ein-
arsdóttir. Einsöngvari: Una Dóra 
Þor björnsdóttir
 
Sunnudagur 30. des.
Jólastund eldri borgara í  
Hjallakirkju kl. 14:00
Vönduð dagskrá. Söngvinir, kór 
eldri borgara í Kópavogi annast um 
sönginn. Eftir stundina er boðið upp 
á kaffi og ýmislegt góðgæti. Allir eru 
velkomnir.
 
Gamlársdagur 31. des.
Aftansöngurinn á gamlárskvöld  
kl. 16:00
Kór Digraneskirkju. Aftansöngurinn 
á gamlárskvöld er gjarnan sambland 
af því hefðbundna og óhefðbundna 
í tónlist og töluðu máli. Sr. Gunnar 
Sigurjónsson annast um helgihaldið. 
Organisti: Sólveig Sigríður Einars-
dóttir.



Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@frettabladid.is 

Diddú segir gaman að syngja falleg lög sem tengjast kirkjunni og þessari árs-
tíð og kveðja árið sem er að líða með þakklæti í huga. MYND/SIGTRYGGUR ARI

Aðventan hefur verið einkar 
annasöm hjá Diddú og hún 
hlakkar til að njóta jólanna 

í faðmi fjölskyldunnar á fallegu 
heimili sínu í Mosfellsdalnum. „Ég 
hef það fyrir hefð að hvíla mig yfir 
sjálfa jólahátíðina eftir allan söng-
inn á aðventunni. Jólin eru heilög í 
mínum huga,“ segir Diddú brosandi 
í jólaskapi.

Á aðfangadag er hún meira og 
minna að snúast í eldhúsinu en 
hún á von á góðum gestum. „Við 
verðum sjö saman á aðfanga-
dagskvöld en ég á von á dætrum 
mínum, tengdasyni, barnabarni og 
tengdamóður minni í mat. Eins og 
hjá mörgum eru ýmsar þarfir sem 
þarf að uppfylla. Við hjónin höfum 
alltaf haft rjúpur í jólamatinn en 
eftir að tengdamamma varð ein 
hefur hún verið hjá okkur á jólum 
og hún fær sinn hamborgarhrygg, 
eins og hún er vön. Ein dóttirin er 
vegan og fær sína hnetu steik en allir 
fá sama meðlætið,“ segir Diddú en 
hún er vel kunn fyrir að vera lista-
kokkur.

Sungið saman í áratugi
Mörg undanfarin ár hefur Diddú 
sungið við messu á jóladag í Mos-
fellskirkju en í ár verður breyting 
þar á. „Ég mun syngja á tónleikum í 
Eldborg í Hörpu á annan í jólum og 
er því aðeins að spara mig. Þar mun 
ég stíga á svið með vini mínum, 

Agli Ólafssyni, sem heldur hátíðar-
tónleika. Það er dálítið óvanalegt 
að vera með svona stóra tónleika á 
annan í jólum og það verður gaman 
að fá að taka þátt í því,“ segir Diddú 
glaðlega en þau Egill hafa þekkst í 
áratugi.

„Já, við höfum þekkst frá því við 
vorum unglingar. Við Egill sungum 
fyrst saman þegar ég var nítján 
ára og þeir strákarnir í Spilverki 
þjóðanna voru þá rétt rúmlega 
tvítugir. Við Egill höfum sungið 
sundur og saman allar götur síðan,“ 
segir Diddú og hlær sínum smitandi 
hlátri.

Söng í kjallara kirkjunnar
Á gamlársdag fá gestir Grafar-
vogskirkju að njóta hennar fögru 
raddar en þá syngur Diddú í messu 
klukkan sex. „Ég hef ekki tölu á 
hversu oft ég hef sungið á þessum 
merkisdegi í Grafarvogskirkju. Ég 
byrjaði að syngja þar áður en stóra 
kirkjan sjálf var vígð og athafnirn-
ar fóru fram niðri í kjallara – það er 
orðið svo langt síðan,“ segir hún.

Diddú ætlar að syngja Ave 
Maríur, eins og hún segir sjálf, og 
fleiri hátíðleg lög og vonast til að 
fá sem flesta í messuna. „Það er 
svo gaman að syngja falleg lög sem 
tengjast kirkjunni og þessari árs-
tíð. Við erum að kveðja árið sem er 
að líða með þakklæti í huga.“

Þegar Diddú er spurð hvort hún 

sé trúuð svarar hún því játandi. „Já, 
ég er það. Mér líður alltaf afskap-
lega vel í kirkju og er svo lánsöm 
að fá að starfa mikið í kirkjum.“

Undanfarnar vikur hefur Diddú 
sungið á fjölda tónleika, bæði hér 
suðvestanlands og einnig norðan 
heiða. „Ég söng á mínum árlegu 
tónleikum í Mosfellskirkju og hef 

einnig sungið með ýmsum söngv-
urum og kórum. Ég fór norður 
á Akureyri á dögunum og söng 
á fimm tónleikum með Friðriki 
Ómari og fleiri frábærum söngv-
urum í menningarhúsinu Hofi. 
Ég dreifi mér eins og ég get, svo 
allir fái nokkra tóna frá mér,“ segir 
Diddú með bros á vör.

Syngja sundur og saman
Ein ástsælasta 
söngkona þjóðar-
innar, Sigrún 
Hjálmtýsdóttir 
eða Diddú eins 
og flestir þekkja 
hana, syngur við 
messu í Grafar-
vogskirkju á gaml-
ársdag klukkan 
sex. Á aðfanga-
dagskvöld ætlar 
hún að njóta þess 
að hlusta á aftan-
söng frá Dómkirkj-
unni í útvarpinu.

LINDAKIRKJA
Aðfangadagur
16:00 Jólastund fjölskyldunnar
Barnakór Lindakirkju og Unglinga-
gospelkór Lindakirkju syngja undir 
stjórn Áslaugar Helgu Hálfdánardóttur. 
Píanóleikur: Matthías Baldursson. 
Helgileikur, jólasagan og fl.
18:00 Aftansöngur
Kór Lindakirkju syngur undir stjórn 
Óskars Einarssonar. Steinar Matthías 
Kristinsson leikur á trompet. Sr. Guð-
mundur Karl Brynjarsson þjónar.
23:30 Miðnæturmessa
Kór Lindakirkju syngur undir stjórn 
Óskars Einarssonar. Steinar Matthías 
Kristinsson leikur á trompet. Sr. Guðni 
Már Harðarson þjónar.

Jóladagur
11:00 Hátíðarguðsþjónusta
Söngkonurnar Bylgja Dís Gunnarsdót-
tir sópran, Erla Björg Káradóttir sópran 
og Jóhanna Héðinsdóttir mezzósópran 
syngja. Antonía Hevesí leikur á flygil-
inn. Sr. Dís Gylfadóttir þjónar.

Annar í jólum
11:00 Sveitamessa
Jólasálmarnir með alþýðlegum blæ. 
Kór Lindakirkju syngur. Óskar Einars-
son stjórnar bæði kór og hljómsveit. 
Sérstakur gestur er Regína Ósk 
Óskarsdóttir söngkona. Sr. Guðmundur 
Karl Brynjarsson þjónar.
 
30. desember - sunnudagur
11:00 Jólaball sunnudagaskólans
Óvæntir gestir kíkja í heimsókn.

Gamlársdagur
17:00 Hátíðarguðsþjónusta
Kór Lindakirkju syngur undir stjórn 
Óskars Einarssonar. Sérstakur gestur 
er söngkonan og fiðluleikarinn Gréta 
Salóme. Sr. Dís Gylfadóttir þjónar.

HVERAGERÐIS-
PRESTAKALL

JÓL OG ÁRAMÓT 2018

Helgistund í  
Kotstrandarkirkju
Kotstrandarkirkja  
24. des. – Aðfangadagur kl. 13:00 
Unnur Birna og Dagný Halla 
Bassa dætur leika hugljúfa 
jólatónlist. Friðarloginn tendraður. 
Sr. Gunnar Jóhannesson leiðir 
stundina. 

Aftansöngur 
Hveragerðiskirkja  
24. des. – Aðfangadagur kl. 18:00 
Kirkjukór Hveragerðis- og Kot-
strandasókna syngur við undirleik 
Örlygs Atla Guðmundssonar 
organista. Prestur sr. Gunnar 
Jóhannesson.

Hátíðarguðsþjónusta
Kotstrandarkirkju   
25. des. – Jóladagur kl. 14:00
Kirkjukór Hveragerðis- og Kot-
strandasókna syngur við undirleik 
Örlygs Atla Guðmundssonar 
organista. Prestur sr. Gunnar 
Jóhannesson.

Aftansöngur 
Hveragerðiskirkja
31. des. – Gamlársdagur kl. 17:00
Kirkjukór Hveragerðis- og Kot-
strandasókna syngur við undirleik 
Örlygs Atla Guðmundssonar 
organista. Prestur sr. Gunnar 
Jóhannesson.

JÓL Í HJALLAKIRKJU

Þorláksmessa kl. 11.00 
4. í aðventu – Þorláks messu-
stund í kirkjunni

Á Þorláksmessu bjóðum við upp á 
kakó og kósý. Markús og Heiðbjört 
syngja jólalög og taka vel á móti 
gestum  og gangandi. Sr. Karen Lind 
leiðir stundina og Lára Bryndís organ-
isti spilar ljúfa jólatónlist. 

Aðfangadagur kl. 18.00 
Aftansöngur á aðfangadag

Prestar sr. Sunna Dóra Möller og sr. 
Bolli Pétur Bollason. Kór Hjallakirkju 
syngur undir stjórn Láru Bryndísar 
Eggertsdóttur organista. Hátíða-
söngvar Sr. Bjarna.

Jóladagur kl. 14.00 
Jólasöngvar og kertaljós

Jóladagshelgistund með ljúfum 
söngvum í kirkjunn. Prestur sr. Sunna 
Dóra Möller. Kór Hjallakirkju syngir 
undir stjórn Láru Bryndísar Eggerts-
dóttur organista.

30. desember kl. 14.00 
Messa eldri borgara

Sameiginleg messa eldri borgara í 
samstarfi við Digraneskirkju. Kór eldri 
borgara syngur undir stjórn Kristjáns 
Hrannars Pálssonar. Kaffi og meðlæti 
í safnaðarheimili að messu lokinni. 
Prestur sr. Karen Lind Ólafsdóttir.

Gamlársdagur kl. 17.00 
Aftansöngur 

Prestar sr. Karen Lind Ólafsdóttir og sr. 
Páll Ágúst Ólafsson. Kór Hjallakirkju 
syngur undir stjórn Láru Bryndísar 
Eggertsdóttur organista. Hátíðar-
söngvar sr. Bjarna. 

Ath. ekki er messað á nýársdag og 
sunnudaginn 6. janúar. Barnastarf 
Hjallakirkju hefst að nýju fimmtudaginn 
10. Janúar.

Þorláksmessa - fjölskyldustund kl. 11
Fjölskyldustund í aðdraganda jóla. Gradualekór Langholtskirkju 

tekur lagið fyrir kirkjugesti. Léttur hádegisverður í safnaðarheimili 
eftir samveruna. Sr. Guðbjörg Jóhannesdóttir þjónar. Organisti er 

Magnús Ragnarsson.

Aðfangadagur - aftansöngur jóla kl. 18 
Sr. Guðbjörg Jóhannesdóttir þjónar. Organisti Magnús  

Ragnarsson. Kór Langholtskirkju syngur ásamt eldri félögum. 
Kristín Sveinsdóttir syngur einsöng. 

Jóladagur - söngvar og lestrar jólanna kl. 14 
Komdu og syngdu með okkur alla uppáhalds jólasálmana.  

Sr. Guðbjörg Jóhannesdóttir þjónar. Organisti Magnús  
Ragnarsson. Kór Langholtskirkju leiðir safnaðarsöng. 

Annan í jólum - fjölskyldumessa kl. 14
Sr. Jóhanna Gísladóttir þjónar. Barnakórarnir Graduale Liberi 

og Graduale Futuri undir stjórn Sunnu Karenar Einarsdóttur og 
Rósu Jóhannesdóttur flytja helgileik og taka lagið fyrir kirkjugesti. 

Organisti er Magnús Ragnarsson.

Gamlársdagur - aftansöngur kl. 18 
Sr. Jóhanna Gísladóttir þjónar. Organisti Magnús Ragnarsson. 
Kór Langholts kirkju syngur ásamt eldri félögum. Ólafur Freyr 

Birkisson syngur einsöng. Messunni verður útvarpað á Rás 1. 

Allar nánari upplýsingar um starf og helgihald í kirkjunni er að  
finna á heimasíðu kirkjunnar www.langholtskirkja.is. Sóknarnefnd, 
starfsfólk og sjálfboðaliðar Langholtskirkju biðja öllum gleðilegra 
jóla og farsældar á komandi ári með þökk fyrir árið sem er að líða.
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GJÖF SEM 
SKEMMTIR
Það er auðvelt að gefa réttu 
gjöfina þegar úrvalið er nær 
óendanlegur fjöldi viðburða.

Gjafakortin fást á midi.is



Við þurfum að 
hlusta á þessa sögu

Í hlutverki einræðisherrans Hynkels. MYND/HÖRÐUR SVEINSSON.

„Þetta er ástríðustarf hvernig sem á það er litið,“ segir Sigurður Sigurjónsson. FRÉTTABLAÐIÐ/ ANTON BRINK

ÉG HEF FENGIÐ ÓTAL TÆKI-
FÆRI OG VONANDI HEF ÉG 
NÝTT ÞAU SUM ÞOKKA-
LEGA. ÞETTA HEFUR VERIÐ 
FRÁBÆRT LÍF.

Leikgerð Nikolajs Ceder-
holms af kvikmyndinni 
Einræðisherrann eftir 
Chaplin er jólaleikrit 
Þjóðleikhússins, frum-
sýnt 29. desember. Sig-

urður Sigurjónsson fer bæði með 
hlutverk rakarans hrekklausa og 
einræðisherrans Hynkels en þeir 
eru tvífarar.

Sigurður segist hafa verið eins og 
svo margir aðrir aðdáandi Chapl-
ins frá fyrstu tíð. „Við erum margir 
leikararnir sem erum alltaf að reyna 
að nálgast hann. Hann hefur verið 
fyrirmynd okkar enda hafði hann 
ótal form á valdi sínu. Var leikari, 
leikstjóri, handritshöfundur, tón-
skáld og dansari.“

Spurður hvenær hann hafi fyrst 
séð Einræðisherrann segir Sigurður: 
„Ég sá hana sem unglingur en þá átt-
aði ég mig ekkert á henni enda er 
hún ekki dæmigerð Chaplin-mynd. 
Allar myndir hans hafa boðskap og 
undirtón en þarna er sagan myrk. 
Þetta er að mörgu leyti erfið mynd 
því þar er verið að fjalla um ástand-
ið í heiminum eins og það var árið 
1939. Stríð er skollið á og heimurinn 
er að fara á hvolf og Chaplin skopast 
að því, sem er gríðarlega djarft.

Þetta verk á enn fullt erindi því 

einræðistilburðir eru áberandi mjög 
víða í heiminum í dag. Við þurfum 
að hlusta á þessa sögu. Í lok bíó-
myndarinnar er fræg ræða og í leik-
ritinu er búið að staðfæra hana og 
þar kemur fram kjarni sögunnar og 
boðskapur leikgerðarinnar.“

Þetta er jólasýning, er sérstök 
stemning á slíkum sýningum?

