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Veður

Hvöss norðaustan átt á morgun, en útlit 
fyrir storm suðaustan til og þar má búast 
við hvössum vindstrengjum við fjöll. Él 
norðan og austan til og nokkuð samfelldur 
éljagangur norðaustan til. Annars er þurrt að 
mestu, en gætu komið stöku él allra syðst á 
landinu. Dregur úr vindi og ofankomu í kvöld. 
Sjá Síðu 30

 Fjölmenn ganga fyrir friði

Samfélag „Salan er mest í júlí og 
ágúst,“ segir Anne Helen Lindsay, 
eigandi Litlu jólabúðarinnar. Hún 
hefur rekið verslunina við Laugaveg 
8 í fimmtán ár.

„Við eigum orðið svo mikið af 
ferðamönnum sem koma hingað og 
þeir eru alveg kolvitlausir í búðina. 
Íslendingarnir sem eru að koma 
núna sjást ekki hérna á sumrin. Ég 
myndi segja að það væri eiginlega 
jafn mikil sala núna og í júlí og ágúst. 
Það skiptist kannski meira milli 
Íslendinga og útlendinga núna, en í 
júlí og ágúst eru það bara útlendingar 
sem eru að versla,“ segir hún.

Anne Helen segir Íslendinga og 
útlendinga kaupa mismunandi 
vörur. „Útlendingar kaupa aðallega 
það sem er íslenskt handverk, það 
sem hefur verið framleitt sérstak-
lega fyrir þessa verslun og hluti sem 

hægt er að hengja á jólatré, ýmist úr 
gleri eða ull. En Íslendingarnir eru 
að kaupa allt mögulegt, sérstaklega 
skemmtilega hluti til að hengja á 
jólatré og styttur og annað.

Það er áberandi að útlendingar 
vilja íslenskt, á meðan það er bland-
að hjá Íslendingum. Þeir vilja líka 
íslenskt, en kaupa svo meirihlutann 

af þeim vörum sem ég flyt inn. Margir 
eru að safna, og koma einu sinni á ári 
og safna til að mynda fallegum hlut-
um á jólatréð,“ segir Anne Helen. Hún 
kaupir mikið af sömu fyrirtækjum 
og segir mikið um það að fólk sé að 
kaupa nýjar útgáfur af vörunum aftur 
og aftur, sérstaklega hluti til að hengja 
á tréð. 

Anne Helen segist finna fyrir 
greinilegum vexti í sölu eftir að 
erlendum ferðamönnum fjölgaði 
svona mikið. „Þeir halda mér gang-
andi allt árið. Ef ég hefði ekki útlend-
ingana þá myndi verslunin ekki lifa af 
árið. Íslendingarnir koma ekki fyrr en 
í október, nóvember, og desember.“
saeunn@frettabladid.is

Ferðamenn vitlausir í 
íslenskt jólahandverk 
Anna Helen Lindsay hefur rekið Litlu jólabúðina í fimmtán ár við Laugaveg. 
Hún segir mestu söluna vera á sumrin til erlendra ferðamenna. Án ferðamann-
anna gæti verslunin ekki lifað af árið. Íslendingar versla einungis fyrir jólin. 

Hamrahlíðarkórinn leiddi friðargönguna í ár niður Laugarveginn yfir á Austurvöll þar sem Andri Snær Magnason rithöfundur hélt hugvekju og 
Tinna Önnudóttir Þorvalds leikkona stýrði fundi. Friðargangan hefur verið farin árlega frá árinu 1981. Fréttablaðið/SteFán

anne Helen lindsay eigandi búðarinnar segir marga Íslendinga sem safna jóladóti 
koma árlega. Fréttablaðið/GVa

 Sími: 540 2050 | pontun@penninn.is 
Tilboðsverð gilda frá 22. desember, til og með 24. desember. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 
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atvinnulíf Samtök atvinnulífsins 
(SA) vilja að íslensk stjórnvöld falli 
frá viðskiptabanni á Rússland vegna 
neikvæðra áhrifa sem það hefur á 
íslenskt efnahagslíf. Rússar svöruðu 
aðgerðunum í haust með því að leggja 
innflutningsbann á íslensk matvæli. 
SA áætla að íslenskur sjávarútvegur 
og landbúnaður verði af um 15 millj-
örðum króna á ári vegna þessa.

Bent er á að viðskiptaþvinganir sem 
Íslendingar hafa tekið þátt í snúi að 
vopnaviðskiptum og fjármögnun fjár-
málastofnana í Rússlandi. Íslendingar 
leggi hvorki stund á vopnaviðskipti 
né fjármögnun rússneskra banka og 
því hafi viðskiptabannið engin áhrif. 
Bann Rússa við innflutningi á mat-
vælum hafi hins vegar mjög mikil áhrif 
á Ísland.

