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ljúfir jólatónar
sjöttu tónleikar tónleikaraðarinnar Á ljúfum nótum fara fram næsta fimmtu-
dag í Fríkirkjunni í reykjavík. Að þessu sinni verða þeir til styrktar kviðarhols- 
og þvagfæraskurðdeild Landspítalans 13e/G. Tónlistarkonan Lilja eggerts-
dóttir hefur verið listrænn stjórnandi tónleikaraðarinnar frá upphafi.  ➛2

„allt í allt eru þetta um 50 flytjendur og við ætlum að flytja jólaperlur úr ýmsum áttum, bæði íslenskar og erlendar,“ segir lilja Eggertsdóttir (t.h.), listrænn 
stjórnandi tónleikaraðarinnar. Með henni er einn þriggja flytjenda tónleikanna, auður gunnarsdóttir sópran. MynD/anTOn brinK

Tryggir  
öruggan bakstur
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„Fjölmargir hafa 
komið fram á 
hádegistón-
leikum okkar 
undanfarin ár 
og úr ýmsum 
áttum,“ segir 
Lilja Eggerts-
dóttir (t.h.). 
MYND/ANTON 
BRINK

Árlegir jólatónleikar tónleika-
raðarinnar Á ljúfum nótum 
verða haldnir í hádeginu 

fimmtudaginn 7. desember, í Frí-
kirkjunni í Reykjavík. Að þessu 
sinni er yfirskrift jólatónleikanna 
Með helgum hljóm og eru þeir 
haldnir til styrktar kviðarhols - og 
þvagfæraskurðdeild Landspítalans 
13 E/G.

Tónlistarkonan Lilja Eggerts-
dóttir hefur verið listrænn 
stjórnandi tónleikaraðarinnar frá 
upphafi en hún hóf göngu sína árið 
2012. Á tónleikum á fimmtudaginn 
mun hún auk þess stjórna kvenna-
kórnum Concordia, leiða hljóm-
sveitina ásamt því að spila á píanó 
með einsöngvurunum. „Styrktar-
tónleikarnir munu standa yfir í um 
45 mínútur og gefa allir flytjendur 
vinnu sína. Allt í allt eru þetta 
um 50 flytjendur og við ætlum að 
flytja jólaperlur úr ýmsum áttum, 
bæði íslenskar og erlendar, m.a. 
Klukknanna köll, eða Carol of the 
bells sem er þekkt úr jólamyndinni 
Home alone, Aðfangadagskvöld 
eftir Gunnar Þórðarson, sænska 
jólalagið Koppången, Let it snow, 
It's the most wonderful time of the 
year, Ó Helga nótt og fleiri yndisleg 
jólalög.“

Sjöttu tónleikarnir
Flytjendur verða Auður Gunnars-
dóttir sópran, Þorbjörn Rúnarsson 
tenór og Bjarni Thor Kristinsson 
bassi. Auk þeirra og Lilju syngur 
kvennakórinn Concordia á tón-
leikunum og sjö manna hljómsveit 
leikur undir.

Þetta eru sjöttu jólatónleik-
arnir sem haldnir eru til styrktar 
góðu málefni og í fimmta sinn sem 
hópurinn styrkir Landspítalann að 
sögn Lilju. „Áður höfum við styrkt 

Hjálparstarf kirkjunnar, fæðingar-
deildina, krabbameinsdeild 11E, 
Hjartagáttina, bráðamóttökuna og 
núna í ár kviðarhols- og þvagfæra-
skurðdeild 13 E/G. Við reynum að 
hafa að markmiði að styrkja deild 
sem er ekki alltaf verið að styrkja.“