„Ég þekki það að vera í jólasýn-
ingu. Það er alltaf stemning að leika 
um jól og þá er extra hátíðarbragur. 
Hins vegar er þetta álag fyrir alla þá 
sem koma að sýningunni. Jólin mín 
fara í sýninguna og það verður bara 
að hafa það. Starfið er svo skemmti-
legt að ég sætti mig alveg við það. 
Mínir nánustu vita líka að hverju 
þeir ganga, ég er ansi mikið stikkfrí 
þessi jólin.“

Fengið ótal tækifæri
Þú hefur leikið í áratugi, á sviði, í 
sjónvarpi og kvikmyndum. Ganga 
hlutverk stundum nærri þér?

„Nei, frá fyrstu tíð hef ég forðast 
að taka þau inn á mig því það er vís-
asta leiðin til að brenna út. Hlutverk 
ganga hins vegar stundum nærri 
manni líkamlega, sérstaklega þegar 
maður er farinn að eldast.“

Hvernig er að eldast í leikhúsi?
„Eðlilega fækkar hlutverkunum 

með aldrinum og maður er ekki 
eins fær um gera eins mikið og 
þegar maður var tvítugur. Þess 
vegna þarf að passa upp á eldri leik-
ara og að þeir fái eitthvað að gera. 
Ég hef átt því láni að fagna að vera 
í góðu líkamlegu og andlegu formi 
en núna þarf ég að hafa meira fyrir 
hlutunum. Bara tæknilegur hlutur 
eins og það að læra rulluna sína er 
erfiðara en fyrir 30 árum.“

Ákvaðstu ungur að verða leikari?
„Hjá mér var þetta algjör til-

viljun. Ég hefði auðveldlega getað 
farið í iðnaðarstarf eins og flestir 
vinir mínir gerðu. Ég þótti sýna 
einhverja leikaratilburði í skóla og 
í skátunum. Þetta var ekki nokkuð 
sem ég hafði áttað mig á sjálfur en 
einhverjir urðu til að benda mér á 
það. Ég byrjaði sautján ára í Leik-
listarskólanum og rúmlega tvítugur 
var ég nýútskrifaður leikari. Ég hef 
verið leikari síðan og ekki unnið 
aðra vinnu. Þegar ég lít til baka 
finnst mér þetta óskiljanlegt. Ég hef 
fengið ótal tækifæri og vonandi hef 
ég nýtt þau sum þokkalega. Þetta 
hefur verið frábært líf.“

Alltaf að gera sitt besta
Hvaða viðhorf hefurðu til gagnrýni 
og gagnrýnenda?

„Ég hef fengið mjög góða gagnrýni 
og líka mjög slæma. Ég held að við 
leikarar séum almennt þokkalega 
brynjaðir gagnvart vondri gagn-
rýni. Stundum getur maður jafnvel 
verið svolítið sammála og kinkað 
kolli. Mín reynsla öll þessi ár er sú 
að við erum alltaf að reyna að gera 
okkar besta. Mér finnst mjög ósann-
gjarnt þegar leikhúsfólk er sakað um 
að hafa ekki verið að gera sitt besta. 
Okkur tekst hins vegar ekki alltaf 
jafn vel upp.“

Hefurðu átt þér draumahlutverk?
„Margir leikarar brenna fyrir að 

leika þetta og hitt hlutverkið. Ég er 
bara ekki þannig. En kannski get ég 
bara leyft mér að segja þetta því ég 
hef fengið svo mörg draumahlut-
verk.

Þetta er ástríðustarf hvernig sem 
á það er litið. Það er fyrst og fremst 
ástríðan sem heldur okkur leikur-
um inni í leikhúsinu, ekki eru það 
launin sem eru ekki há. Við finnum 
mjög greinilega fyrir áhuga fólks á 
leikhúsi. Fólk vill leikhús.“

Sigurður Sigur-
jónsson leikur í Ein-
ræðisherra Chaplins 
sem er jólaleikrit 
Þjóðleikhússins. Segir 
einræðistilburði vera 
áberandi víða.

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrun@frettabladid.is
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Lesum saman um jólin!

Auðna

4.094 kr.

Dagbók Kidda klaufa

3.049 kr.

Krýsuvík

4.409 kr.

Stóra fótboltabókin með Gumma Ben

3.779 kr.

Ungfrú Ísland

4.549 kr.

3.779 kr.

Tilboðin gilda 22. - 23. desember

Sextíu kíló af sólskini

4.549 kr.
Útkall - Þrekvirki í Djúpinu

4.269 kr.
Stúlkan hjá brúnni

4.479 kr.
Slím

959 kr.



Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug vegna andláts og útfarar 

okkar ástkæra
Ingvars Ástmarssonar 

sem lést sunnudaginn 14. október og 
var jarðsunginn miðvikudaginn  

31. október síðastliðinn.
Hugheilar jóla- og hátíðarkveðjur og heillaríkt komandi ár.

Jóna Guðfinnsdóttir
Ástmar Ingvarsson Íris Wigelund Pétursdóttir
Ragnar Ingvarsson Agnes Björnsdóttir
Arnar Ingvarsson Salbjörg Ólafsdóttir

og barnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Kristín Jóna Guðlaugsdóttir
lést þann 7. desember sl. á Landakoti. 
Að ósk hinnar látnu fór útför hennar 

fram í kyrrþey.

Gunnar Örn Kristjánsson  Birna H. Rafnsdóttir
Hafþór Kristjánsson Sólveig Björk Jakobsdóttir

börn og barnabörn.

Okkar yndislegi, heittelskaði sonur, 
bróðir, barnabarn og barnabarnabarn,

Eyþór Máni Stefánsson
Strandvegi 2, 210 Garðabæ,

lést á Landspítalanum við Hringbraut 
laugardaginn 15. desember. Útförin 
fer fram frá Garðakirkju föstudaginn 

 28. desember klukkan 13.00.

Stefán Pálmason Hjördís Ýr Bessadóttir
Þórður Halldór Stefánsson

Bessi Skírnisson Eiríksína Þorsteinsdóttir
Pálmi Þór Stefánsson Guðrún Björg Víkingsdóttir
Stefán Pálmason Hallbjörg Eyþórsdóttir

Hjördís Sigurbjörnsdóttir

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Þórður J.Ó. Kristófersson
úrsmiður, 

Ljárskógum 14, Reykjavík,
lést á Hjúkrunarheimilinu Sóltúni  
17. desember. Útförin fer fram frá 

 Laugarneskirkju fimmtudaginn 
 27. desember kl. 15.

Hulda Sigurbjörnsdóttir
Emilía Helga Þórðardóttir   Jón Jósef Bjarnason
Matthías Þórðarson  Rakel Daðadóttir
Þórdís Huld Þórðardóttir   Alex Montazeri
Jóhanna Sigurbjörg Huldudóttir Jóhann Pálsson
Skúli Eyfeld Harðarson Bryndís Hauksdóttir

afa- og langafabörn.

Ástkæra, yndislega móðir okkar, 
tengdamóðir, amma, langamma  

og langalangamma, 
Hrefna Svava 

Guðmundsdóttir
lést á dvalarheimilinu Grund 
mánudaginn 17. desember. 

Útför hennar fer fram frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði,  
þann 3. janúar 2019 kl. 15.00.

Kolbrún Sveinsdóttir
Erla Sveinsdóttir Pétur J. Eiríksson
G. Ágúst Pétursson Sesselja Auður Eyjólfsdóttir
Ingibjörg Pétursdóttir Hartwig Müller
Pétur Pétursson Dóra Kristín Björnsdóttir
Guðrún Pétursdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær bróðir okkar og frændi,
Jóhann Gísli Árnason

bifvélavirki, 
Vatnsveituvegi, Reykjavík, 

lést á líknardeild Landspítalans  
í Kópavogi 15. desember. Útför  

hefur farið fram í kyrrþey.
Ársæll Árnason
Garðar Árnason

Árni Páll, Margrét og Ársæll
Þóra, Guðný og Árný

ÚTFÚTÚTÚTÚÚÚ ARARÞJÓNUSTA

Vönduð og persónuleg þjónusta

athofn@athofn.is - www.athofn.is

ATHÖFN ÚTFARAÞJÓNUSTA - s: 551 7080 & 691 0919

Ingeg r Steinsson

Við önnumst alla þætti undirbúnings og fram-
kvæmd útfarar ásamt vinnu við dánarbússkiptin.
Við þjónum með virðingu og umhyggju að 
leiðarljósi og af faglegum metnaði.    

ViV ðð errum ttilil sstataððar 
þeegar þúþ þþarrftf  á 
okokkukur r aðað hhalaldad

Sigrúún ÓÓskarsdóttir,
guðg ffræðiningur

  Útfararþjónusta
                     & lögfræðiþjónusta

Vesturhlíð 9, Fossvogi | Sími 551 1266 | útför.is

Með kærleik og virðingu

Útfararstofa Kirkjugarðanna

Móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

Halldóra Snorradóttir
frá Syðri-Bægisá, Öxnadal, 

húsfreyja í Stóra-Dunhaga, Hörgárdal,
er látin. Útförin verður auglýst síðar.

Þórlaug Arnsteinsdóttir  Jóhann Þór Halldórsson
Sigrún Arnsteinsdóttir  Jóhannes Axelsson
Árni Arnsteinsson  Borghildur Freysdóttir
Hulda Steinunn Arnsteinsd.
G. Ingibjörg Arnsteinsd. Þórður Ragnar Þórðarson
Unnur Arnsteinsdóttir  Friðrik Sæmundur Sigfússon
Heiðrún Arnsteinsdóttir  Friðjón Ásgeir Daníelsson

og fjölskyldur.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Þóra Erla Hallgrímsdóttir
Akraseli 13,

lést á Líknardeild Landspítalans 
miðvikudaginn 19. desember.  

Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju 
 föstudaginn 4. janúar klukkan 13.

Edda Björnsdóttir  Halldór Jón Sigurðsson
Þórunn Árnadóttir  Ívar Ásgeirsson
Árni Þór Árnason  Mimmo IIlvonen Árnason
Jenný Árnadóttir  Jay Manganello

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín,  
dóttir, systir og frænka, 

Erla Sigrún Viggósdóttir
lést á Landspítalanum við Hringbraut 

fimmtudagin 20. desember.

Bragi Valgeirsson
Sandra Björk Bragadóttir
Brynhildur Íris Bragadóttir
Anna Eir Bragadóttir
Viggo Mortensen Bergþóra Þórðardóttir
Gerða Jenný Viggosdóttir Halldór Garðarsson
Magni Þór Mortensen Hrefna Arnardóttir

Auður, Elín, Baldur Örn, Kári Hrafn.

Elsku maðurinn minn,
Dr. Valgarður Egilsson

læknir og rithöfundur, 
Hólatorgi 4, 101 Reykjavík,

sem lést á heimili okkar 17. desember, verður jarðsunginn 
frá Dómkirkjunni föstudaginn 28. desember kl. 15.

Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Katrín Fjeldsted

ÚTF FA HAFNARFJARÐAR

ÚTFARAR F
 síðan 1996

 VIRÐING 

  

Margrét Ásta GuðjónsdóttirSverrir EinarssonKristín Ingólfsdóttir

Elskulegur faðir okkar,
Óttarr Möller

forstjóri,
lést á Hrafnistu í Reykjavík  

19. desember.

Emilía Björg Möller
Kristín Elísabet Möller

Erla Möller
Auður Margrét Möller
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TÍMAMÓT



BÆTTU HAMINGJU 
VIÐ JÓLABAKSTURINN

tilhamingju.is



Verð gildir til og með 24. desember eða meðan birgðir endast.

Allt fyrir innbakaðar nautalundir

Wellington

ÍN Nautalund
Ísland

5.995
kr. kg

Alls fyrir ca. 2,6 kg

WELLINGTON
Nautalund þýsk 1,6 kg  7.357 kr. 
Duxelle fylling 400 g     798 kr.
Smjördeig 2x270 g     396 kr.
Ítölsk þurrskinka 100 g     498 kr.

*

*

9.049
ca. 2,6 kg *

Ítölsk Hráskinka
100 g

498
kr. 100 g

Wewalka Smjördeig
270 g

198
kr. 270 g

FK Wellington Duxelle
Fylling, 400 g

798
kr. 400 g

Nautalund
Þýskaland, frosin

4.598
kr. kg

(= 3.480kr/kg)



Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00
Bónus Smáratorgi:  Mánudaga-Fimmtudaga; 10:00-19:00 • Föstudaga-Laugardaga; 10:00-19:30 • Sunnudaga; 11:00-18:00

22. des.   10:00-21:00    Laugardagur
23. des.   10:00-21:00    Sunnudagur
24. des.   10:00-14:00    Aðfangadagur

Opnunartími
fram að jólum

Vínber Græn og rauð 
Ný uppskera frá S-Afríku

879
kr. kg

JÓLAVÍNBERIN
Beint frá S-Afríku

Gleðileg jól



KROSSGÁTA  ÞRAUTIR

 LÁRÉTT 
1 Greiðir götu Gísla, Eiríks og Helga í höfuðstaðnum 
(16)
13 Öll háhýsi útfyrir bæjarmörkin? Það eru ákveðnar 
framfarir (10)  
14 Tekst að bjarga hilminum úr bobbanum (10)
15 Roskin rækta holt sem ber ávöxt (9)
16 Hitti fullfrjálsan öreiga (10) 
17 Skemma hluta og rimlakassar eru fyrir skepnur (8)
18 Byggingin geymir allt það sem bacalao-fram-
leiðsla krefst (9)
19 Áttu vinsæla messulistann? (10)
20 Reið vænir höfund um ólögmæta eintölu deilna 
(8) 
23 Dagstjarna fjórðu plánetunnar er hvikul (9)
24 Barnið segir óvin sinn gleypa tin (7)
25 Við flýjum stríð í nokkrum lotum (8)
28 Innleiðing skjalabýtta leiðir til afnotabreytinga (11)  
34 Frá, súr, búin! (8)
37 Sá tvo á perunni eftir ofát á perum? (9)
38 Tel þetta dag hinna léttvægu dóma augnabliks-
ins (10) 
39 Viðskipti færast annað án farskipa (8)
41 Munu þau átta sig á tjaldinu í grenndinni? (9)
42 Setja klæðningu á krukkuna og pokann á möttl-
inum (10)
44 Fannfergi ruglar frosk og ljón (9)
45 Kýs að farða sig þegar hann er búinn að færa klerk 
úr hempunni, annað væri rugl (8)
50 Þessir tappar verja þrumuskotin (9)
52 Held ég bæti alla daga með slíkum söng (9)
53 Hef dregið beiðni mína saman á eitt blað, autt (8)
54 Sækja má góðan svörð í móaflóann (10)

55 Ferðafélagi minn segir einu gilda hvernig ferðum 
okkar er háttað (9)
59 Hefur heldur skánað eftir að þú þekktir kvæði 
sem spurt var um ( 8)
60 Segja titring spila inn í vesöld heimsins (10)
64 Þessi er enn allur í drasli, en ekki kemur fram hver 
hann er (10)
65 Hrærir þá Óðinn uns fínir angar spretta úr jarð-
stöngli og sækja jurtinni næringu (8)
69 Fyrrum áttu Gyðingar jörð í Egyptalandi - það var 
mikil kostajörð (9)
70 Enn finnst stöpull, nokkru aftar en hinir (10)
71 Átti von á mótbárum frekar en þessu viðbragði 
sem ekkert var (8)
72 Kerra full af nautakjöti – dregin af nauti! (7)
73 Galaði út af eldum á botnþiljunum (8)
74 Að tala of mikið við ruglaða taxaskarfa getur leitt 
til allskonar mistaka (10)
LÓÐRÉTT 
1 Lúskra á toppmanni í viðskiptalífinu (11)
2 Hef áhyggjur af ungum aldri þessa liðs, einkum 
barnanna (11) 
3 Guðrún kann þá list að rista galdrastafi (11)
4 Átu stráka sem beittu línu (11)
5 Ánægjulegt að vera samvistum við grínara (10)
6 Tónn hans ruglaði mig svo að ég heyrði „barrdæld 
(8)
7 Flyt kagga korns á klár sem klárar sig af tveimur (10)
8 Rífðu agúrku og saxaðu aðra, blandaðu þessu 
saman og það er klárt (10)
9 Æ, ég tek þorpið fram yfir auðnina (9)
10 Gleypti hlaðborð með stelli og gestum og öllu (9)
11 Orð skulu standa, segir sú sem ekki talar af sér (7)