SA lýsa einnig yfir vonbrigðum yfir 
að ESB hafi ekki léð máls á aðgerðum 
til að draga úr neikvæðum áhrifum 
stuðnings Íslands við viðskipta-
bannið. – ih

Ísland falli frá 
Rússabanni

HEilBRigðiSmál Allt bóluefni gegn 
árlegri inflúensu er uppurið í landinu 
en frá því í haust hafa sextíu þúsund 
skammtar verið seldir.

„Við eigum von á fleiri skömmtum 
til landsins næstu daga,“ segir Þórólfur 
Guðnason sóttvarnalæknir. Hann 
segir ekki of seint að láta bólusetja sig 
þótt árleg inflúensa sé farin að láta á 
sér kræla. Hún sé þó enn ekki farin að 
ganga.

Nokkrar tegundir af öndunarfæra-
veirum hafa verið greindar á undan-
förnum vikum. „Þetta getur lagst þungt 
á suma en aðrir sleppa vel.“ – ibs

Bóluefni við 
inflúensu 
er uppurið í 
landinu

Öndunarfæraveirusýkingarnar geta 
lagst þungt á suma en aðrir sleppa vel.
Fréttablaðið/VilHelM

SlyS Maðurinn sem lést í bílslysi við 
bæinn  Einarsstaði í Kræklingahlíð 
norðan Akureyrar á þriðjudags-
kvöldið hét Þórlaugur Ragnar Ólafs-
son. Hann var átján ára gamall og var 
búsettur á Akureyri.

Síðastliðið þriðjudagskvöld skullu 
fólksbíll og vöruflutningabíll saman 
með þeim afleiðingum að ökumaður 
fólksbílsins lést. Hann var einn á ferð.

Þrír voru í vöruflutningabílnum og 
voru fluttir til aðhlynningar á sjúkra-
húsi Akureyrar með  minniháttar 
meiðsli. – srs 

Átján ára maður 
lést í bílslysi

 Útlendingar kaupa 
aðallega það sem er 

íslenskt handverk, það sem 
hefur verið framleitt sérstak-
lega fyrir þessa verslun og 
hluti sem hægt er að hengja á 
jólatré. 
Anna Helen Lindsay, eigandi Litlu jóla-
búðarinnar
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Jólin eru til þess að njóta þeirra. Með fjölskyldu og vinum, heima eða að heiman.
Icelandair sendir þér hugheilar jólakveðjur, sama hvar þú ert. 

Vertu með okkur
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Manchester
Frá kr. 97.700 m.v. 2 í herbergi og með miða á leikinn.
15. janúar í 2 nætur.

Hotel Portland

Skelltu þér til

Frá kr. 

97.700 Sjáðu leik 

Man.City og 

Crystal 

Palace!m/morgunmat
og miða á leikinn

skólamál  Gögn sem Framsýn 
Skólafélag ehf. hefur lagt fram eru 
ófullnægjandi að mati þróunarfull
trúa grunnskóla Hafnarfjarðarkaup
staðar. 

Fyrirtækið stefnir á að opna 
skóla í bæjarfélaginu fyrir allt að 
45 nemendur í 9. bekk næsta haust. 
Fræðsluráð samþykkti á síðasta 
fundi sínum umsókn fyrirtækisins. 
Forsvarsmenn skólans munu nú 
hefja viðræður við menntamála
ráðuneytið um öll tilskilin leyfi.

Í minnisblaði Vigfúsar Hallgríms

sonar, þróunarfulltrúa grunnskóla 
hjá Hafnarfjarðarbæ, kemur fram að 
ekki sé hægt að leggja mat á gögn frá 
Framsýn þar sem þau séu ófullnægj
andi. Einnig segir í minnisblaðinu 
að forsvarsmenn einkahlutafélags
ins hafi ekki klárað kennsluáætlun 
og námsmat. Forsvarsmenn Fram
sýnar hafa borið fyrir sig að sú vinna 
verði unnin í samráði við kennara 
skólans, sem eigi eftir að ráða.

Þó er farið að móta hugmyndir 
um skólastarfið. Í starfsáætlun þessa 
nýja skóla fyrir næsta vetur segir í 

kafla um sérstöðu skólans að nem
endur og kennarar heilsist með því 
að „kless'ann“ svo dæmi sé tekið.

Hörður Svavarsson, fulltrúi Bjartr
ar framtíðar í meirihluta fræðslu
ráðs, segir tillöguna ekki komna frá 
meirihluta ráðsins heldur formann
inum, Rósu Guðbjartsdóttur.

Þá efast Hörður um að stefna skól
ans sé í samræmi við stefnu Hafnar
fjarðar um skóla án aðgreiningar. Í 
stefnu skólans segir orðrétt. „Fram
sýn mun ekki henta öllum enda er 
það val að sækja um í skólanum.“ 

„Það hlýtur að vera stefna Hafnar
fjarðar að þeir skólar sem þar hefja 
starfsemi sníði hana í samræmi við 
fjölskyldustefnu Hafnarfjarðar,“ 
segir Hörður.