Fjölmargir komið fram
Lilja stofnaði tónleikaröðina Á 
ljúfum nótum árið 2012. Það sem 

vakti fyrir henni var að bjóða öllu 
tónlistarfólki upp á möguleika til 
að koma fram og flytja eigin verk-
efni þar sem m.a. húsnæði væri 
frítt og um leið staðsett miðsvæðis. 
„Markmiðið var líka að bjóða upp 
á mjög aðgengilega aðstöðu fyrir 
tónlistarmenn, bæði til að flytja 
verkefni sín og til að halda sér í 
formi. Annað markmið er að bjóða 
upp á tónleikaröð þar sem tónlist-
armenn koma úr flestum stéttum 
tónlistar og flytja ólíka tónlist eins 
og til dæmis djass og klassík.“

Þriðja markmiðið er að efla þá 
menningu að sækja hádegistón-
leika segir Lilja. „Að sú hefð skapist 
að fólk geti leyft sér að njóta tón-
listar í hádeginu í stutta stund, þar 
sem ekki allir hafa tök á að því að 
komast út á kvöldin eða á öðrum 
tíma dagsins og vikunnar. Fjöl-
margir hafa komið fram á hádeg-
istónleikum okkar undanfarin ár 
og úr ýmsum áttum, þó aðallega 
klassíska og djassbransanum.“

Annasamur tími
Mikið verður um tónleikahald 
hjá Lilju fram að jólum enda 
vinnur hún við tvo tónlistarskóla 
sem meðleikari og söngkennari. 
„Tónleikahald er alltaf stór hluti 
af aðventunni hjá mér, fyrir utan 
annað spil. Utan þess hef ég mjög 
gaman af því að baka, þá sér-
staklega smákökur og lagtertur, 
og gleðja kollega og þá nánustu 
í kringum mig. Einnig ætlum 
við skötuhjúin að skella okkur 
í konfektgerð með tengdó og 
sörubakstur með vinafólki og þá 
er alltaf spilað borðspil, svona til 
að hita upp fyrir hátíðina enda 
mikið keppnisfólk í fjölskyldunni. 
Annars byrjaði ég aðventuna með 
því að skella mér á dásamlegan 
bókaupplestur á bókasafni Mos-
fellsbæjar sem var þéttsetinn en 
þar komu fram fimm rithöfundar. 
Þannig að ég er mikið spennt að 
njóta þess að lesa góða bók um 
jólin og næla mér í einn konfekt-
mola inni á milli.“

Starri Freyr  
Jónsson
starri@365.is 

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: Elín Albertsdóttir, elin@365.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, heida@365.is, 
s. 512 5367 | Sólveig Gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351  Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@365.
is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@365.is, s. 512 5358 | Vera Einarsdóttir, vera@365.is, s. 512 5357 

Útgefandi: 
365 miðlar 

Ábyrgðarmaður: 
Svanur Valgeirsson 

Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.Is, s. 512 5457 | Jóhann Waage, johannwaage@365.Is, s. 512 5439 | 
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.Is, s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.Is, s. 512 5433 

VIÐ HVERJU MÁTTU BÚAST?
Samkoman er í kringum klukkustund
Kröftug lofgjörðar tónlist
20-30 mín. prédikun
Fyrirbæn fyrir þá sem vilja

ÞAÐ ERU ALLIR 
VELKOMNIR
ALLA SUNNUDAGA KL. 20:00

VEGURINN  |  SMIÐJUVEGUR 5  |  200 KÓPAVOGUR

Þorbjörn Rúnars-
son tenór

Bjarni Thor Krist-
insson bassi

Tónleikahald er 
alltaf stór hluti af 

aðventunni hjá mér, fyrir 
utan annað spil. Utan 
þess hef ég mjög gaman af 
því að baka, þá sérstak-
lega smákökur og lag-
tertur, og gleðja kollega 
og þá nánustu í kringum 
mig.