12 Það kom frostskemmd í nautgripakjötið, svo við 
borðum fugla í staðinn (7)
21 Sprettgangandi fær sér snúning og bakkelsi (9)
22 Grípið geim, víddina heim! (8)
26 Móbyrgi – þar sem tyrfið mál á sér sitt hólf (7)
27 Skyldi dúnn vera þungur? (7)
29 Sá brandgæs leika Sál konung (8)
30 Endur eru ekki fiðurfé, þvert á móti (9)
31 Grímur frá Kömpum ræktar þessi blóm (11)
32 Auður Arnar er hálft kíló á þessari vog (7)
33 Fyrsta flokks krúna er einkenni ákveðinna 
fremdardýra (6)
35 Við skulum tala um bjarg. Þar fór fram predikun. (9)  
36 Þetta mý við Mývatn er víst alveg eðal-mý (9)
40 Fíla sund í fornum skrám (7)
43 Sá sem á svæðið er ansi agressífur (8)
46 Margir villast á innbyrðis átökum óværu og stríði 
Sturlunga við Ásbirninga (11)
47 Fæ hálskrampa meðan þetta er að sjóða (7)
48 Bogaputti, er það frotte eða brimsúgur? (7)
49 Þeir óvirða örlítil afkvæmi afkvæma sinna (7)  
51 Flakk sagnorða milli alþjóðlegra ævintýra (10)
55 Finn fullnægju í góðu spjalli og eftirrétti (7)
56 Geri pot jafn vinsælt og rugl-gamalt sport (7)
57 Kemur óáfengur bjór róti á huga fólks? (7)
58 Af fljótandi gjaldmiðli Íslands frá ´76 - ´81 (7)
61 Kreppa fer illa í þann risa sem við ergjum (6) 
62 Um hró sem hann limlesti víst fyrir guð (6)
63 Lætur sig dreyma um tíu tíma bíómyndir (6)
66 Elska ruglaða menn og margdæmda (5)
67 Þessi höfði þurrkaðist út (5)
68 Viðbúnaður fyrir illa menn (5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14

15

16 17

18

19 20 21 22

23

24 25 26 27

28 29 30 31 32 33

34 35 36 37

38

39 40 41

42 43

44 45 46 47 48 49

50 51

52 53

54

55 56 57 58 59

60 61 62 63

64 65 66 67 68

69

70 71

72

73 74

Lausnarorð síðustu viku var
K E R F I S F R Æ Ð I N G U R

Á Facebook-síðunni Krossgátan er að finna ábend-
ingar, tilkynningar og leiðréttingar ef þörf krefur.

H O R T U G U M Á H S Þ R A U T

E Ú E Ú T B L Á S T U R Ð Í

L Í F R Æ N U M Y T R E I R U M

G I G Í D R Á T T I N N E A

A P A S K I N N G A K G I L

F T N Á A R M B I N D A N N A

E R K I E N G L A R Á N R A U

L E E F T I R L A U N A Á R I N

L R H T L H I F E L U

I L L M Á L U G U T T T E F L U M

A L L G O S G U F A A F

S A U Ð S L E G A T R F I M A S T

G U Y Ð A F Á T I E A

D R A U M A S T A R F Á S B Y R G I

E M F I R N A S T E R K J I

Á L Í T U R I N A V I T A E L D

L Ö Á F L O G I N O R L U

R I F L Á S L L T T V Í S T Í G

N U A K U R E Y R A R L U A

S N Ú Ð U R R S A A F L A Ð I R

VEGLEG VERÐLAUN

LAUSNARORÐ Vísbending f. lausnarorð: Ef bókstöfunum í jólareitunum er raðað rétt saman 
birtist það sem þarf til að koma krökkunum á lappir á þessum tíma árs. Sendið lausnarorðið í 
síðasta lagi 28. desember næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „Jólakrossgáta“.

Vikulega er dregið úr innsendum 
lausnarorðum og í þetta sinn 
fær vinningshafi eintak af Þrír 
dagar og eitt líf eftir Pierre 
Lemaitre frá Forlaginu. Vinnings-
hafi síðustu viku var Hjördís 

Hjartardóttir, 
Reykjavík.

m 

s-
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Lægra verð – léttari innkaup

Tilboðin gilda 22. - 24. desember 2018
Tilboðin gilda meðan birgðir endast • Birt með fyrirvara um prentvillur 

og myndavíxl • Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Úrbeinað hangilæri
Kjötsel 

2.764KR/KG
ÁÐUR: 3.949 KR/KG

Hamborgarhryggur
Kjötsel 

1.199KR/KG
ÁÐUR: 1.665 KR/KG

Sænsk skinka
Kjötsel 

998KR/KG
ÁÐUR: 1.995 KR/KG

ALLT Í JÓLAMATINN Í NETTÓ

Kalkúnabringur
Erlendar 

1.897KR/KG
ÁÐUR: 2.599 KR/KG

-15%

Rauð epli 

229KR/KG
ÁÐUR: 458 KR/KG

-50%

-30%
-28%

Humar án skeljar
800 gr

3.998KR/PK
ÁÐUR: 4.998 KR/PK

Skelbrotinn humar
1 kg 

3.271KR/KG
ÁÐUR: 4.089 KR/KG

-20%

KR/
ÁÐUR: 4.998 KR/PK ÁÐU

Heill kalkúnn
Franskur 

1.198KR/KG

Hátíðarlæri
Kjarnafæði 

2.589KR/KG
ÁÐUR: 3.698 KR/KG

-30%

FRÁBÆRT 
VERÐ!

-50%



Listaverkið
Þórdís Karlsdóttir sem ber titilinn 
Jólastjarna ársins 2018 lifir sig inn 
í sönginn og gerir lögin að sínum. 
Hún hefur komið fram á jólatón-
leikum Björgvins Halldórssonar  í 
Hörpu tvo síðustu daga og syngur 
á tvennum tónleikum í dag. Svarið 
við fyrstu spurningunni kemur ekki 
á óvart.

Hvað finnst þér skemmtilegast að 
gera? Auðvitað syngja – og vera með 
vinkonum mínum sem eru allar 
ólíkar hver annarri.

Hvernig var þér innanbrjósts 
þegar þú varst valin Jólastjarna 
2018? Ég var mjög hissa og vissi 
ekki hvað var að gerast þegar fólkið 
sem sér um keppnina kom í skól-
ann minn. En ég var ánægð og auð-
vitað er þetta mikill heiður. Fólkið 
er líka svo skemmtilegt.

Fór mikill tími í æfingar? Já, æfing-
arnar voru langar en dagarnir voru 
fáir sem við notuðum til æfinga. 
Þetta er samt allt rosa gaman og 
varð léttara eftir að jólafríið byrjaði 
í skólanum.

Ert þú í kór eða öðru tónlistar-
starfi? Ég er að læra söng í Tónlistar-
skóla Mosfellsbæjar og syng þar oft 
og æfi mig heima. Svo er ég líka í 
hljómsveitinni Readi. Við spilum og 

syngjum alls konar lög, það nýjasta 
á listanum er Crazy.

Hefur þú sungið einsöng opinber-
lega áður? Já, ég hef sungið í sýn-
ingu í Borgarleikhúsinu og í heim-
sóknum á elliheimili.

En aldrei í Hörpu fyrr? Jú, einu 
sinni. Þá söng ég einsöng með Stór-
sveit Mosfellsbæjar.

Hvernig tónlist fílar þú mest? Bara 
alla tónlist. Mest djass, en líka klass-
íska tónlist, hip hop og rapp.

Áttu þér uppáhalds söngvara? Já, 
ég elska að hlusta á blússöngkonuna 
Arethu Franklin.

Hvað finnst þér best við jólin? Það 
sama og flestum, matur og pakkar 
og svo auðvitað samveran með fjöl-
skyldunni, tala saman og svo líka að 
sofa út. Bara þessi grundvallaratriði.

  Fílar djass, 
klassíska tónlist, 
hip hop og rapp
Hin þrettán ára gamla Þórdís Karlsdóttir 
hefur slegið í gegn sem jólastjarna 2018 á 
jólatónleikum Björgvins Halldórssonar.

„Ég var mjög hissa og vissi ekki hvað var að gerast,“ segir Þórdís um viðbrögð 
sín við að vera valin Jólastjarna ársins 2018. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

ÉG ER AÐ LÆRA SÖNG Í 
TÓNLISTARSKÓLA 

MOSFELLSBÆJAR OG SYNG ÞAR 
OFT OG ÆFI MIG HEIMA. SVO ER 
ÉG LÍKA Í HLJÓMSVEITINNI 
READI.

Lísaloppa og Róbert voru 
að skreyta jólatréð og 
skemmtu sér konunglega 
við það. Hlóðu á það öllu 
því fallega sem þau
langaði til „Þetta finnst 
mér nú allt of skreytt 
jólatré,“ sagði Kata. „Ég 
meina, hvað eru eiginlega 
margar rauðar kúlur á 
þessu tré? eða kerti?“ 
Konráð byrjaði að telja 
og varð að viðurkenna 
að þær væru ansi margar 
kúlurnar og kertin.
„Að ekki sé minnst á 
brosandi stjörnurnar,“ 
bætti Kata við.  

„Svona, svona,“ sagði 
Lísaloppa. „Hvar er 
jólaandinn Kata mín? 
Þú þarft ekki alltaf að 
hafa allt á hornum þér. 
Reyndu frekar að njóta 
jólanna.“ Kata horfði 
smástund þögul á tréð. 
„Já kannski, en þið verðið 
að viðurkenna að þið 
vitið ekkert hvað þið 
eruð búin að setja 
margar rauðar kúlur 
á tréð.“ Það urðu 
þau að viðurkenna. 
Þær voru jú 
orðnar ansi 
margar.

g
iginlega
ur á 
ti?“ 
telja 

enna 
margar 
.
t á 
nar,“ 

þau að viðurkenna. 
Þær voru jú 
orðnar ansi
margar.

Konráð
á ferð og flugi

og félagar
332

Getur þú 

talið allar rauðu 

jólakúlurnar, 

kertin og brosandi 

stjörnurnar?

?
?

? ?
?

Hún Laufey Lilja Leifsdóttir sendi blaðinu 
þessa jólamynd af flottum karli úr bláum snjó.
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ORMSSON 
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

PENNINN
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 422 2211

BLÓMSTURVELLIR
HELLISSANDI
SÍMI 436 6655

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 433 0300

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LÁGMÚLA 8 · SÍMI 530 2800

Opnunartímar: 
Virka daga kl. 10-18
Laugardaga kl. 11-15

Netverslun

ormsson

POTTAR OG PÖNNUR Í GÓÐU ÚRVALI

Opið virka daga kl. 10-19
Laugardagur 22. des. kl. 11-21

Þorláksmessa 23. des. kl. 13-21
Aðfangadagur 24. des. kl. 10-12 

310s
Rakvél

kr. 8.990,-

300s
Rakvél

kr. 7.990,-

ST510
Skeggsnyrtir
kr. 9.990,-

GOTT ÚRVAL HÁRSNYRTITÆKJA
FYRIR KARLA OG KONUR Á 

FRÁBÆRU VERÐI

Gott úrval af einstökum vörum

CHOC EXTREME
Gæðapönnur í 20 / 24 / 

28 og 32cm

kr. 39.900,-

60 
klakar
á klst.

ÚRVALS 
KLAKAVÉL FYRIR 

HÁTÍÐARNAR.
Stendur undir 

stóru veislunum.

kr. 18.900,-

Hi-Res heyrnartól BT
SE-MS7BT

kr. 7.490,-

MUSE Útvarpsvekjari
M-189PMR

Lýsir 
tíma

í loftið

kr. 9.900,-

Sous Vide
Hægeldunartæki

58905

kr. 9.900,-

KAFFIVÉL BUENO
vrn. WM412250011

1000W kaffivél með glerkönnu.

NÝ VARA 

HJÁ ORMSSON

Jólaverð

Á meðan birgðir endast

OPIÐ TIL 21
LAUGARDAG OG SUNNUDAG

kr. 44.900,-

HLJÓMTÆKJASTÆÐA  - HM26
30W (15W + 15W RMS) (8 ) / Class D Magnari 
/ 2-Way Bass-Reflex Hátalarar / Bass Enhancer 
(P.BASS) / CD-Audio, CD-R/-RW (MP3) / USB 

Tengi (MP3) / AM/FM Útvarp m. 30 stöðva minni / 
Innbyggt Blueooth 4.1 / Bluetooth Auto Connect

Hljómtækjastæða. 
X-SMC02D-W

kr. 33.500,-

Stereo magnarar. Verð frá:  

kr. 36.900,-

SWITCH

Úrval NINTENDO leikja

kr. 56.900,-



VEÐUR   MYNDASÖGUR

Hæg breytileg átt og skýjað með köflum eða bjartviðri. Skýjað vestan til á 
landinu undir kvöld og stöku él. Hiti víða kringum frostmark en frost allt 
að 8 stig inn til landsins, einkum norðan til. Hlýjast suðaustan til.

Heimurinn

Veðurspá Laugardagur
Reykjavík

Ísafjörður

Akureyri

Egilsstaðir

Kirkjubæjarklaustur

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

M18 FUEL™ skilar afli til að 
saga á við bestu bensínknúnu 
keðjusagirnar.

POWESTATE™ mótor.
REDLINK PLUS™ yfirálagsvörn.
REDLITHIUM-ION™ rafhlaða.

Sveigjanlegt rafhlöðukerfi 
sem virkar með öllum 
Milwaukee ® M12™ rafhlöðum.

M18 FUEL™ skilar afli til að 
saga á við bestu bensínknúnu
keðjusagirnar.

POWESTATE™ mótor.
REDLINK PLUS™ yfirálagsvörn.
REDLITHIUM-ION™ rafhlaða.

Sveigjanlegt rafhlöðukerfi 
sem virkar með öllum 
Milwaukee ® M12™ rafhlöðum.

M18 FCHS
Alvöru keðjusög  
frá Milwaukee 

vfs.is

KOMDU
Í

– dásamleg deild samfélagsins

OPIÐ UM HELGAR FRÁ KL. 11 – 17

K
V

IK
A

Hei! Þarna er 
Henríetta! Hægðu 

aðeins á þér, 
pabbi!

Ókídókí. ÉG ER HÆTTUR 
MEÐ ÞÉR! KEYRÐU!

Drive-by 
breakup, 
flottur, 
Maggi.

Já, er 
það ekki? 

SMS er 
svo óper-
sónulegt.

Maggi … 
þegar við 

komum 
heim 

skulum 
við ræða 

aðeins 
saman.