„Ég orðaði það sem svo að ég 
styðji ekki einhvern skóla fyrir ríkra 
manna elítu, heldur verður að gæta 
jafnræðis. Það skipti máli að jafn
ræðis sé gætt á þessum sviðum sem 
öðrum. Einnig verður að tryggja að 
þessi aukni fjölbreytileiki verði ekki 
á kostnað almenna skólakerfisins,“ 
segir Hörður. – sa

Einkarekinn skóli samþykktur en kennsluáætlun ófullnægjandi
Ég orðaði það sem 
svo að ég styðji ekki 

einhvern skóla fyrir ríkra 
manna elítu.
Hörður Svavars-
son, bæjarfulltrúi 
Bjartrar framtíðar

samfélag  „Það er mun meira að 
gera í ár heldur en í fyrra,“ segir Torfi 
Geirmundsson rakari um jólavertíð
ina þetta árið. Dagarnir og vikurnar 
fyrir jól eru mikil vertíð hjá hár
greiðslufólki enda vilja allir skarta 
sínu fegursta á jólunum. Löngu var 
uppbókað hjá þeim hárgreiðslu
stofum sem taka við bókunum og 
Fréttablaðið ræddi við.

„Það varð breyting á eftir hrun. 
Þá fór þetta að verða jafnara yfir 
allt árið en það virðist vera að koma 
eitthvert góðæri í þetta núna,“ bætir 
hann við.

Torfi segir tískuna vera þannig 
þessi misserin að mikið sé að gera 
hjá rökurum. „Tískan er þessi snögga 
vélaklipping og skeggsnyrtingar. 
Þeir sem eru með snöggar herra
klippingar koma oftar í klippingu. 
Þeir láta klippa sig á þriggja vikna 
fresti til að halda þessu við. Það er 
mikil vélavinna, miklu meira en 
síðasta áratug. Meira að segja þann
ig að maður þarf að endurnýja þær 
græjur mun oftar núna.“ – ih

Góðærisbragur á jólaklippingum

Torfi Geirmundsson rakari segir verkefnin næg í jólaösinni. fréTTablaðið/vilhelm

samfélag „Maður bauð mér vinnu 
og sagði að ég ætti að fara í ferða
lag. Ég fékk peninga fyrir og átti 
ekki mikið af peningum. Ég hugsaði 
að ég fengi að fara frítt til Íslands 
og ákvað að gera það enda mikið 
ævintýri. Þetta var svo bara alls ekki 
góð hugmynd og ég geri þetta aldrei 
aftur,“ segir Angelo Uijleman, 28 ára 
Hollendingur sem úrskurðaður var 
í farbann í Héraðsdómi Reykjaness 
á mánudag.

Angelo er grunaður um aðild að 
umfangsmiklu fíkniefnasmygli hing
að til lands með Norrænu. Hann 
var handtekinn í september ásamt 
tveimur Íslendingum og öðrum Hol
lendingi. Hann var í kjölfarið færður 
í einangrun á LitlaHrauni í átta 
vikur. Sú vist var gagnrýnd vegna 
andlegrar fötlunar Angelos. Að sögn 
móður hans skilur hann oft ekki 
aðstæður og er einfaldur. Hún segir 
hann þó alltaf jákvæðan og tilbúinn 
að gera allt fyrir alla. Angelo var loks 
færður á Kvíabryggju í nóvember þar 
sem hann dvaldi síðustu vikur. 

hreiðar már kenndi á þvottavél 
Nú dvelur Angelo á gistiheimili í 
miðbæ Reykjavíkur þar til tekin 
verður ákvörðun um að gefa út 
ákæru í málinu eða þar til dómur 
fellur. Það gæti tekið marga mánuði. 

Blaðamaður fór og hitti Angelo á 
gistiheimilinu í gær ásamt verjanda 
hans, sem Angelo óskaði eftir að 
væri viðstaddur viðtalið. „Ég kvarta 
ekki mikið en það helsta er að mig 
vantar handklæði og svo er ég ein
mana en ég ætla að fara í Kringluna 
og reyna að rata um bæinn á næstu 
dögum.“ 

Það fyrsta sem Angelo vill ræða er 
hve vel honum leið á Kvíabryggju. 
Hann vildi óska að hann væri þar 
enn enda einmanalegra á gistiheim

ilinu. Þá sé sturtan á gistiheimilinu 
ekki eins góð og í fangelsinu og þar 
hafi hann ekki sjónvarp til að horfa 
á. „Húsið sem ég var í síðustu vik
urnar var fullkomið. Þetta var mjög 
flott. Það var æðislegur matur. Þar 
var æðislegt fólk. Allir voru tilbúnir 
að hjálpa mér og kenna mér og ég 
eignaðist góða vini þar sem voru svo 
skemmtilegir.“ 

Angelo útskýrir að á Kvíabryggju 
hafi verið nóg að gera. „Við spiluðum 
spil, horfðum á sjónvarpið og ég var 
með herbergi fyrir sjálfan mig en 
gat alltaf farið inn í stofu til að hitta 
vini mína og var því aldrei einn. Ég 
var í húsi með bankamönnunum og 
þeir kenndu mér margt.“ Hann segir 
blaðamanni frá því þegar Hreiðar 
Már Sigurðsson, fyrrverandi forstjóri 
Kaupþings, kenndi honum á þvotta
vél. Hann kveðst vera þakklátur fyrir 
það enda þurfi hann að þvo fötin sín 
sjálfur á gistiheimilinu en hann hafði 
aldrei þvegið fötin sín sjálfur. 