Framhald af forsíðu ➛
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Bílar 
Farartæki

NÝR BÍLL 4X4 !
Suzuki S-Cross GLX 4X4 12/2017. 
Sjálfskiptur, Diesel ! Bíllinn er á 
staðnum . Okkar verð 4.4 mil !!! 
Skipti skoðuð

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

 Hópferðabílar

BeNz CLuBstaR 1986
Benz O1117LClubstar, ekinn 
631.000 góð dekk, skoðaður 18, 25 
sæti,verð 890þ. uppl. 820-5181

 Varahlutir

 Viðgerðir
Almennar bílaviðgerðir. Sérgrein 
bremsuviðgerðir. Renni diska 
og skálar. Fljót og góð þjónusta. 
Bergfinnur ehf. 892 7852

 Hjólbarðar

NÝju saiLuN dekkiN á 
fRáBæRu veRði.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum 
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

Þjónusta

 Veitingastaðir

 Pípulagnir
Pípulagningameistari getur bætt 
við sig verkefnum og viðhaldi á 
ofnakerfum. Uppl. í s. 778 1604

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - 
Bónleysing Flutningsþrif - Þrif 
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir 
menn.

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

Tek að mér allt alm. viðhald 
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- & 
parketlagnir og trésmíði. S. 616 
1569

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

Til sölu

DODGE Durango citadel. Árgerð 2016, 
ekinn 17 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.Rétt 
verð kr 8.480 Jólatilboð kr 7.480 Einn 
með öllu  Rnr.115938.

FORD F350 platinium ultimade .  
Árgerð 2017, nýr bíll dísel, sjálfskiptur. 
Verð án vsk 8.290.000.Rétt verð m/Vsk 
kr 10.890 Jólatilboð kr10.280  m/vsk  
Rnr.115630.

DODGE Ram 3500 long horn limited. 
Árgerð 2017, nýr bíll, dísel, sjálfskiptur. 
Verð án vsk 7.250.000.Rétt verð m/vsk kr 
9.680 Jólatilboð kr 8.990 m/vsk.  
Asian skipting  Rnr.212274.

DODGE Ram 3500 long horn limited. 
Árgerð 2017, Nýr dísel, sjálfskiptur. Verð 
án vsk7.564.000. Rétt verð m/vsk kr 
10.100. Jólatilboð kr 9.380 m/vsk.Asian 
skipting, loftpúðar að aftan.  Rnr.115159.

DODGE Ram 3500 laramie black l 
edition. Árgerð 2017, nýr bíll, dísel, sjálf-
skiptur. Verð án vsk 6.758.000.Rétt verð 
m/Vsk kr 8.980 Jólatilboð kr  8.380 m/
vsk Asian skipting  Rnr.212516.

Yfir 150 bílar á staðnum   Bíll með myndum selst betur  Innisalur

Jólatilboð 

Opið: Mánudaga-föstudaga kl. 10-18, lokað á laugardögum í desember.

Draghálsi 4 - 110 Reykajvík

Sími: 535 1300

Fax: 5351305 - verslun@verslun.is
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Sýningarsalur við Dragháls

Allt fyrir ATVINNUELDHÚSIÐ
gas - span - rafm

eldavélar

stál vinnuborð

stál kælar

uppþvottavélar

ofnar

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 Spádómar

SpáSíminn 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

Sá SímaSpá í 844 6845
Spáir í spil og bolla . Símaspá, 
Einkaspá. Geymið auglýsinguna . Er 
á facebook

 Rafvirkjun

RaflagniR, dyRaSímaR.  
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

 Önnur þjónusta

Keypt
      Selt

 Til sölu
Til sölu eða leigu. 4,6 hektarar land 
með góðu aðgengi að vatnsbólinu 
Gvendarbrunnar. Gífurlegt 
vatnsmagn í boði samkvæmt 
mælingum: Góð aðstaða fyrir 
vatnstöku. Upplýsingar í síma 
8970511 For sale or longtime rent 
water supply 4,6 hectare land with 
good admission to the waterhole 
Gvendarbrunnar: Tremendous 
water supply available pumping 
easy. For further information 
thelephone 8970511

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.

Hágæða Hornafjarðarhumar 
og sjávarfang. SÉRFRÆÐINGAR Í 
SJÁVARFANGI Heimsending. www.
humarsalan.is Pöntunarsími: 867 
6677

 Óskast keypt

KaUpUm gUll -  
JÓn & ÓSKaR

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

 Til bygginga

HaRðviðUR til 
HúSabygginga. SJá nánaR 

á: vidUR.iS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
parket, útihurðir, ofl. Gæði á 
góðu verði. Nýkomnar Eurotec 
A2 harðviðarskrúfur. Penofin 
harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá 
Magnúsi í símum 660 0230 og 561 
1122. Lokað frá 12. nóvember - 5. 
desember.