Ég bar þig í móðurkvið í níu 
mánuði …

… var með þig á brjósti í ár. 
Smakkaði hverja skeið af 
mat sem þú borðaðir …

… og þú vilt ekki gefa 
mér bita af þessari 

böku?

Ókei, en þú verður 
að sótthreinsa 

gaffalinn á eftir.

Hugsarðu einhvern tíma útí 
það hvernig það hefði verið 
ef við hefðum fæðst inn í 

öðruvísi fjölskyldu?

SLEPPTU HONUM!

Þú ferð ekki í vinnuna með 
gat á sokknum!

Ég er að 
verða 
seinn!

Ég myndi seg ja að þessi 
fjölskylda geti ekki orðið 

meira öðruvísi.
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GÓÐAR GJAFIR, GLEÐILEG JÓL!

MUNDU EFTIR GJAFAKORTI 
PENNANS EYMUNDSSON!

VIÐ PÖKKUM INN FYRIR ÞIG 
OG ÞÚ KÍKIR Í TÍMARIT!

VITRA Rotary Tray

TILBOÐSVERÐ: 4.990.-

Verð áður: 6.364.-

VITRA High Tray

TILBOÐSVERÐ: 4.995.-

Verð áður: 6.360.-

TThhhhhHiAA HARARVITVVV TTTT AA HHH h TT

VITRA Wooden Doll

TILBOÐSVERÐ: 9.900.-

Verð áður: 12.900.-

llllDoDen Dn DdedeWooooVITRA WVITVI RA WWooododenen DDoll VITRA Elephant (S)

TILBOÐSVERÐ: 10.823.-

Verð áður: 13.420.-

VITRA Hang-It-All

TILBOÐSVERÐ: 29.760.-

Verð áður: 36.900.-

Hnattlíkön úr gleri

TILBOÐSVERÐ FRÁ: 7.699.-

Verð áður frá: 10.999.-

Frozen Borðspil - 
Snákaspilið / Lúdó

TILBOÐSVERÐ: 1.049.- (stk.)

Verð áður: 1.499.- (stk.)

Borðspil Pop Up 
Prinsessu / Frozen

TILBOÐSVERÐ: 2.799.- (stk.)

Verð áður: 3.999.- (stk.)

VITRA Toolbox

TILBOÐSVERÐ: 3.826.-

Verð áður: 4.748.-

B ð il P UB ð l P UFrozen BorðspilFrozen Borðsp l

30%
AFSLÁTTUR

30%
AFSLÁTTUR

30%
AFSLÁTTUR



 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboðsverða er til og með 23. desember eða meðan birgðir endast. Gildistími VITRA-tilboða er til og með 24. desmber. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 16, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Sólvallagötu 2
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2 
Húsavík - Garðarsbraut 9 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar 540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Úlfar og kokkarnir 
á Frökkunum

TILBOÐSVERÐ: 3.199.-

Verð áður: 4.449.-

Undir sumarhimni

TILBOÐSVERÐ: 4.799.-

Verð áður: 6.999.-

Íslendingasögur (5 bindi)

TILBOÐSVERÐ: 29.999.-

Verð áður: 37.999.-

Hinir útvöldu

TILBOÐSVERÐ: 6.999.-

Verð áður: 8.999.-

Hjarta Íslands

TILBOÐSVERÐ: 8.999.-

Verð áður: 12.999.-

Gorgías

TILBOÐSVERÐ: 2.999.-

Verð áður: 3.699.-

Einar Jónsson myndhöggvari

TILBOÐSVERÐ: 7.999.-

Verð áður: 9.999.-

Ljóðasafn

TILBOÐSVERÐ: 5.599.-

Verð áður: 6.999.-

ALLAR ERLENDAR 
MATREIÐSLUBÆKUR

20%
AFSLÁTTUR

Just Kids

TILBOÐSVERÐ: 5.999.-

Verð áður: 7.499.-

The Bucket List: Wild

TILBOÐSVERÐ: 4.479.-

Verð áður: 5.599.-

Hindsight

TILBOÐSVERÐ: 4.399.-

Verð áður: 5.499.-

This is Home

TILBOÐSVERÐ: 5.799.-

Verð áður: 5.999.-

JuJuustsst KiKidsdssJJusu t KKidKids

HindsightHi d ight

TTTheThee Be BBucucckckckeet Ltet LLisLisst: WildThT ee Buckkckettet LL st WWild

This is HomeThis is Home

LjLj ðóóðð fjóój ð f ndsndslananÍsÍslrtataHjHjHjjaaarHjartrta Ía Í laslanndssEEiEEiinannaarrar JJónssnnssossonn mmymymynndnddndhöhöhöögggvavariarEiniEinaa J nónsssoonn mmynyn hdhd ögöögggvg a iGoGGGGoorg asaíaí sssGGoroo íggíasas

Úlfar og kokkarnirÚlfaar og kookkkarnir Íslendinggasasögsögguruur (5(5r (5 bi5 bbinddi)di)Ísleenddingasösögugurr (55 bind ))Hi i út öldi i út ö dUndir sumarhimniUndir sumarhimmn



Í bókinni Jane Austen og ferð 
lesandans fjallar Alda Björk 
Valdimarsdóttir, dósent við 
Háskóla Íslands, um það 
hvernig ímynd Jane Austen 
lifir áfram innan ástarsagna, 

skvísusagna og sjálfshjálparbóka 
samtímans. Bókin er unnin upp úr 
doktorsritgerð Öldu sem hún varði 
árið 2014.

„Bókin fjallar um endurritanir á 
Jane Austen út frá þessum þremur 
nálgunarleiðum. Það varð risastór 
sprenging eftir að BBC-þáttaröðin 
af Pride and Prejudice var sýnd 
árið 1995, og kannski ber Colin 
Firth vissa ábyrgð á því en þætt-
irnir gerðu hann að stórstjörnu. 
Um svipað leyti voru gerðar kvik-
myndir eftir öllum bókum Austen 
svo að líklega lá eitthvað í loftinu. 
Síðan koma endurritanirnar. Ég 

er aðallega að skoða þrjár greinar; 
ástarsöguna, skvísusöguna og sjálfs-
hjálparbækur. Austen-iðnaðurinn 
einskorðast ekki við þær, því að 
skrifaðar hafa verið glæpasögur, 
hrollvekjur, erótískar sögur, kokka-
bækur og svo mætti lengi telja. Þetta 
er risastór iðnaður.“

Í leit að einfaldari heimi
Þegar Alda er spurð hvað heilli 
nútímakonur svo mjög við bækur 
Jane Austen segir hún: „Þetta er 
ein af stóru spurningunum sem ég 
glími við í bókinni. Ég skoða þetta 
út frá konum, kvenhlutverkum og 
konum í neyslusamfélagi. Oft og 
tíðum sjá þær um heimili og börn 
en eru einnig að huga að eigin 
frama. Við þetta bætist að í sam-
félaginu er mikil útlitsdýrkun sem 
skapar gríðarlegt álag. Hraðinn í 

Djúp viska Jane Austen

Heill iðnaður hefur sprottið upp í 
kringum heim Jane Austen.

Sjá má að konur sækja í vísdóm Austen til að fá svör við erfiðum spurningum, segir Alda. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Alda Björk Valdi-
marsdóttir hefur 
skrifað bók um 
það hvernig ímynd 
bresku skáldkon-
unnar lifir áfram. 
Konur í sögum 
Austen sjálfstæðar 
og sterkar.

samfélaginu er líka mikill. Í skvísu-
sögunum er ákveðin angist ríkjandi 
hjá kvenhetjunum og þessi kvíði 
er einnig áberandi í sjálfshjálpar-
bókunum. Það má velta því fyrir 
sér hvort konur sem sækja í þessar 
bækur séu um leið að leita í heim 
sem er aðeins einfaldari en sá sem 
þær lifa í. Konur í sögum Jane 
Austen  hafa ekki mikil réttindi en 
eru samt sterkar og sjálfstæðar. 
Hugsanlega eru nútímakonur að 
sækja í þær sem fyrirmyndir og 
heillast um leið af fantasíunni um 
einfalt samfélag. Það er ákveðin 
blekking vegna þess að þetta var 
alls ekki gott samfélag fyrir konur.“

Skvísusögur og hefðarhöfundur
Dagbók Bridget Jones hefur verið 
skilgreind sem fyrsta skvísusagan 
en þar er Alda með aðra kenningu. 
„Mín kenning er sú að Northanger 
Abbey eftir Jane Austen sé fyrsta 
skvísusaga sem skrifuð hefur verið 
og í bókinni skoða ég tengslin milli 
þessara tveggja skáldsagna. Ég 
skoða líka bækur eftir Sophie Kin-
sella, en þessir tveir höfundar eru 
að mínu mati arftakar Austen, þótt 
sögur þeirra séu augljósar afþrey-
ingarsögur meðan Jane Austen er 
kanónuhöfundur. Sögur Fielding 
og Kinsella  eru kómískar frásagnir, 
sagðar frá sjónarhóli konunnar. 
Munurinn er sá að enn sem komið 
er eru skvísusögur hrein afþreying 
meðan Jane Austen er hefðarhöf-
undur og sögur hennar flóknari.“

Andleg næring og hugljómun
Svo eru það allar sjálfshjálpar-
bækurnar en þar er litið til með-
ferðarfulltrúans Jane Austen sem 
er í þessum bókum gjarnan í hlut-
verki sálfræðings eða leiðbeinanda. 
Sjá má að konur sækja í vísdóm 
Austen til að fá svör við erfiðum 
spurningum varðandi líf sitt og þá 
aðallega ástalíf en einnig hversdags-
legri vandmál. Viska Jane Austen er 
svo djúp að hún verður í sumum af 
þessum ritum að vitringi, gúrú eða 
fær jafnvel stöðu dýrlings. Þannig 
verður hún og skáldsögur hennar að 
trúarlegu viðfangsefni og lesendur 
sækja sér andlega næringu, leiðsögn 
og hugljómun í verk hennar.

Bók Öldu er ríkulega mynd-
skreytt. „Það fór heilmikill tími í 
að velja myndir í bókina og skrifa 
myndatexta, en það eru rúmlega 
100 litmyndir í bókinni. Hún á líka 
að vera prentgripur sem gaman er 
að fletta og skoða,“ segir Alda. „Það 
var sérstaklega ánægjulegt að vinna 
þessa bók á íslensku vegna þess að 
svona stórar fræðilegar bækur eru 
yfirleitt ekki gefnar út í enskumæl-
andi löndum“, segir hún að lokum.

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrun@frettabladid.is

Opnunartími 
verslana í Firði 

Frábær dagskrá í Jólaþorpinu 22. og 23. des.                                      Sjá nánar á    

Lau.  22. des.  11-22
Þorláksmessa 11-23
Aðfangadag       til 13
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GEFÐU
GLEÐISTUND
UM JÓLIN 
Gjafakort í Þjóðleikhúsið er 
ávísun á upplifun og ævintýri
 
Það er einfalt að ganga frá 
kaupunum á leikhusid.is
eða í síma 551 1200

Þjóðleikhúsið • Hver f isgata 19 • 101 Reyk javík • s . 551 1200 • leikhusid. is



Krókháls 1 • 110 Reykjavík • Iceland • S. 567 8888  • www.pmt.is

Við prentum allar gerðir af límmiðum fyrir stóra sem smá viðskiptavini.  
Mikið úrval af stöðluðum límmiðum og einnig hægt að panta stafrænt prentaða miða á heimasíðunni okkar.

Mörg af stærstu fyrirtækjum landsins láta prenta límmiða og umbúðir hjá okkur.    
Hafðu samband og fáðu tilboð í límmiða eða umbúðir.

L Í M M I ÐAR ... og svo miklu meira

NÝ HEIMASÍÐA
www.pmt.is 
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PRODOTTO IN
ISLANDA

PURO • NATURRAAALLLEE • ISLLAANDESE – DAL 1938

82,1

Da consumarsi entro:

U
53252/8

Omega 3
con  Vitamina E
120 capsule da 500 mg

Integratore alimentare a base dii Oliio di
pesce di tipo trigliceride. Gli aciidi ggrassi
Omega 3 possono rappresentare unn aiuuto al
sistema cardiovascolare con l'asssunzione
giornaliera di 250 mg di EPAPP e di DHA.
La Vitamina E e un gruppo di compposti con
proprietà antiossidanti.

Avvertenze:  non superare la dose
giornaliera consigliata. TeneTT re fuuori dallag

integratori non vanno intesi come
sostitutivi di una dieta variata, equuilibrrata
ed un sano stile di vita.

Dose consigliata:  per adulti 2-4 capsulle, per
bambini dai 6 ai 12 anni 1-2 capsulee al ggiorno .

OOmegga 3 oli do di pesce, gel
uumidificant gle (g icerina), 
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Informazioni nutrizionali per 4 capsule:
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Mjólkursamsalan ehf.
Reykjavík

gottimatinn.is

Innihaldslýsing: Nýmjólk, salt, 
mjólkursýrugerlar, ostahleypir.
 

Orka
Fita 
- Þar af mettuð 
Kolvetni 
- Þar af sykurtegundir 
Prótein 
Salt 

5 6 9 0 5 1 6 0 5 3 2 0 8
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BÆKUR

Bókasafn föður míns 
★★★★

Höfundur: Ragnar Helgi Ólafsson
Útgefandi: Bjartur
Blaðsíður: 200

„Þó þeir hafi jafnvel ekki bjargað 
nema einni góðri bók frá glötun, 
hafa þeir unnið svo þarft verk að 
orðstír þeirra deyr ekki.“

(Bókasafn föður míns bls. 63, 
tilvitnun í bókina Bækur og bóka-
menn).

Við sem elskum bækur, sofnum 
með þær undir koddanum, fyllum 
allar hillur og borð af bókum og 
finnst eiginlega ekki vera heim-
ili ef það sést í bókalausan vegg 
eigum mörg hver erfitt með að 
horfast í augu við að við séum að 
lifa efstu daga bókarinnar. Þetta 
verður Ragnar Helgi Ólafsson, 
bókahönnuður og lesandi, sonur 
bókaútgefanda og sonarsonur 
bókasafnara, með bókaástríðu í 
blóðinu sem hann á þó í flóknu 
sambandi við, áþreifanlega var 
við þegar hann horfist í augu við 
nánast óyfirstíganlegt verkefni: að 
fara í gegnum bókasafn látins föður 
síns, velja bækur, hafna bókum og 
henda bókum (mig svíður í augun 
og fingurna þegar ég skrifa þessi 
tvö orð saman), reyna að koma 
bókunum sem hann sjálfur hefur 
hafnað en ekki hent í skjól ein-
hvers staðar fyrir og komast að 
því að það skjól er ekki lengur til, 
enginn vill gamla bók, ekki einu 
sinni hann sjálfur. Meðfram þessu 
óyfirstíganlega verkefni vinnur 
hann úr minningum um föður sinn 

um leið og hann flettir gegnum 
bækurnar í safninu, fléttar saman 
persónulegri reynslu og lífinu, 
samfélaginu og heiminum sem 
bækurnar bera í sér og yfir hvoru 
tveggja er tregi, atburðarásin er 
komin af stað, dómur hefur verið 
upp kveðinn og það er ekkert að 
gera nema horfa á eitthvað sem 
skiptir svo óendanlega miklu máli 
fjara út, nema kannski að reyna að 
fanga það á einhvern hátt.

Hugmyndin um bókasafn er eins 
konar leiðarstef gegnum bókina og 
stundum er eins og Bókasafn föður 
míns sé tilraun til að bjarga Bóka-
safni heimsins, Ragnar Helgi sjálfur 
er eins og einn af bókavörðunum 

sem hlupu um í örvæntingu 
þegar bókasafnið í Alexandr-
íu brann og reynir að bjarga 
einhverju, jafnvel hverju sem 
er úr eldi sem vitað er að eirir 
engu.