„Mamma gerði það alltaf fyrir 
mig. Við mamma búum tvö í Hol
landi. Hún hefur líka alltaf eldað 
fyrir mig en nú þarf ég að læra að 
elda sjálfur,“ segir Angelo og réttir 
fram 1944 pastatöfra sem hann 
ætlar að borða í kvöldmat. „Ég held 
ég geti nú eldað þetta en mér finnst 
íslenskur matur mjög góður. Ég elska 
Appelsín og Mix.“

mun sakna mömmu um jólin
Angelo segir dvöl sína á LitlaHrauni 
hafa verið þungbæra. „Ég fékk bara 
að fara út úr klefanum í einn klukku
tíma á dag. Mér fannst fangelsið 
samt gott og lögreglumennirnir voru 
svo góðir við mig og maturinn mjög 
góður.“ Hann segist þó hafa verið 
einmana og að verst hafi verið að 
fyrstu vikurnar hafi hann ekki fengið 
upplýsingar um hvort fjölskyldan 

vissi af honum. „Foreldrar mínir voru 
svo aldrei látnir vita.“ Móðir Angelos 
lýsti því í samtali við Fréttablaðið í 
lok október hvað það hefði verið 
erfitt að vita ekki af ferðum hans.

Angelo segist vera vanur að 
vera með mömmu sinni um 
jólin. „Ég sakna hennar en hún á 
ekki pening til að koma strax. Ég 
talaði við hana á Skype og hún 
segist ætla að koma bráðum.“ 
Hann hefur fengið pláss í kvöldverð 
hjá Hjálpræðishernum í dag. Þá 
hefur fjöldinn allur af Íslendingum 
boðið fram aðstoð sína. „Ég fer á 

morgun í mat til fjölskyldu vinar 
míns úr fangelsinu. Þau ætla að 
sækja mig og það finnst mér mjög 
gaman. Mér finnst svo gaman að vera 
með fólki.“

Í lokin segir Angelo að verjandi 
hans hafi útskýrt fyrir sér að nú 
væri bara að bíða eftir að rannsókn 
hjá lögreglunni væri lokið. „Ég ætla 
bara að vera í tölvunni, labba um og 
svo langar mig mikið í sund. Ég þekki 
engan á Íslandi nema verjandann 
minn en hann er mjög góður við 
mig,“ segir Angelo. 
nadine@frettabladid.is

Eignaðist mjög góða vini á Kvíabryggju 
Angelo Uijleman hélt hann væri að fara í fría ævintýraferð til Íslands en var handtekinn fyrir grun um aðild að umfangsmiklu fíkni-
efnasmygli. Hann talar um þungbæra einangrun á Litla-Hrauni, bankamennina á Kvíabryggju og einmanaleg jól án fjölskyldunnar.

angelo er afar jákvæður og segir matinn á Kvíabryggju og á litla-hrauni hafi verið mjög góðan. fréTTablaðið/ernir 

Við spiluðum spil, 
horfðum á sjón-

varpið og ég var með her-
bergi fyrir sjálfan mig en gat 
alltaf farið inn í stofu til að 
hitta vini mína og var því 
aldrei einn. Ég var í húsi með 
bankamönnunum og þeir 
kenndu mér margt.
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stjórnsýsla Orkuveita Reykjavíkur 
þarf að greiða tæplega 1,7 milljónir 
króna fyrir 15 manna hóp sem fór 
ekki í áætlaða vinnuferð til Kaup-
mannahafnar í lok september.

Fulltrúar Sjálfstæðisflokks spurðust 
fyrir um Kaupamannahafnarferðina í 
stjórn Orkuveitunnar í nóvember.

„Upphaflega var áætlað að stjórnir 
OR og dótturfélaga færu í ferðina 
ásamt helstu stjórnendum þessara 
félaga í því skyni að eiga nauðsyn-
legan stefnumótunarfund. Þremur 
dögum fyrir brottför var hins vegar 
ákveðið að gera þær breytingar á 
fyrirkomulagi ferðarinnar að í hana 
færu einungis stjórnarmenn móður-
félags ásamt helstu stjórnendum þess 
og ráðgjöfum,“ er rakið í fyrirspurn 
Áslaugar Friðriksdóttur og Kjartans 
Magnússonar.