 Barnavörur

vagnStyKKi + KeRRUStyKKi 
+ SKiptitaSKa

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

Húsnæði

 Atvinnuhúsnæði

SKRifStofUHúSnæði á 
gRandagaRðid til leigU
Til leigu 113fm efri skrifstofuhæð 
á besta stað á Grandanum. Um er 
að ræða 4 rúmgóðar skrifstofur, 

kaffistofu og salerni.
Upplýsingar gefnar í tölvupósti 

magnea.arna@gmail.com

 Geymsluhúsnæði

www.geymSlaeitt.iS 
 fyRSti mánUðUR fRíR

á minna en 7 m2. Ódýrt eftir það. S: 
564-6500

geymSlUR.iS 
 Sími 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

Atvinna

 Atvinna í boði

vélvíK eHf
óskar eftir starfsmanni í fjölbreytt 
störf á verkstæði. Viðkomandi 
þarf að hafa bílpróf. Fyrri umsóknir 
óskast endurnýjaðar. Upplýsingar 
gefur Þórður Elefsen í síma 587 
9960.

www.egfasteignamiðlun.is einar@egfasteignamidlun.is

www.egfasteignamiðlun.is

45 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudag milli kl. 18 og 18:30

einar@egfasteignamidlun.is

Um er að ræða ca. 160 fm 5-6 herbergja endaíbúð á tveimur hæðum með 
fjórum góðum svefnherb. en auðvelt er að útbúa fimmta svefnherbergið 
með því að færa eldhúsið inn í stofuna því fyrir aftan stofuvegginn er þvotthúsið 
og því stutt í allar lagnir. Á neðri hæðinni eru í dag, baðherbergi, eldhús, 
þvottahús, tvö svefnherbergi og stofa með glæsilegu útsýni. Á efri hæðinni eru 
tvö góð svefnherbergi og sjónvarpshol. Möguleiki á að setja baðherbergi á 
efrihæð þar sem allar lagnir eru til þess. Frábært tækifæri á að eignast íbúð 
með fimm svefnherbergjum á góðum stað í Grafarvogi. Íbúðin er laus við 
kaupsamning. Hafðu samband og fáðu að skoða eða kíktu í opið hús.

s.896 8767

 VEGHÚS 15  
4-5 SVEFNHERBERGI

www.egfasteignamiðlun.is

40,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudag milli kl. 17 og 17:30

einar@egfasteignamidlun.is

Góð 100 fm 4ra herbergja endaíbúð með sérinngangi og stórri timburverönd. 
Björt og góð stofa og borðstofa og þrjú svefnherbergi. Þvottahús innan íbúðar. 
Mjög góð staðsetning þar sem stutt er í skóla og leikskóla og göngufæri er í 
íþróttaaðstöðuna í Egilshöll og verslunarkjarnann í Spönginni. 
Hafðu samband og fáðu að skoða eða kíktu í opið hús.

www.egfasteignamiðlun.is einar@egfasteignamidlun.is

Sóltún 20 s.896 8767

 STARENGI 14
SÉRINNGANGUR OG VERÖND

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Tangarhöfði 6
110 Reykjavík

Til leigu tvö rými á 2. hæð við Tangarhöfða 6. 
Um er að ræða samtals 177 fm. sem skiptist í bil merkt 203 
sem er 86,4 fm. og bil merkt 204 sem er 90,6 fm. Bilin leigjast 
saman eða í sitthvoru lagi. Bilin eru eitt opið rými og bæði 
með salerni.
Nánari uppl. veitir Guðlaugur Ingi Guðlaugsson  
lögg. fasteignasali s: 864 5464, gudlaugur@eignamidlun.is
Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Fasteignir
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