Bækur um þjóðlegan fróð-
leik verða honum að óvörum 
það sem honum finnst mikil-
vægast í safninu, sú heimssýn 
og þjóðarspegill sem þær birta 
og er löngu horfinn, nema sem 
minningar í bókum.

Þetta er dásamleg bók, full 
af næmi, vandvirkni og lág-
stemmdum sterkum tilfinn-
ingum. Treginn þegar horft 
er augliti til auglitis við hið 
óumflýjanlega sem er andlát 
ástvinar speglast í treganum 
yfir því hvernig heimurinn, 
tíminn, það sem okkur finnst 
verðmætt og það sem okkur 
þykir vænt um, eins og bækur 
til dæmis, mun breytast og að 
lokum hverfa. „Tregafullri sálu-
messu yfir bókinni verður því 
vart fundinn betri staður en ein-

mitt í bók.“ (Bls. 164).
En… samkvæmt glænýjum 

Þjóðarpúlsi Gallup sem var birtur 
í fyrradag óskar fjórði hver Íslend-
ingur sér bókar í jólagjöf. Kannski 
erum við ekki alveg búin, kannski 
mun bókaþjóðin veita viðnám enn 
um sinn. Svo vitnað sé í Bókasafn 
föður míns á bls. 153: „Reynsla mín 
af því að brenna bækur hefur kennt 
mér eitt framar öðru: bækur vilja 
helst ekki brenna.“ 
Brynhildur Björnsdóttir

NIÐURSTAÐA: Einstaklega falleg 
og hugörvandi bók fyrir alla þá sem 
hafa elskað og misst, bækur og fólk.

Bruninn í Alexandríu

Í könnun sem Miðstöð íslenskra 
bókmennta lét gera fyrir stuttu 
kemur fram að 79 prósentum 

landsmanna finnst mikilvægt að 
þýða erlendar bækur á íslensku. 
Miðstöðin hefur á þessu ári úthlut-
að tuttugu milljónum til þýðinga 
á íslensku. Nýlega var tilkynnt um 
styrki í seinni úthlutun ársins og þar 
eru mörg ánægjuleg tíðindi. 

Íslenskir lesendur eiga von á 
þýðingum á frábærum verkum. Þar 
skal fyrst nefna íslenska þýðingu 
Jóns St. Kristjánssonar á Great 
Expect ations eftir Charles Dickens, 
en hér er á ferð ein frægasta skáld-
saga hans sem hefur margoft verið 
kvikmynduð og gerð að sjónvarps-
þáttum. Von er á þýðingu Þórdísar 
Bachmann á Fahrenheit 451 eftir 
Ray Bradbury. Halla Kjartansdóttir 
þýðir Lacci eftir Domenico Starnone 
og Sólveig Sif Hreiðarsdóttir Where 

the World Ends eftir Geraldine Mac-
Caughrean. Smásögur heimsins IV 
– Afríka koma út og þar eru margir 
þýðendur. Utopia for Realists eftir 
Rutger Bregman kemur í þýðingu 
Jóns Baldvins Hannibalssonar. 
Warriors, into the Wild eftir Erin 
Hunter er í þýðingu Urðar Snædal 
og valin  ljóð W.B. Yeats í þýðingu 
Sölva Björns Sigurðssonar. Einn-
ig safn ljóða eftir Simon Armitage, 
Lavinia Greenlaw og Paul Muldoon 
í þýðingu Sigurbjargar Þrastardótt-
ur, Magnúsar Sigurðssonar og Sjón.

Meðal barna- og ungmennabóka 
sem hlutu styrki eru The Wizards 
of Once eftir Cressida Cowell sem 
Jón St. Kristjánsson þýðir. Einnig 
The Polar Bear eftir Jenni Desmond 
í þýðingu Maríu S. Gunnarsdóttur 
og Mein Lotta-Leben eftir Alice 
Pantermüller í þýðingu Herdísar 
M. Hübner. – kb

Glæstar vonir á íslensku
Charles Dickens, einn merkasti skáldsagnahöfundur allra tíma.
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Hvað?   
Hvenær?  
Hvar? 
Laugardagur

hvar@frettabladid.is

22. DESEMBER 2018
Tónlist
Hvað?  Mozart við kertaljós
Hvenær?  21.00
Hvar?  Dómkirkjan
Camerarctica heldur sína árlegu 
kertaljósatónleika í kirkjum nú fyrir 
jólin og verða tónleikarnir í Dóm-
kirkjunni í kvöld, 22. desember, kl. 
21.00. Camer arctica hefur leikið 
ljúfa tónlist eftir Mozart í 25 ár og 
þykir mörgum ómissandi að koma 
úr miðri jólaösinni inn í kyrrðina og 
kertaljósin í rökkrinu. Tónleikarnir 
eru um klukkustundarlangir og 
hefjast þeir allir klukkan 21.00. Á 
dagskránni eru kammerperlur eftir 
Wolfgang Amadeus Mozart; Diverti-
mento fyrir strengi, Kvartett fyrir 
klarínettu og strengi og Kvartett 
fyrir flautu og strengi og að venju 
lýkur tónleikunum á því að Camer-
arctica leikur jólasálminn góða „Í 
dag er glatt í döprum hjörtum“ sem 
er einnig eftir Mozart.

Hvað?  Une Misère & Celestine
Hvenær?  21.00
Hvar?  Húrra, Tryggvagötu
Tónleikar með þessum tveimur 
sveitum á Húrra í kvöld.

Hvað?  Jólatónleikar Valdimars Guð-
mundssonar
Hvenær?  15.00
Hvar?  Bryggjan brugghús, 
Grandagarði
Stórsöngvarinn 
Valdimar Guð-
mundsson heldur 
jólatónleika sína 
í Bruggsal Bryggj-
unnar brugg-
húss, í kvöld, 
22. desember. 
Tónleikar hefjast 
klukkan 22.00 en 
opnað verður í sal-
inn upp úr kl. 21.00. 
Ekki verður hægt að 
taka frá sæti í salnum og 
er mælst til að fólk mæta 
tímanlega.

Hvað?  Kosmodod og Kraftgalli
Hvenær?  20.00
Hvar?  Vínyl, Hverfisgötu
Kosmodod kemur ferskur heim 
á Klakann og tekur eitt af sínum 
electro-dinnersettum eins og hann 
hefur oft glatt okkur með hérna 
á Vínyl. Með honum um kvöldið 
verður svo Kraftgallinn með engla-
röddina og tól sín og tæki. Ekki er 
búið að ákveða uppstillingu eins og 
er en þetta verður auðvitað allt jóla-
legt og ilmandi.

Hvað?  Ólöf Arnalds
Hvenær?  21.00
Hvar?  Mengi, Óðinsgötu
Ólöf tekur lag eða tvö.

Viðburðir
Hvað?  Jólamarkaður í Gamla bíói
Hvenær?  15.00
Hvar?  Gamla bíó
Við blásum aftur í lúðra og verðum 
með jólahátið í Gamla bíó. Alls 
kyns varningur og góðgæti verður a 

boðstólum: Ilmandi kakó, vöfflur, 
jólaglögg o.fl. ljúfmeti verður í létta 
jóla-kaffihúsinu sem poppa mun 
upp í anddyrinu. Það verður kósí 
jólastemming í þessu fornfræga og 
fallega húsi í hjarta borgarinnar. 
Á markaðnum mun ægja saman 
handverki, hönnun, list, framandi 
varningi og skemmtilegri tónlist.

Sýningar
Hvað?  Gallerí Kúpa – Opnun
Hvenær?  16.00
Hvar?  Gallerí Kúpa, Laugavegi
Í dag, laugardaginn 22. desember, 
kl. 16.00 opnar Jón Sæmundur nýtt 
gallerí og sýningarrými – Gallerí 
Kúpu, í húsakynnum Dead Gallerís 
við Laugaveg 29 í portinu á bak við 
Brynju. Jón vinnur nú að einka-
sýningunni Foss, sem verður opnuð 
árið 2019 en hægt verður að fá for-

Valdimar verður með  
jólatónleika sína í kvöld. 

Aníta Hirlekar og Magnea Einarsdóttir fatahönnuðir verða með jólapop-up-verslun alla helgina í Garðastræti 2. 

Allt sem er frábært Litla sviðið

Kvenfólk Nýja sviðið

Núna 2019 Litla sviðið

Jólaflækja Litla sviðið

Kvöldvaka með Jóni Gnarr Litla sviðið

Ég dey Nýja sviðið

Ríkharður III Stóra sviðið

Elly Stóra sviðið

Sun 30.12 kl. 15:00 U
Sun 30.12 Kl. 20:00 U
Fös 04.01 Kl. 20:00 U

Lau 05.01 Kl. 20:00 U
Lau 12.01 Kl. 20:00 U
Sun 13.01 Kl. 20:00 Ö

Fös 18.01 Kl. 20:00 Ö
Lau 19.01 Kl. 20:00 Ö
Sun 20.01 Kl. 20:00 Ö

Sun 30.12 Kl. 20:00 U Fös 04.01 Kl. 20:00 Ö Fös 18.01 Kl. 20:00 Ö

Fim 20.12 Kl. 20:00 U
Fös 21.12 Kl. 20:00 U
Fös 28.12 Kl. 20:00 U
Lau 29.12 Kl. 20:00 U

Sun 30.12 Kl. 20:00 U
Fös 04.01 Kl. 20:00 U
Lau 05.01 Kl. 20:00 U
Sun 06.01 Kl. 20:00 U

Fös 11.01 Kl. 20:00 U
Lau 12.01 Kl. 20:00 U
Fös 18.01 Kl. 20:00 Ö
Lau 19.01 Kl. 20:00 U

Fös 25.01 Kl. 20:00 Ö
Lau 26.01 Kl. 20:00 Ö
Fös 02.01 Kl. 20:00 Ö
Lau 02.02 Kl. 20:00 Ö

Fös 11.01 kl. 15:00 U Lau 12.01 Kl. 20:00 Ö Sun 13.01 Kl. 20:00 Ö

Lau 22.12 Kl. 13:00 U Lau 22.12 kl. 15:00 U

Lau 05.01 Kl. 20:00 U Sun 06.01 Kl. 20:00 Ö Fim 17.01 Kl. 20:00 Ö Lau 19.01 Kl. 20:00 U

Fim 10.01 Kl. 20:00 U
Sun 13.01 Kl. 20:00 Ö

Mið 16.01 Kl. 20:00 Ö
Fim 17.01 Kl. 20:00 U

Fim 24.01 Kl. 20:00 Ö
Sun 27.01 Kl. 20:00 Ö

Lau 29.12 Kl. 20:00 U
Fim 03.01 Kl. 20:00 Ö

Sun 06. 01 Kl. 20:00 Ö
Fim 10.01 Kl. 20:00 Ö

Fös 11.01 Kl. 20:00 Ö
Mið 16.01 Kl. 20:00 Ö

Borgareikhúsið 568 8000 • borgarleikhus.is

Fólk, staðir og hlutir Litla sviðið

Þitt eigið leikrit Kúlan

Fly Me To The Moon Kassinn

Leitin að jólunum Leikhúsloftið

Improv Leikhúskjallarinn

Insomnia Kassinn

Einræðisherrann Stóra sviðið

Ronja Ræningjadóttir Stóra sviðið

Þjóðleikhúsið 551 1200 • leikhusid.is

Lau 19.01 Kl. 19:30 Ö

Fös 25.01 kl. 18:00 U
Fim 31.01 kl. 18:00 U
Lau 02.02 kl. 15:00 U
Fim 07.02 kl. 18:00 U

Fös 08.02 kl. 18:00 U
Lau 09.02 kl. 15:00 U
Fim 14.02 kl. 18:00 U
Fös 15.02 kl. 18:00 U

Lau 16.02 kl. 15:00 U
Fim 21.02. kl. 18:00 Ö
Lau 23.02 kl. 15:00 U
Fös 01.03 kl. 18:00 U

Lau 02.03 kl. 15:00 U
Fös 08.03 kl. 18:00  
Lau 09.03 kl. 15:00 U
Lau 16. 03 kl. 15:00  

Mið 16.01 kl. 20:00
Mið 23.01 kl. 20:00

Mið 30.01 kl. 20:00
Mið 06.02 kl. 20:00

Mið 13.02 kl. 20:00

Lau 12.01 kl. 19:30  Fim 17.01 kl. 19:30 Fös 18.01 kl. 19:30  

Mið. 26.12 kl. 19:30 U
Fim. 27.12 kl. 19:30 U
Fös. 28.12 kl. 19:30 U

Lau. 05.01 kl. 19:30 U
Fös. 11.01 kl. 19:30 U
Lau. 12.01 kl. 19:31 U

Fim 17.01 kl. 19:30 U
Fös. 18.01 kl. 19:30 U
Fim. 24.01 kl. 19:30 Ö

Fös. 25.01 kl. 19:30 Ö
Lau. 02.02. kl. 19:30 Ö

Lau 22. 12 kl. 11:00 U
Lau 22.12 kl. 13:00 U

Lau 22.12 kl. 14:30 U
Sun 23.12 kl. 11:00 U

Sun23.12 kl. 13:00 U
Sun23.12 kl. 14:30 U

Lau 29.12 kl. 13:00 U
Lau. 29.12 kl. 16:00 U
Sun. 30.12 kl. 13:00 U
Sun. 30.12 kl. 16:00 U
Sun.06.01 kl. 13:00 U
Sun. 06.01 kl. 16:00 U
Sun.13 01 kl. 13:00 U
Sun 13.01 kl. 16:00 U
Lau 19.01 kl. 13:00 U

Lau 19.01 kl. 16:00 U
Sun. 20.01 kl. 13:00 U
Sun. 20.01 kl. 16:00 U
Lau 26.01 kl. 13:00 U
Lau 26.01 kl. 16:00 Ö
Sun. 27.01 kl. 13:00 U
Sun. 27.01 kl. 16:00 U
Sun. 03.02 kl. 13:00 U
Sun. 03.02 kl. 16:00 U

Sun. 10.02 kl. 13:00 U
Sun.10.02 kl. 16:00 U
Sun. 17.02 kl. 13:00 U
Sun. 17.02 kl. 16:00 U
Sun 24.02 kl. 13:00 U
Sun. 24.02 kl. 16:00 U
Sun. 03.03 kl. 13:00 U
Sun 03.03 kl. 16:00 U
Sun 10.03 kl. 13:00 U

Sun 10.03 kl. 16:00 U
Sun 17.03 kl. 13:00 U
Sun 17.03 kl. 16:00 U
Sun 24.03 kl. 13:00 Ö
Sun 24.03 kl. 16:00  
Sun 31.03 kl. 13:00 Ö
Sun 31.03 kl. 16:00 Ö

Erfingjarnir//The Heiresses (ICE SUB) ...17:30

7 Uczuć//7 Emotions(POLISH W/ENG SUB) 17:30 

Roma (SPANISH W/ENG SUB) ................... 18:00

Milosc jest wszystkim(POL. W/ENG SUB) .19:30

Bird Box (ENGLISH-NO SUB) ................... 20:00

Suspiria (ICE SUB) ..................................... 21:00

Anna and the Apocalypse (ICE SUB) 22:00 

Kalt stríð // Cold War (ICE SUB) .......22:20

HAPPY HOUR Á BARNUM 17-19 NÁNAR Á BIOPARADIS.IS
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 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