Úr varð að aðeins tíu af upp-
haflegum 25 manna hópi fóru til 
Kaupmannahafnar dagana 27.-29. 
september. Meðal annars var um að 
ræða heimsókn í flutningafyrirtækið 
Maersk.

Óskuðu Áslaug og Kjartan eftir að 
öll gögn sem lögð voru fram í ferðinni 
eða urðu til vegna hennar yrðu lögð 
fram í stjórn Orkuveitunnar. Einnig 
báðu þau um upplýsingar um kostn-
að við ferðina og hvort útgjöld yrðu 
vegna þeirra sem á endanum fóru ekki 
utan.

„Þá er óskað eftir rökstuðningi 
fyrir því af hverju nauðsynlegt þótti 
að halda umræddan fund erlendis,“ 
segir í fyrirspurn fulltrúanna tveggja 
sem svarað var skriflega á stjórnar-
fundi OR 14. desember.

„Upphaflega var gert ráð fyrir því 

að 25 starfsmenn, stjórnarmenn og 
ráðgjafar færu í ferð stjórnar Orku-
veitunnar og dótturfélaga til Kaup-
mannahafnar. Þær fyrirætlanir 
breyttust og voru 10 einstaklingar 
sem fóru,“ segir í svarinu.

Þegar farið er yfir ferðakostnaðinn 
kemur í ljós að Orkuveitan greiðir 
1.877 þúsund fyrir tíu manna hópinn 
sem fór og 1.690 þúsund vegna hóps-
ins sem varð eftir.

„Búið var að panta flug fyrir alla auk 
þess sem gisting og fundakostnaður 
hafði verið greiddur. Hluti fargjalda 
fékkst endurgreiddur,“ segir í svarinu 
þar sem fram kemur að ekki sé „búið 

að fullreyna möguleika á endur-
greiðslu“ vegna gistingar og fargjalda.

Í svarinu kemur hvorki fram hvers 
vegna umræddur fundur var haldinn 
erlendis né hvers vegna hópurinn var 
minnkaður svo mikið.

„Ekki gafst ráðrúm til að ræða þetta 
mál á síðasta fundi og minnisblaðið 
bara lagt fram en við teljum að það 
megi skýra þetta betur,“ segir Áslaug 
Friðriksdóttir.

Eiríkur Hjálmarsson, upplýsinga-
fulltrúi Orkuveitunnar, kveðst ekki 
geta svarað spurningum Fréttablaðs-
ins um ferðina fyrr en eftir hátíðarnar.
gar@frettabladid.is

Ferð sem ekki var farin 
kostar OR 1,7 milljónir
Orkuveita Reykjavíkur greiðir 1,7 milljóna króna ferðakostnað fyrir 15 manns 
sem áttu að fara í 25 manna hópi í tveggja daga vinnutúr til Kaupmannahafn-
ar og fóru hvergi. Kostar næstum jafn mikið og fyrir þá tíu sem fóru utan. 

Ferðakostnaður OR til Kaupmannahafnar

Tíu manns sem fóru
Fargjöld 798.334 kr.
Gisting 572.791 kr.
Fundakostnaður 304.734 kr.
Uppihald 176.049 kr.
Annað (ferðir til/frá flugvelli) 
25.840 kr.
Samtals 1.877.748 krónur

Fimmtán manns sem fóru ekki 
Fargjöld 295.742 kr.
Gisting 937.349 kr.
Fundakostnaður 457.102 kr.
Uppihald 0 kr.
Annað 0 kr.

Samtals 1.690.192 krónur

Heildarkostnaður ferðarinnar 3.567.941 króna

Við teljum að  
það megi skýra 

þetta betur.
Áslaug Friðriksdóttir, 
stjórnarmaður í 
Orkuveitunni

Búið var að panta 
flug fyrir alla auk 

þess sem gisting og funda-
kostnaður hafði verið greidd-
ur.

Úr svari Orkuveitunnar til stjórnar fyrir-
tækisins

Mótmælt við múrinn

Skógarhlíð 18 • Sími 595 1000 
Akureyri • Sími 461 1099 

www.heimsferdir.is 
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Kanarí

Tenerife

 Frá kr.

69.900

Kanarí & 
Tenerife

Los Tilos
Frá kr. 72.900 
Netverð á mann frá 
kr. 72.900 m.v. 3 fullorðna 
í íbúð.

Netverð á mann frá 
kr. 77.900 m.v. 2 fullorðna 
í íbúð.

4. janúar í 9 nætur.

Tamaimo Tropical
m/allt innifalið!

Frá kr. 113.900
Netverð á mann frá 
kr. 118.900 m.v. 
3 fullorðna í íbúð.

Netverð á mann frá 
kr. 113.900 m.v. 
2 fullorðna í stúdíó.

5. janúar í 8 nætur.

Villa Adeje Beach
m/allt innifalið!

Frá kr. 105.900
Netverð á mann frá 
kr.  105.900 m.v. 2 
fullorðna og 2 börn í íbúð.

Netverð á mann frá 
kr.  106.900 m.v. 
2 fullorðna í stúdíó.

12. janúar í 14 nætur

Parquesol
Frá kr. 73.900
Netverð á mann frá 
kr. 73.900 m.v. 4 fullorðna 
í smáhýsi.

Netverð á mann frá 
kr. 97.900 m.v. 
2 fullorðna í smáhýsi.

4. janúar í 9 nætur.

Roque Nublo
Frá kr. 69.900
Netverð á mann frá 
kr. 69.900 m.v. 3 fullorðna 
í íbúð.

Netverð á mann frá 
kr. 79.900 m.v. 2 fullorðna 
í íbúð.

4. janúar í 9 nætur.

SÉRTILBOÐ

SÉRTILBOÐ

2FYRIR1 &
44.950Flugsæti 

frá kr. 

Palestínskir jólasveinar komu saman í gærmorgun við hinn umdeilda aðskilnaðarmúr sem skilur á milli 
Ísraels og Palestínu til að mótmæla aðskilnaðarstefnu Ísraelsríkis. FréTTablaðið/aFP
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FERSKIR SVEPPIR Í ÚRVALI

• Blæjuber
• Kirsuber
• Trönuber

• Jarðarber
• Rifsber
• Brómber

• Hindber
• Bláber
• Vínber

Ný uppskera af grænum vínberjum frá suður afríku

Strengjabaunir

Snjóbaunir

Belgbaunir

Portobello Kastaníusveppir Ostru Beech Agaric

Kantarellur Wood EarMaitake Shitake King Brown

Íslenskir sveppir

SKEIFAN
SPÖNGIN

GARÐABÆR
EIÐISTORG SMÁRALIND KRINGLAN AKUREYRI

HOLTA-
GARÐAR

NJARÐVÍK
BORGARNES

SELFOSS
FIM 24. DES OPIÐ TIL 16 9-14 9-14 9-16 9-14 10-14
FÖS 25. DES LOKAÐ lokað lokað lokað lokað lokað
LAU 26. DES OPNAR 11 lokað lokað 11-24 lokað lokað
SUN 27. DES 24 TÍMA 12-19 12-19 12-24 12-19 12-18

AFGREIÐSLUTÍMI 24.-27. DESEMBER

GLEÐILEGA HÁTÍÐ



fólk Liðsmenn Hróksins og Kalak, 
vinafélags Íslands og Grænlands, 
komu færandi hendi til bæjarins 
Kulusuk á Grænlandi á þriðjudag og 
færðu öllum börnum bæjarins jóla-
gjafir. Þetta er þriðja ferð félagsmanna 
til Kulusuk á þessu ári og sú sjötta til 
Grænlands þar sem skák, vinátta og 
gleði eru í forgrunni.

Hrafn Jökulsson, forseti Hróksins, 
skrifar að börnin í Kulusuk hafi tekið á 
móti jólasveinum félaganna með söng 
og gleði þegar efnt var til sérstakrar 
hátíðar í grunnskólanum í þessum 
næsta nágrannabæ Íslands. Öll börnin 
í leik- og grunnskóla bæjarins fengu 
sérmerktan jólapakka með margvís-

legum glaðningi, sem fjölmörg íslensk 
fyrirtæki og einstaklingar lögðu til. 
„Hrókurinn og Kalak færa öllum þeim 
fjölmörgu sem lögðu sitt af mörkum 
til jólapakkaferðarinnar til Kulusuk 
dýpstu þakkir,“ skrifar Hrafn.

Í grunnskólanum í Kulusuk eru nú 
45 börn og 10 börn í leikskólanum. 
Jólapakkaferðin til Kulusuk markar 
lok á frábæru starfsári hjá Hróknum 
og Kalak, segir Hrafn. Félögin hafa 
staðið fyrir sex ferðum á þessu ári til 
Grænlands til að útbreiða fagnaðar-
erindi skáklistar, gleði og vináttu, og 
í september kom tíundi hópur 11 ára 
barna frá litlu þorpunum á Austur-
Grænlandi til Íslands til að læra sund 

og kynnast íslensku samfélagi.
Hrafn segir jafnframt að Justine 

Boassen skólastjóri og hennar fólk í 
Kulusuk hafi tekið jólasveinunum frá 
Íslandi tveim höndum og voru hinir 
íslensku gestir líka leystir út með gjöf-
um. Heimsókin var afar vel skipulögð 
af hálfu skólans.

Kraftmikið starf er fram undan á 
Grænlandi. Í janúar verður Toyota-
skákhátíð haldin í Nuuk, í febrúar 
verður Polar Pelagic-hátíð á Ammassa-
lik-svæðinu, um páskana liggur leiðin 
til Ittoqqortoormiit og í maí verður 
Flugfélagshátíð í Nuuk. Þá eru einnig 
fyrirhugaðar skákhátíðir í Ilulissat og 
Kangerlussuaq. svavar@frettabladid.is

Færðu öllum börnum   
í Kulusuk jólagjöf 
Hrókurinn og Kalak, vinafélag Íslands og Grænlands, færðu öllum leik- og grunn-
skólabörnum í Kulusuk á Grænlandi gjafir. Þetta er sjötta ferð félaganna til Græn-
lands á árinu til að breiða út fagnaðarerindi skáklistarinnar, gleði og vináttu.