BOSE QC35 II
Hágæða þráðlaus heyrnar-
tól með Acoustic Noise 
Cancelling tækni sem 
útilokar umhverfishljóð!

iPHONE X 64GB
Nýjasta útgáfa af hinum 
ofurvinsæla iPhone með 
betri skjá, meiri hraða 
og flottari myndavél

Reykjavík • Hallarmúla 2 • 563 6900 | Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900

JÓLI MÆLIR MEÐ

ALLA HELGINA Á AÐFANGADAG ER LOKAÐ

OPIÐ10-19 

NES MINI

NES MINI HD
30 Frábærir leikir inbyggðir

11.990
PS4 SLIM 500GB

PS4 SLIM
500GB PS4 SLIM HDR leikjatölva

44.990
NINSW SUP

NITENDO SWITCH
Super Smash Bros. Ultimate Bundle

69.990
O SS C LEIKJASTÓLL

Fyrir fjöruga 4-10 ára leikjaspilara;)

14.990
RYON JR

GÓLFMOTTA
7.990

Unicorn

HLEÐSLUBANKI
Ótrúlega ævintýralegur og flottur :)

1.990

TRUST LEIKJASETT
LED baklýst leikjalyklaborð, 
leikjamús og leikjaheyrnartól 14.990

NÝ
ÚTGÁFAVATNSVARIÐ CE STAÐLAÐ

GPS KRAKKAÚR GW400
Vatnsvarið GPS snjallúr 1,22” 
LED snertiskjár og SOS takki 9.990 BOSE QC35 II

Hágæða þráðlaus heyrnar-
tól með Noise Cancelling 44.990BOSE QC35 II

OPIÐ ALLA HELGINA FRÁ 10-19 • LOKAÐ AÐFANGADAG

7.990T&V FREI
Þráðlaus 16W RMS 
ferðahátalari með 2” 
bassa, svarhnapp fyrir 
símtöl og 8 tíma rafhlöðu

5 glæsilegir litir og 
höggvarin taska

5
LITIR

VERÐ ÁÐUR 

9.990

JÓLA

TILBOÐ

5
RRRR

R 
Ð

Glæsilegur 32” skjár 
með QHD upplausn

32” WQHD IPS
178° Ultra Wide sjónarhorn

ACER EB321HQU
Glæsilegur 32’’ IPS 
skjár með 2560x1440
upplausn á flottum 
burstuðum álstandi 

49.990

VERÐ ÁÐUR 

69.990

JÓLA

TILBOÐ

119.990SWIFT 1 2018
Nýja lúxus línan með 
enn öflugri 4 kjarna 
örgjörva, fislétt og ör-
þunn úr gegnheilu áli

Nýja öflugri lúxus línan 
kemur í 5 glitur litum

17tímar

14” FHD IPS 
Ultra-Narrow skjárammi

Intel N5000
2.7GHz Pentium Quad Core

8GB minni 
DDR4 2400MHz

256GB SSD
M.2 diskur

22 . desem
ber 2018 • B

irt m
eð fyrirvara um

 breytingar, innsláttarvillur og m
yndabrengl

smekkinn í Galleríi Kúpu þar sem 
fossar á pappír verða í aðalhlutverki 
á þessum vetrarsólstöðum. Klukkan 
17.00 stígur svo Teitur Magnússon á 
svið og flytur nokkur vel valin lög af 
nýrri plötu ásamt öðru efni.

Hvað?   
Hvenær?  
Hvar? 
Sunnudagur

hvar@frettabladid.is

23. DESEMBER 2018
Tónlist
Hvað?  30 ára afmæli orgeltónleika við 
kertaljós á Þorláksmessukvöld
Hvenær?  22.00
Hvar?  Seltjarnarneskirkja
Friðrik Vignir Stefánsson organisti 
stendur fyrir notalegri orgelstund 
við kertaljós í Seltjarnarneskirkju 
í kvöld, Þorláksmessukvöld, kl. 
22-23. Hann mun leika jólatónlist 
eftir Bach, Buxtehude, Reger og aðra 
þekkta jólasálma. Það eru 30 ár liðin 
frá því Friðrik Vignir byrjaði að vera 
með orgelstund á Þorláksmessu-
kvöld. Sú fyrsta var haldin í Grund-
arfjarðarkirkju á Þorláksmessu árið 
1988 og hefur orgelstundin verið 
haldin í Seltjarnarneskirkju frá 
2007. Síðustu ár hefur Eygló Rúnars-
dóttir messósópran sungið jóla-
sálma og jólalög á tónleikunum og 
verður kirkjan aðeins lýst upp með 
kertaljósi.

Hvað?  Tropicana Karíókí + Pupusería 
Galaxía
Hvenær?  21.00
Hvar?  Boston, Laugavegi
Nú veistu loksins hvernig þú átt að 
fá útrás fyrir athyglisþörfina því að á 
Þorláksmessu verður jólakaríókí og 
dansiball á Boston. Komdu og helltu 
út tilfinningunum og gleymdu kuld-
anum með karíókídrottningunni 
Nínu Hjálmarsdóttur og DJ teyminu 
Pupusería Galaxía sem spilar suður-
amerískt Cumbia og annað svipað 
jólalegt þar til skellt verður í lás.

Viðburðir
Hvað?  Jólamarkaður Postprents
Hvenær?  19.00
Hvar?  Bíó Paradís, Hverfisgötu
Sérvalinn hópur listamanna verður 
með prentverk til sölu á Þorláks-
messu í Bíói Paradís frá 19.00-01.00. 
Við fögnum nýrri vefsíðu þar sem 
hægt verður að kaupa prent á við-
ráðanlegu verði frá gæðaúrvali lista-
manna. Kynningarmyndband eftir 
Baldvin Vernharðs verður frumsýnt 
á stóra skjánum og Russian.girls 
munu sjá um tónlist út kvöldið. 
Gefum fallegar gjafir og styrkjum 
listamenn í leiðinni.

Hvað?  CCTV + CHILD Collaboration
Hvenær?  12.00
Hvar?  Ingólfsstræti 6
Til sölu verða flíkur frá CCTV og 
CHILD ásamt samstarfi beggja 
merkja.

Hvað?  Jólapop-up – Anita Hirlekar og 
Magnea
Hvenær?  13.00
Hvar?  Garðastræti 2
Verið velkomin í Garðastræti 2 í 
jólapop-up-verslun hjá fatahönnuð-
unum Anitu Hirlekar og Magneu 
sem verður opin alla helgina og 
lýkur á Þorláksmessu. Opið verður 
milli klukkan 13-17.

Ólöf Arnalds söngkona kemur fram í Mengi í kvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Laugardagur

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

HRINGBRAUT

RÚV SJÓNVARP SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

07.00 Strumparnir
07.25 Kormákur
07.35 Kalli á þakinu
08.00 Lína Langsokkur
08.25 Billi Blikk
08.35 Dagur Diðrik
09.00 Latibær
09.25 Nilli Hólmgeirsson
09.35 Dóra og vinir
10.00 Víkingurinn Viggó
10.10 Ninja-skjaldbökurnar
10.35 Það er leikur að elda
10.55 Friends
11.15 Ellen
12.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.45 The Great Christmas Light
14.30 Inside Lego at Christmas
15.20 Grantchester Christmas 
Special
16.30 Anger Management
16.55 Aðventan með Völu Matt
17.25 Margra barna mæður
18.00 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.10 Lottó
19.15 Home alone 2. Lost in New 
York
21.20 Harry Potter and the 
Deathly Hallows. Part 1
23.50 Murder on the Orient 
Express
01.40 Tale of Tales
04.00 The Hunter’s Prayer
05.30 Friends
05.55 Anger Management

08.25 Friends
10.00 Friends
10.25 Satt eða logið
11.00 Satt eða logið
11.40 Satt eða logið
12.15 Satt eða logið
12.55 Satt eða logið
13.35 Satt eða logið
14.15 Satt eða logið
14.55 Satt eða logið
15.35 Satt eða logið
16.15 Satt eða logið
16.55 Satt eða logið
17.35 Landnemarnir
18.15 Hið blómlega bú 3
18.50 Gulli byggir
19.20 Masterchef USA
20.00 Brother vs. Brother
20.45 Flash
21.35 Arrow
22.25 Supergirl
23.15 Eastbound & Down
23.45 Veep
00.45 Banshee
01.35 Game Of Thrones
02.30 Rome
03.25 Loch Ness
04.10 Masterchef USA
04.50 Tónlist

07.40 Patch Adams  Mögnuð 
mynd með Robin Williams í aðal-
hlutverki. Hér er sögð sönn saga 
um einstakan mann sem vildi 
lækna sjúka en trúði ekki á hefð-
bundnar leiðir til þess að ná fram 
markmiði sínu. Hann setti á fót 
sína eigin lækningamiðstöð og 
kom þeim til hjálpar sem honum 
fannst ekki sinnt sem skyldi í 
heilbrigðiskerfinu.
09.35 Battle of the Sexes
11.35 3 Generations
13.10 Along Came Polly
14.40 Patch Adams
16.40 Battle of the Sexes
18.45 3 Generations
20.25 Along Came Polly
22.00 Father Figures
23.55 The Green Mile
03.00 Father Figures

20.00 Lífið er lag
20.30 Hugarfar
21.00 21 - Úrval á laugardegi
22.00 Lífið er lag
22.30 Hugarfar
23.00 21 - Úrval á laugardegi

08.00 LA to Vegas
08.25 The Mick
08.50 A.P. Bio
09.15 The Muppets
09.40 Black-ish
10.05 Younger
10.25 The Great Indoors
10.50 Superstore
11.10 Superior Donuts
11.35 Speechless
12.00 Everybody Loves Raymond
12.20 King of Queens
12.40 How I Met Your Mother
13.05 Survivor
13.50 Survivor
14.35 Survivor
15.25 This Is Us
16.25 Everybody Loves Raymond
16.45 King of Queens
17.05 How I Met Your Mother
17.30 Futurama
17.55 Family Guy
18.30 The Voice
20.00 Jólagestir Björgvins 2018
22.30 Get Him to the Greek
Dec 23, 2018
02.10 Dallas Buyers Club
04.10 Síminn + Spotify

08.40 Stjarnan - Valur
10.20 Real Sociedad - Alaves
12.00 La Liga Report 
12.30 HM í pílukasti 
16.30 Evrópudeildin - fréttaþáttur
17.20 Domino’s körfuboltakvöld
19.00 HM í pílukasti 
23.00 Lazio – Cagliari

08.00 Domino’s körfuboltakvöld
09.40 Wolves - Liverpool
11.20 PL Match Pack 
11.50 Premier League Preview
12.20 Arsenal - Burnley
14.50 Chelsea - Leicester
17.00 Laugardagsmörkin
17.20 Cardiff - Manchester United
19.25 Juventus - Roma
21.30 Huddersfield - Southampton
23.10 AC Milan - Fiorentina

RÚV RÁS EITT
06.55 Morgunbæn og orð 
dagsins
07.00 Fréttir
07.03 Til allra átta Gleðileg 
evrópsk jól
08.00 Morgunfréttir
08.05 Gamli maðurinn og sárið 
(3 af 3)
09.00 Fréttir
09.03 Á reki með KK
10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir
10.15 Ymur (6 af 6) 6. þáttur. 
Merking tónlistar
11.00 Fréttir
11.02 Vikulokin
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
13.00 Gestaboð Hrefna Rósa, 
Sveinn Kjartans og Albert Eiríks
14.00 Maí ‘68
15.00 Flakk
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Orð um bækur
17.00 Huldufólk fullveldisins 
(10 af 10)
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Í ljósi sögunnar
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Jólakveðjur
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Jólakveðjur
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

07.15 KrakkaRÚV
07.16 Veistu hvað ég elska þig 
mikið?
07.27 Kúlugúbbarnir
07.50 Froskur og vinir hans
07.57 Hinrik hittir
08.02 Molang
08.06 Millý spyr
08.13 Kata og Mummi
08.34 Letibjörn og læmingjarnir
08.41 Hrúturinn Hreinn
08.48 Djúpið
09.09 Lóa
09.21 Stundin okkar
09.45 Jóladagatalið. Hvar er 
Völundur?
09.50 Jóladagatalið. Hvar er 
Völundur?
09.55 Jóladagatalið. Hvar er 
Völundur?
10.00 Jóladagatalið. Hvar er 
Völundur?
10.10 Handboltaáskorunin
10.25 Nonni og Manni
11.15 Fullveldis Festival
11.55 Menningin - samantekt
12.20 Kiljan
13.05 Aðstoðarmenn jólasvein-
anna
13.15 Til borðs með Nigellu - Jóla-
þáttur
14.15 Jólatónleikar Rásar 1
15.00 Vaxandi tungl
16.35 Jólin hjá Claus Dalby
16.45 Jólagleði Walliams og vinar
17.25 Annar heimur
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Jóladagatalið. Hvar er 
Völundur?
18.07 Týndu jólin
18.20 Vísindahorn Ævars
18.30 Attenborough. Furðudýr í 
náttúrunni
18.54 Lottó
19.00 Fréttir  Helstu fréttir dags-
ins af innlendum og erlendum 
vettvangi. Beinar innkomur frá 
vettvangi og viðtöl í myndveri 
þar sem kafað er ofan í hin ýmsu 
fréttamál. Allt frá efnahags-
málum til dægurmála, tölulegar 
staðreyndir og mannlegar hliðar. 
Alla daga, allt árið um kring.
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.40 Annar heimur
20.10 Heimilistónajól  Skemmti-
þættir fyrir alla fjölskylduna þar 
sem stöllurnar í Heimilistónum, 
þær Elva, Katla, Lolla og Vigdís, 
bjóða áhorfendum í heimsókn til 
sín í Heimilistónahúsið á aðvent-
unni. Í þáttunum kennir ýmissa 
grasa og fléttast þar saman tón-
list, húsráð, leikin atriði, föndur-
horn, gógó-danskennsla og margt 
fleira jólalegt. Í hverjum þætti 
er einn aðalgestur og eru þeir 
ekki af lakari endanum: Katrín 
Jakobsdóttir, Baltasar Kormákur, 
Svanhildur Jakobsdóttir og Valdi-
mar. Skvísurnar í Heimilistónum 
tryggðu sér krafta nokkurra 
landsþekktra leikara sem bregða 
sér í hin ýmsu gervi. Þeir eru: Gói 
Karlsson, María Heba Þorkels-
dóttir, Oddur Júlíusson, Sigurður 
Þór Óskarsson og Þröstur Leó 
Gunnarsson. Leikstjórn og dag-
skrárgerð: Kristófer Dignus.
20.45 Ljósmóðirin - Jólin nálgast
21.35 Four Christmases
23.05 The Light Between Oceans
01.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

okkar allra

Leikhús, lestrar og kveðjur

RÁS 1 - RANDALÍN OG MUNDI
24.-27. DESEMBER KL. 15
 

Frumflutningur á æsispennandi fjölskylduleikriti 

eftir Þórdísi Gísladóttur í Útvarpsleikhúsinu um 

jólin á Rás 1.

Aðgengilegt í spilara RÚV þegar þér hentar.

RÚVMENNING.IS
Allt um bókajólin á menningarvef RÚV. Gagnrýni, 

viðtöl og umfjöllun.