Það voru alls 55 krakkar sem tóku á móti íslenska hópnum sem heimsótti Kulusuk í vikunni. Myndir/HróKurinn

allir fengu sérmerkta pakka og gleðin var fölskvalaus.

Hátíð var í bæ í skólanum í Kulusuk – enda góðir vinir í heimsókn í þriðja skiptið á 
árinu sem er að líða.

Dansk julegudstjeneste
holdes i Domkirken torsdag den 

24. december  kl.15.00  ved
pastor María  Ágústsdóttir.

Danmarks ambassade

samfélag „Við erum með að nálgast 
sextíu sjálfboðaliða, sem teygir sig 
í sjötíu út af jólamatarboðinu. Það 
eru yfir tvö hundruð með sjálfboða-
liðum í matarboðinu. Við höfum 
aldrei verið svona mörg,“ segir Ingvi 
Kristinn Skjaldarson, flokksforingi 
í Reykjavíkurflokki Hjálpræðis-
hersins. Herinn efnir til síns árlega 
jólaboðs í dag. 

Veislan var flutt í Ráðhúsið og því 
getur herinn tekið á móti mörgum í 
ár. „Auðvitað erum við mjög glöð og 
ánægð með að fólk skuli vilja vera 
með okkur,“ segir Ingvi Kristinn. 
Hann segir sjálfboðaliðana vera 
breiðan hóp úr öllum stöðum og 
stéttum. „Hjá okkur er til dæmis frá-
skilið fólk sem er ekki með börnin 
sín þessi jól og hefur ákveðið að láta 
eitthvað gott af sér leiða.“ – sg

Aldrei fleiri hjálpa í Hjálpræðishernum

Hjálpræðisherinn hefur boðið upp á mat á aðfangadag síðan á stríðsárunum. 
fréttablaðið/Hörður sveinsson

samfélag Hátt í tvö hundruð hælis-
leitendur og fjölskyldur þeirra nutu 
hátíðarkvöldverðar og skemmtiat-
riða í síðustu viku í húsakynnum 
Actavis í Hafnarfirði. 

Haldin var desemberhátíð fyrir 
hælisleitendur sem Rauði krossinn 
á Íslandi stendur fyrir ár hvert. 

Fimmtíu börn voru á hátíðinni 
sem hefur aldrei verið stærri og 
söfnuðu starfsmenn Actavis fyrir 
gjöfum fyrir þau. Starfsmenn 
Actavis settu saman lúðrasveit af 
tilefninu sem spilaði undir borð-
haldi. Starfsfólk mötuneytis Actavis 
eldaði hátíðarmatinn fyrir hælisleit-
endurna og þá bauð Sirkus Íslands 
upp á skemmtiatriði í boði Rótarý-
klúbbsins Borga. – kbg 

Buðu 200 
hælisleitendum 
til veislu Heilsa Sex og sjö ára börn munu eiga 

rétt á gjaldfrjálsum tannlækningum 
þann 1. janúar næstkomandi.

Breytingin er samkvæmt samningi 
Sjúkratrygginga Íslands og tannlækna 
en hann var undirritaður árið 2013.

Skilyrði fyrir gjaldfrjálsum tann-
lækningum er að barn sé skráð hjá 
heimilistannlækni sem er með samn-
ing við Sjúkratryggingar.

„Eftir að samningurinn tók gildi 
hafa mun fleiri börn farið til tann-
læknis, í sumum aldurshópum yfir 
96% barna,“ segir Ásta Óskarsdóttir, 
formaður tannlæknafélagsins. 
„Almennt láta foreldrar í ljós ánægju 
með að nú þarf aðeins að greiða 2.500 
kr á ári í komugjald fyrir hvert barn. 
Það er því hægt að ljúka meðferð 
fljótt og örugglega án þess að fjár-
hagur foreldrar skipti miklu máli,“ 
segir hún.

Ásta segir að eftir gildistöku 
samningsins hafi viðgerðir á tönnum 
barna aukist enda hafi verið upp-
söfnuð þörf fyrir. „Það að 6 og 7 ára 
krakkar séu að bætast inn núna um 
áramótin er ekkert nema jákvæðar 
fréttir. Þá mun bætast í þann hóp 
foreldra sem geta alltaf farið með 
börnin sín til tannlæknis óháð efna-
hag,“ segir Ásta. – srs

Fá fríar tannlækningar
Mun fleiri börn hafa 
farið til tannlæknis.

Ásta Óskarsdóttir 
tannlæknir
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Óskaðu vinum og fjölskyldu út um allan heim gleðilegra jóla.