Tekið á móti jólakveðjum 14.-22. desember í 

síma 515 3940 og á RÚV.is
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www.pier.is
SMÁRATORG - KORPUTORG - SELFOSS

*Tilboð gildir 19. desember - 26. desember 
*’Gildir ekki með öðrum tilboðum

PORTLAND sófi 
79.900,-  59.925,-

PAPLE sófaborð
25.900,- 19.425,- 

PAPLE sófaborð
49.900,- 37.425,-

PAPLE sófaborð
15.990,- 11.992,-

BUSBY flaueliskollar
12.990,-  9.743,-

MUNICH kommóða
69.900,-  52.425,-

MANHATTAN stóll
49.900,-  37.425,-

NAVITA körfustóll
 59.900,-  44.925,-

25%
afsláttur af 
húsgögnum

Sértilboð, hnífapör 4.990,-

16 stk í kassa

25% afsláttur

af öllum púðum!

Gleðilega hátíð!

Opið til kl.22 í kvöld

25% 
AFSLÁTTUR

AF HNÖTTUM

30%
AFSLÁTTUR
AF KERTUM

50-70%
AFSLÁTTUR

AF JÓLAVÖRUM

PORTLAND sófi
79 900 59 925

P
4

MUNICH k ó

BUSBY 
12.990,-49 9 , 37 4 5,

70%
AFSLÁTTUR AF 

JÓLATRÉSSKRAUTI



Sunnudagur

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

HRINGBRAUT

RÚV SJÓNVARP SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

07.00 Strumparnir
07.25 Tindur
07.35 Blíða og Blær
08.00 Skoppa og Skrítla á póst-
korti um Ísland
08.10 Heiða
08.35 Mæja býfluga
08.50 K3
09.05 Latibær
09.30 Grettir
09.40 Tommi og Jenni
10.05 Ævintýri Tinna
10.30 Lukku-Láki
10.55 Friends
11.20 Ellen
12.00 Nágrannar
12.20 Nágrannar
12.40 Nágrannar
13.00 Nágrannar
13.20 Nágrannar
13.45 Paper Angels
15.15 A Big Lego Christmas
16.10 Ísskápastríð
16.50 Jólaboð Jóa
17.40 60 Minutes
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.10 The Great Christmas Light 
Fight
19.55 Elf
21.35 National Lampoon’s Christ-
mas Vacation
23.10 Á tæpasta vaði
01.20 Krampus
02.55 Paper Angels
04.20 Insecure
04.55 S.W.A.T.
05.40 Friends

08.30 Seinfeld
10.10 Seinfeld
10.30 Eldhúsið hans Eyþórs
12.20 Eldhúsið hans Eyþórs
12.40 Lóa Pind. Snapparar
15.00 Lóa Pind. Snapparar
15.45 Hönnun og lífsstíll með 
Völu Matt
17.55 Hönnun og lífsstíll með 
Völu Matt
18.25 The Secret Life of a 4 Year 
Olds
19.15 The Mentalist
20.00 Homeland
20.50 Martha & Snoop’s Potluck 
Dinner Party
21.15 Loch Ness
22.00 Ballers
22.35 Girls
23.05 Game of Thrones
01.00 The Detour
01.25 The Mentalist
02.10 Tónlist

07.45 Moneyball
09.55 I Am Sam
12.10 Carrie Pilby  Gráglettin 
gamanmynd um hina nítján ára 
Carrie Pilby, afburðagáfaða stúlku 
sem hefur lagt alla áherslu á nám 
og er nýútskrifuð úr Harvard-há-
skóla. Hún reynir að komast til 
botns í því hvað snýr upp og niður 
í heiminum, og hugleiðir siðferði, 
sambönd, kynlíf og það að fara 
út úr íbúðinni í New York, en hún 
treystir fáum og sér hræsnara í 
hverju horni. Hún er atvinnulaus 
og vinalaus, vegna þess að hún 
setur markið óeðlilega hátt. Dag 
einn kynnist hún ungum manni 
sem þrátt fyrir að hafa skoðanir 
sem Carrie kann ekki að meta á 
eftir að fá hana til að hugsa alla 
hluti upp á nýtt!.
13.50 Joy
15.50 Moneyball
18.05 I Am Sam
20.20 Carrie Pilby
22.00 Logan
00.15 Brokeback fjallið
02.30 The Lobster
04.30 Logan

20.00 Lífið er fiskur
20.30 Mannlíf með Snædísi
21.00 Úr leikhúsinu
21.30 Sögustund. Ómar Ragnars-
son og Friðþjófur Helgason
22.00 Lífið er fiskur
22.30 Mannlíf með Snædísi
23.00 Úr leikhúsinu
23.30 Sögustund. Ómar Ragnars-
son og Friðþjófur Helgason

08.00 LA to Vegas
08.25 The Mick
08.50 A.P. Bio
09.15 The Muppets
09.40 Black-ish
10.05 Younger
10.25 The Great Indoors
10.50 Superstore
11.10 Superior Donuts
11.35 Speechless
12.00 Everybody Loves Raymond
12.20 King of Queens
12.40 How I Met Your Mother
13.05 Survivor
14.05 Survivor
15.25 Gordon Ramsay’s 24 Hours 
to Hell & Back
16.25 Everybody Loves Raymond
16.45 King of Queens
17.05 How I Met Your Mother
17.30 Spaceballs
19.10 The SpongeBob Square-
Pants Movie
20.40 The Pink Panther
22.15 Kindergarten Cop
01.50 Revolutionary Road
03.50 Síminn + Spotify

07.00 Cardiff - Manchester United
08.40 Premier League World
09.10 Arsenal - Burnley
10.50 Chelsea - Leicester
12.30 HM í pílukasti 
16.50 Juventus - Roma
18.30 NFL Gameday 
19.00 HM í pílukasti 
23.00 Búrið. Gunnar Nelson
23.40 Aston Villa – Leeds

07.35 Atletico Madrid - Espanyol
09.15 Barcelona - Celta Vigo
10.55 Valencia - Huesca
12.55 Goðsagnir - Ingi Björn
13.25 Aston Villa - Leeds
15.30 NBA - Looking Back at Gary 
Payton
15.50 Everton - Tottenham
18.20 Domino’s körfuboltakvöld
20.00 Messan
21.00 Búrið. Gunnar Nelson
21.40 Wolves - Liverpool
23.20 Everton - Tottenham

RÚV RÁS EITT
06.55 Morgunbæn og orð 
dagsins
07.00 Fréttir
07.03 Vakið, vakið!
08.00 Morgunfréttir
08.05 Jólakveðjur
09.00 Fréttir
09.05 Jólakveðjur Ríkisút-
varpsins
10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir
10.15 Jólakveðjur
11.00 Guðsþjónusta
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.55 Jólakveðjur
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Jólakveðjur
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Jólakveðjur
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Jólakveðjur
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Jólakveðjur
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

07.15 KrakkaRÚV
07.16 Begga og Fress
07.28 Vinabær Danna tígurs
07.40 Söguhúsið
07.48 Hæ Sámur
07.55 Tulipop
07.58 Húrra fyrir Kela
08.21 Hvolpasveitin
08.44 Alvinn og íkornarnir
08.55 Disneystundin
08.56 Gló magnaða
09.17 Sígildar teiknimyndir
09.24 Gullbrá og Björn
09.45 Krakkafréttir vikunnar
10.05 Jóladagatalið. Hvar er 
Völundur?
10.10 Jóladagatalið. Hvar er 
Völundur?
10.15 Jóladagatalið. Hvar er 
Völundur?
10.25 Kung Fu Panda
11.55 Á götunni - Jólaþáttur 
 Norsk gamanþáttaröð tekin 
upp í Karls Jóhanns-götu í Ósló. 
Þar getur næstum allt, eða að 
minnsta kosti eitthvað, gerst og 
fólkið á götunni lendir óvart í 
sjónvarpinu. Umsjónarmenn eru 
Erik Solbakken og Hasse Hope. e.
12.25 Menningin - samantekt
12.50 Aðstoðarmenn jólasvein-
anna
13.00 Snædrottningin
14.25 Hið ljúfa líf - Jól
14.55 Um gleðileg jól
15.50 Ljósmóðirin - Jólin nálgast
16.35 Ljósmóðirin - Jólin nálgast
17.20 Annar heimur
17.45 Táknmálsfréttir
17.55 KrakkaRÚV
17.56 Jóladagatalið. Hvar er 
Völundur?
18.02 Jólastuð  Samansafn af 
stórskemmtilegu jólastuði með 
söng og dansi úr Jólastundum 
seinustu ára.
18.25 Matarmenning - Jólamatur
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.40 Annar heimur  Danskt jóla-
dagatal fyrir alla fjölskylduna um 
tvíburasysturnar Önnu og Söru 
sem stíga óvænt inn í töfraheim 
sem byggður er á ævintýrum 
Grimms-bræðra.
20.10 Norræn jólaveisla
21.45 Dear Secret Santa  Róman-
tísk gamanmynd um Jennifer, 
sem snýr aftur til heimabæjar síns 
yfir hátíðarnar til að annast föður 
sinn. Við komuna þangað taka 
að berast henni rómantísk jóla-
kort frá leyndum aðdáanda og 
hún reynir að komast að því hver 
sendandinn er. Leikstjóri: Peter 
Sullivan. Aðalhlutverk: Tatyana 
Ali, Bill Cobbs og Jordan Sparks.
23.15 It’s a Wonderful Life  Klass-
ísk jólamynd með James Stewart 
og Donnu Reed í aðalhlutverkum. 
Verndarengill kemur uppgefnum 
kaupsýslumanni til bjargar á 
jólunum og sýnir honum hvers 
virði líf hans er. Leikstjóri: Frank 
Capra. e.
01.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

okkar allra

Þorláksmessa a´ Rúv

RÚV - NORRÆN JÓLAVEISLA KL. 20.10
Árleg jólatónlistarveisla danska ríkisútvarpsins. 

Tónlistarmaðurinn Júníus Meyvant stígur á svið.

RÁS 2 - ÞORLÁKSMESSUTÓNLEIKAR KL. 22 
Bein útsending frá tónleikum Jónasar Sig og 

Ritvéla framtíðarinnar í Gamla bíói.

RÁS 1 - JÓLAKVEÐJUR 
Jólakveðjur landsmanna lesnar allan daginn.

MENNINGIN.IS - BÓKAJÓL
Jólabókaumfjöllun RÚV í öllum miðlum tekin 

saman á menningarvef.
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JÓLAGESTIR BJÖRGVINS
Í SJÓNVARPI SÍMANS PREMIUM
Jólagestir Björgvins verða aðgengilegir alla jólahátíðina  þeim rúmlega 

 heimilum sem eru með Sjónvarp Símans Premium. 
Lifðu þig inn í tónleikana eins og þú sætir í Hörpu, þegar þér hentar. 

Jólagestir Björgvins verða sýndir í  
í kvöld, kl. 20 .

Þú getur meira um jólin með Símanum



Fæst í verslunum 

BioEffect rakasprey sem 
veitir húðinni raka og fær 
aðrar vörur til þess að 
ganga betur inn í húðina.

Becca Shimm-
ering Skin Per-

fector Liquid, 
Pearl ljóma-
krem. Perlu-
litað ljóma-

krem sem 
veitir húðinni 

fallegan ljóma.

Gosh Founda-
tion plus+. 

Léttur farði 
sem veitir 

húðinni jafna 
og náttúru-
lega þekju 

sem hægt er 
að byggja upp.

Ósýnileg 
förðun
Hin ósýnilega förðun lætur 

viðkomandi líta vel út, 
skína af heilbrigði og 
dregur úr þreytumerkj-
um án þess að förðunin 
sjálf sé sýnileg. Í slíkri 
förðun skiptir rétt litaval 
miklu máli og vanda 
þarf til verka þegar réttu 
húðvörurnar eru valdar.

Clarins Instant varaolía. Rakagef-
andi varaolía sem nærir og græðir 
varirnar og veitir þeim fallegan 
glans. Olíuna er líka hægt að nota 
ofan á kinnbein og augnlok.

MAC Groundworkpro 

kremaugnskuggi. Ljós-

brúnn kremaður augnskuggi 

sem veitir augunum mildan 

lit og ferska áferð. Tilvalinn 

til þess að bera á augnlok og 

undir augnbein fyrir minni-

háttar skerpu í náttúru-

legri förðun.

Sensai 
Loose 

Powder glært 

púður. Laust litlaust 

púður sem mattar 

niður glans en 

heldur húðinni 

frísklegri.

Förðunin 

lætur þig líta 

vel út og skína 

af heilbrigði. 

Mikilvægt er 

að velja réttu 

húðvörurnar. 

Yves Saint 
Laurent Cout-
ure litað auga-
brúnagel. Brúnt 
augabrúnagel 
sem greiðist 
í gegnum 
brúnir og litar 
hárin og mótar 
brúnirnar.

Chanel CC Cream Comp-
lete Correction krem. 

Veitir náttúrulega þekju 
og jafnar út húðtóninn 

og misfellur í andlitinu. 
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G R A N D I – L I N D I R – S K E I FA N – E L K O . I S

27.495
PHILIPS HUE
STARTPAKKI 3XE27 SNJALLPERUR, BRÚ OG DIMMER
• Byrjunarsett fyrir E27 skrúfgang
• Þrjár dimmanlegar E27 litaperur
• Hue Bridge tengir perurnar við snjalltæki
• Dimmir til að stjórna ljósstyrk 

HUEE27STARTP

frí heimsending  
á smærri pökkum

SONY
PLAYSTATION 4 - PRO 1TB 

PS4PRO
EÐA 6.427 KR. Á MÁNUÐI

M.V. 12 MÁN. VAXTAL. KORTALÁN - ALLS 77.125 KR. - ÁHK 19,25%

59.9959.495
GOOGLE HOME
MINI GAGNVIRKUR HÁTALARI
• Bluetooth, NFC, WiFi
• Google assistant
• Gagnvirkur hátalari
• 360° Hljóðspilun 

GOOGLEHMINIS GOOGLEHMINIH GOOGLEHMINIA

3.495
CHILLY’S
500 ML FLÖSKUR
• Halda köldu í 24 klst.
• Halda heitu í 12 klst.
• Án BPA 

FÁST Í ÖLLUM REGNBOGANS LITUM

verð frá

meira úrval
á elko.is

elko mælir með

elko mælir með

frí heimsending  
á smærri pökkum

HUE
ÚSAMSUNG

GALAXY S9
• 5.8” QHD sAMLOED skjár
• 12Mpix Dual Pixel myndavél
• 64GB innbyggt minni 

SAMG960GOL

ársins
jólagjafir

ókei gúgú!

Frítt í mánuð

kaupauki
Samsung Tab A 
spjaldtölva fylgir 

Galaxy S9 
og S9+ 

EÐA 9.445 KR. Á MÁNUÐI
M.V. 12 MÁN. VAXTAL. KORTALÁN - ALLS 113.339 KR. - ÁHK 16,28%

104.985



Hátíðarkvöldverður 
Klúbbs matreiðslu-
meistara verður 
haldinn þann 5. 
janúar næstkom-
andi. Þar framreiða 

meðlimir margra rétta kvöldverð af 
hæsta gæðaflokki.

Allir bestu matreiðslumeistarar 
landsins eru í lykilhlutverkum þetta 
kvöld og er landsliðsfólk sem fylgir 
hverjum og einum rétti úr hlaði en 
yfirmatreiðslumeistarar kvöldsins 
eru þeir Friðgeir Ingi Eiríksson, eig-
andi Eiriksson Brasserie, og Ólafur 
Helgi Kristjánsson, frá Hótel Sögu.

Veislan er engin smásmíði af því 
að í það heila taka 150 kokkar þátt í 
að undirbúa og elda matinn og um 
það bil 50 þjónar.

Veislan er ein sú allra flottasta 
sem haldin er hér á landi ár hvert 
og gestir vanalega um 400 sem þýðir 
einn kokkur á hverja þrjá gesti og 
einn þjónn á hverja átta gesti.

Eru miðarnir iðulega uppseldir 
nokkrum mánuðum áður enda oft-
ast sömu kaupendurnir að hverju 
borði ár eftir ár.

Diskarnir eru hannaðir af fremstu 
listamönnum þjóðarinnar en mikil 
leynd hvílir vanalega yfir því hver 
hannar diskana en fyrri ár hafa lista-
menn eins og Ragnar Kjartansson, 
Erró og Ólafur Elíasson hannað disk 
fyrir kvöldverðinn.

Hátíðarkvöldverðurinn er fyrst og 
fremst fjáröflun til reksturs íslenska 
kokkalandsliðsins.

Fram undan hjá Klúbbi mat-
reiðslumeistara og landsliðsmönn-
unum er svo keppnin Kokkur ársins 
sem fer fram í Hörpu í mars, svo er 
það Nordic Chef eða Matreiðslu-
maður Norðurlanda hér í Reykjavík 
í sumar. Ekki má gleyma Ólympíu-
leikunum í matreiðslu sem fara fram 
árið 2020 en landsliðið er nú þegar 
farið að undirbúa það verkefni.
benediktboas@frettablaidid.is

Uppselt í 400 
manna galaveislu 

matreiðslumeistara
Hátíðarkvöldverður Klúbbs matreiðslumeistara verður hald-
inn þann 5. janúar næstkomandi. Langt er síðan það seldist 

upp á kvöldið sem er eitt það glæsilegasta á hverju ári.
Friðgeir Ingi Eiríksson, eigandi Eiriksson 
Brasserie sem verður opnað, í febrúar er 
annar yfirmatreiðslumeistari kvöldsins.

Ólafur Helgi 
Kristjánsson, 
til vinstri) er 
hinn yfirmat-
reiðslumeist-
ari kvöldsins. 

Diskarnir eru hannaðir af fremstu lista-
mönnum þjóðarinnar en mikil leynd hvílir 
vanalega yfir því hver hannar diskana.

Hátíðarkvöld-
verðurinn er 

fyrst og fremst 
fjáröflun til 
reksturs ís-

lenska kokka-
landsliðsins. 

Oftast eru sömu kaupendur að hverju borði ár eftir ár.

Veislan er engin smásmíði því í það heila taka 150 kokkar þátt í að undirbúa og elda matinn og um það bil 50 þjónar. Hátíðarkvöldverðurinn fer fram í Hörpu.

Borðin á hátíðarkvöldverðinum ganga nánast í erfðir 
frekar en að komast á almennan markað en uppselt er 
með öllu í ár eins og fyrri ár löngu fyrir jól.
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Lífið í  
vikunni
16.12.18- 
22.12.18

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jóhanna Helga Viðardóttir johannahelga@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050:  
Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Valdimar Birgisson valdimar@frettabladid.is   
Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5077: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jón Ívar 
Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is. FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is og Ragnheiður Tryggvadóttir 
heida@frettabladid.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is  
ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is, Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

OPNUNARTÍMI VERSLUNAR Í  FAXAFENI TIL JÓL A

22. desember 10–20
23. desember 10–22
Aðfangadagur 10–13

Jóladagur og 2. í jólum LOKAÐ

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

VERÖLD HVÍLDAR – BETRA BAK LEGGUR GRUNN AÐ GÓÐUM DEGI

FYRIR HANA OG HANN

Verð frá:  16.900 kr

LÚXUS BAÐSLOPPAR
TILVALIN JÓL AGJÖF

S igríður Ólafsdóttir, eða 
Sigga (Sigga litla, eins og 
sumir kalla hana), hefur 
verið að snúast í kringum 
tónlistarbransann og tón-
listarhátíðir lengi vel. Hún 

byrjaði í miðasölunni hjá Retro Stef-
son á sínum tíma, fór þaðan yfir í 
Airwaves og svo eiginlega allar tón-
listarhátíðir sem haldnar hafa verið 
hér á landi. Hún hefur starfað fyrir 
Sónarhátíðina síðustu sex árin og 
svo er komið að nú hefur hún verið 
ráðin framkvæmdastýra hátíðar-
innar.

„Þetta leggst mjög vel í mig. Ég 
var alveg í pínu stund að hugsa mig 
um, alls ekki langan tíma, en svo 
fannst mér alveg þess virði að kýla 
á þetta. Ég er búin að vera lengi að 
vinna í tónlistarbransanum og þó 
að ég hafi byrjað ung þá er þetta 
kannski skrefið til að taka og það 
er geggjað að taka það á þessari 
hátíð – þetta er stórt vörumerki og 
spennandi,“ segir Sigga nokkuð kát, 
en þegar blaðamaður nær í hana er 
hún á leiðinni í hina vinnuna sína, á 
Stuðlum, þar sem hún vinnur á milli 
þess sem hún stjórnar stærðarinnar 
tónlistarhátíðum. Það er greinilega 
nóg að gera.

„Þetta er búin að vera upp á-
haldshátíðin mín síðan ég byrjaði 
að vinna á henni fyrir sex árum, 
þegar hún var haldin í fyrsta skipti. 

Hátíðin hefur auðvitað farið í gegn-
um miklar breytingar en þær eru 
jákvæðar að mínu mati.“

Sigga segist vera komin ágætlega 
inn í starfið enda búin að fylgjast 
með forverum sínum í starfi allt frá 
byrjun.

„Ég vinn mikið með Steinþóri og 
Ásgeiri og hef verið að fylgjast með 
og fara á fundi með þeim. Þó að 
maður þekki þetta að mörgu leyti 
þá er líka margt nýtt – hvernig svona 
hátíð er rekin og fleira. Ég veit alveg 
hvaða gildi ég vil hafa á minni vinnu 
og mér finnst þessi hátíð alltaf hafa 
starfað eftir þeim; vera heiðarlegur 
og koma vel fram við fólk og ég 
er ánægð með að geta haldið því 
áfram.“

Aðspurð hvort dagurinn hennar 
sé núna þannig að hún sitji í þægi-

legum stjórastól og gefi digurbarka-
legar skipanir til hræddra undir-
manna segir hún að svo sé ekki.

„Ég vinn bara í mínum vinnum 
eins og ég hef alltaf gert. Auðvitað er 
þetta miklu stærra hlutverk og allt 
það og ég sit kannski í einhverjum 
mjög næs skrifborðsstól yfir hátíð-
ina. En ég vinn á meðferðarheimili 
– ég vinn alla daga á Stuðlum en 
það er vaktavinna þannig að maður 
getur spilað þetta eftir eyranu og ég 
á líka góða yfirmenn þar sem gefa 
mér frelsi til að hoppa frá og taka frí 
ef þarf.“

Hún segir að törnin fari almenni-
lega í gang hjá sér á Sónar í janúar.

„Þá verð ég líklega að vinna þar á 
daginn og á Stuðlum á kvöldin. Eða 
þetta verður smá púsluspil en þann-
ig hefur það alltaf verið hjá mér. Ég 
hef alltaf verið að vinna á nokkrum 
stöðum og aldrei brunnið upp í því 
sem ég geri – þetta er alltaf ógeðs-
lega skemmtilegt. Ég hef aldrei pælt 
í að hætta neins staðar og langar 
eiginlega að gera allt.“

Sigga segir að skipulagning hátíð-
arinnar gangi gífurlega vel, en hún 
fer fram í apríl. Fleiri miðar hafa 
verið seldir á þessum tímapunkti 
heldur en á sama tíma í fyrra. Mark-
mið Siggu er að reyna að fá fleiri 
Íslendinga á hátíðina og vonar hún 
að Íslendingarnir taki aðeins við sér 
í ár. stefanthor@frettabladid.is

Ný framkvæmdastýra 
Sónarhátíðarinnar
Sigríður Ólafsdóttir, Sigga, er elskuð og dáð innan íslenska tón-
listarbransans þar sem hún hefur unnið í fleiri ár. Nú er hún nýráðin 
framkvæmdastýra Sónarhátíðarinnar sem fram fer í apríl. 

Sigga vinnur sem framkvæmdastýra Sónar og starfar á meðferðarheimili þess á milli. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

ÉG VINN BARA Í 
MÍNUM VINNUM EINS 

OG ÉG HEF ALLTAF GERT. 
AUÐVITAÐ ER ÞETTA MIKLU 
STÆRRA HLUTVERK OG ALLT 
ÞAÐ OG ÉG SIT KANNSKI Í 
EINHVERJUM MJÖG NÆS 
SKRIFBORÐSSTÓL YFIR HÁ-
TÍÐINA.

DRUKKIÐ TIL GÓÐS
Í vikunni fór fram fyrsta árlega 
Jólapúnskeppni Barþjónaklúbbs 
Íslands til styrktar Samhjálp. Miami 
var breytt í jólamarkað þar sem tíu 
barir og veitingastaðir voru með 
bás þar sem blandaðir voru jóla-
drykkir.

LÍKLEGA STÆRSTA REIF 
LANDSINS
Sónarhátíðin fer fram í apríl á næsta 
ári. Tilkynnt hefur verið um fjölda 
listamanna nú þegar og er reifið 
þar í algleymingi. Með auknum 
vinsældum raftónlistar hefur reifið 
vaknað af dvala.

ÞÝDDI HNOTUBRJÓTINN 
ÚR FORNÞÝSKU

Hulda Vigdísardóttir er trú-
lega einn mesti aðdá-

andi Hnotubrjótsins 
hér á la ndi og þótt 

víðar væri leitað. 
Eftir að hafa 
uppgötvað að 
ævintýrið var 
ekki til á íslensku 
tók hún málin í 

sínar hendur og 
þýddi verkið sem 

er nú komið út í fal-
legri bók. 

NÚLLIÐ GALLERÝ ER 
KOMIÐ TIL AÐ VERA
Núllið verður vígt 
nú á föstudaginn 
með bókaútgáfu 
ljósmyndarans 
Þórsteins Sigurðs-
sonar. Galleríið er 
staðsett í Banka-
stræti núll þar 
sem áður voru 
almenningssal-
erni og svo spilakassasalur. Planið 
er að þarna verði menningarrými 
borgarbúum til góða. 
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HLÝJAR 

KVEÐJUR 
UM 

HÁTÍÐARNAR
—

KONUR: Skólavörðustígur 7 og Kringlan, Reykjavík; Hafnarstræti, Akureyri. KARLMENN: Skólavörðustígur 16. HEIMA: Skólavörðustígur 12. Haukadalur. Geysir.com



Auðvelt að versla á byko.is • Sendum út um allt land

Jóla

30
6060
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til

prósent afsláttur

Jólavörur

25%
afsláttur
af leikföngum 
og spilum

Tilboðsverð

Háþrýstidæla
AQUATAK 150 BÖR

51.972   
74810250

Almennt verð: 74.995
9stk.

Tilboðsverð

Pottasett
Gourmet ásamt  
áhöldum, 9stk.

12.746   
41114578

Almennt verð: 16.995
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VILTU VINNA 100.000kr? - skráðu þig á póstlistann okkar á byko.is og þú gætir unnið!

Auðvelt að versla á byko.is • 

9stk.

Tilboðsve

Pottasett
Gourmet ásamt
áhöldum, 9stk.

12.74
41114578

Almennt verð: 16

afsláttur
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VILTU VINNA 100.000kr? - sk

-34%



Tilboðsverð

Leiðiskross  
með tímarofa. Rafhlaða 
fylgir ekki.

6.296
51880639

Almennt verð: 8.995

Afgreiðslutími um jól og áramót er á byko.is

Tilboðsverð

Verkfærasett
95 stykki

15.746     
68392097

Almennt verð: 20.995

Tilboðsverð

Perlur
Sjálflýsandi í myrkri

1.871     
46298132

Almennt verð: 2.495

Tilboðsverð

Rafhlöðuborvél
EASY1200. 

13.226     
74864070

Almennt verð: 18.895

Hnífaparasett
Windsor, 24 stk. 18/10.

7.995    
41114127

-30%

Tilboðsverð
Hrærivél
500 W öflugur mótor. Fjórar 
hraðastillingar. Hrærir, hnoðar 
og þeytir. Skálin tekur 4 lítra og 
er með loki. Hnoðkrókur með 
deigfælu, þeyti- og hrærispaði. 
Yfirálagsvörn. Auðveld í þrífum.

13.895    
65742022

Almennt verð: 17.895

Tilboðsverð

Höggborvél
PSB700-2RE. 

13.997     
74860700

Almennt verð: 19.995

Tilboðsverð

Multisög
PMF 220 CF. 

15.397     
74862194

Almennt verð: 21.995

-30%
Tilboðsverð

Hraðsuðu- 
kanna
1,7l., 2200W      

5.495
65742037 

Almennt verð: 7.695

Jólagjafa- 
handbókin  
2018

Skoðaðu 
jólagjafa- 
handbókina  
á byko.is

-30%

Tilboðsverð

Kubbageimflaug
með ljósum 

2.021     
46296275

Almennt verð: 2.695

Kökudiskur
Kristall, á fæti.

5.795
41114710

Pressukanna
6 bolla, króm, 

4.295   
41114200/A/B



Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 550 5000 
Ritstjórn 550 5070  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild 550 5050 auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

 
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

Óttars 
Guðmundssonar

BAKÞANKAR

Fyrir jólin fyllist allt af rauð-
klæddum jólasveinum með 
hvítt skegg. Þetta eru hinir 

vænstu karlar sem gefa börnum 
sælgæti og hvetja fólk til að láta 
gamminn geisa í verslunaræði 
jólanna. Þeir eru afsprengi heilags 
Nikulásar sem er ættaður frá 
meginlandi Evrópu. Kóka kóla tók 
þennan jólasvein uppá sína arma 
og gerði hann að sérstökum sölu-
manni sínum. Hann er barngóður, 
útdeilir gjöfum á báða bóga, 
syngur og spilar oft á harmónikku.

Íslensku jólasveinarnir, synir 
Grýlu og Leppalúða, voru á hinn 
bóginn engir aufúsugestir. Þeir 
voru hrekkjóttir leiðindaskarfar 
með alls konar annarlegar hvatir. 
Þeir stálu mat, kíktu á glugga 
og gægðust upp undir pilsfalda 
kvenna. Þessir piltar voru engir 
barnavinir enda var eftirlætismat-
ur Grýlu kjöt af óþægum börnum. 
Þeir voru klæddir að íslenskum 
alþýðusið í mórautt og grátt. Nú er 
búið að blanda þessu öllu saman 
og menn kalla dæmigerðan Kóka 
kóla jólasvein Bjúgnakræki eða 
Þvörusleiki.

Ég er áhugamaður um gamlar 
hefðir og fylltist fögnuði þegar 
íslensku jólasveinarnir birtust 
óvænt skömmu fyrir jól í þing-
mannagervi og hleyptu öllu í bál 
og brand. Þeir komu af fjöllum, 
drukku sig fulla á Klaustur-
barnum og létu móðan mása um 
menn og málefni. Þeir áttuðu sig 
að sjálfsögðu ekki á tæknifram-
förum samtímans og allt þeirra 
innihaldslausa raus var tekið upp. 
Jólasveinarnir fóru daprir í bragði 
heim til Grýlu og sögðust aldrei 
framar ætla í kaupstaðarferð. 
Þjóðin væri orðin svo tækni-
vædd og firrt að hún þyldi ekki 
lengur smá jólasprell. Vonandi 
fennir brátt í þessi spor og þjóð og 
jólasveinar nái sáttum á helgum 
jólum.

Gleðileg jól.

Jólasveinar

Allir í
bátana!