Það býr meira í heimasímanum en þú heldur. Nýttu tækifærið á jóladag 
og ræktaðu sambandið við fjölskyldu og vini. Gleðileg jól!

Gildir þegar hringt er úr íslenskum heimasíma í öll heima- og farsímanúmer erlendis.

Öll símtöl til útlanda 
úr heimasíma á 0 kr  
á jóladag



Frá degi til dags

Útgáfufélag: 365 miðlar ehf. Stjórnarformaður: Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir forStjóri: Sævar Freyr Þráinsson Útgefandi og aðalritStjóri: Kristín Þorsteinsdóttir kristin@frettabladid.is  
aðStoðarritStjórar: Fanney Birna Jónsdóttir fanney@frettabladid.is, Hrund Þórsdóttir hrund@stod2.is, Kolbeinn Tumi Daðason kolbeinntumi@365.is. Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis  
á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslun um á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.  ISSn 1670-3871
fréttaBlaðið Skaftahlíð 24, 105 reykjavík Sími: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is ÞróunarStjóri: Tinni Sveinsson tinni@365.is  helgarBlað: Ólöf Skaftadóttir olof@frettabladid.is og Viktoría Hermannsdóttir viktoria@frettabladid.is   
menning: Magnús Guðmundsson magnus@frettabladid.is  ljóSmyndir: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is framleiðSluStjóri: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is ÚtlitShönnun: Silja Ástþórsdóttir siljaa@frettabladid.is

Halldór

Fanney Birna  
Jónsdóttir
fanney@frettabladid.is

Í amstri og stressi, ekki síst um jólahátíðina, 
skapast viss hætta á að gamalt fólk gleymist. 
Hér er átt við fólkið sem vegna aldurs og lasleika 

kemst ekki ferða sinna eins auðveldlega og áður. 
Margir eldri borgarar búa einir en aðrir búa á stofn-
unum. Sem betur fer njóta langflestir þeirra góðrar 
umönnunar starfsmanna og flestir eiga fjölskyldu-
meðlimi sem heimsækja þá með reglubundnum 
hætti.

Hlúum vel að eldri borgurum
Aðstæður eldri borgara geta verið afar ólíkar. 
Eldri borgarar sem eiga erfiðast eru þeir sem eru 
einangraðir og einmana. Þeir sem búa á hjúkrunar-
heimilum hafa þó félagsskap af sambýlis- og starfs-
fólkinu. Stundum er nánum ættingjum ekki fyrir að 
fara en í sumum tilfellum koma þeir, af einhverjum 
orsökum, einfaldlega ekki í heimsókn.

Eldri borgarar sem misst hafa maka sína á árinu 
eiga sérlega erfitt nú fyrstu jólin eftir missinn. Við-
brigðin eru í mörgum tilfellum átakanleg þegar fólk 
hefur t.a.m. átt samleið áratugum saman.

Þeir sem vinna við að hlúa að eldra fólki eru alla 
jafna afar næmir á líðan þess og þarfir. Lífshlaupið 
hefur verið mismunandi eins og gengur og gerist. 
Fólk sem hefur mætt miklum mótbyr á lífsleiðinni 
getur verið meyrt og viðkvæmt. Á erfiðum tímum 
skiptir miklu máli að hafa einhvern hjá sér sem 
hlustar. Gott faðmlag eða þétt handtak getur gert 
kraftaverk.

Hvort sem um er að ræða unga eða aldna er sam-
vera og nánd iðulega mikilvægasta leiðarljósið. 
Gott er að hafa í huga að með hvatningu, hrósi og 
gleði má iðulega fá brosin til að breikka og glampa 
í augunum til að skína skærar. Öll getum við án efa 
lagt eitthvað af mörkum til að sjá til þess að eldri 
borgararnir í fjölskyldum okkar eigi sem flestar 
ánægjulegar stundir, geti notið ævidaganna í öryggi 
og jákvæðu andrúmslofti þar sem þeir finna sig 
velkomna.

Einmanaleiki og einangrun 
er versti óvinur ellinnar

Kolbrún  
Baldursdóttir
sálfræðingur

Hvort sem 
um er að ræða 
unga eða 
aldna er 
samvera og 
nánd iðulega 
mikilvægasta 
leiðarljósið.

Í kvöld höldum við flest öll jól, af ólíkum 
ástæðum. Hvort heldur sem er vegna 
fæðingar frelsarans eða þeirra tímamóta að 
daginn tekur að lengja aftur, myrkrið hverfur 
og við sjáum fram á bjartari tíð með blóm í 
haga. Nú eða hvaða öðrum ástæðum sem er.

Í jólaguðspjallinu er sagt frá því að skrásetja 
skyldi alla heimsbyggðina, fyrsta skrásetningin þá 
er Kýreníus var landstjóri á Sýrlandi.

Nú er óöld í Sýrlandi. Þeim áfanga var náð nú fyrir 
tveimur dögum að milljón flóttamenn hafa komið 
til Evrópu, þar af rúmlega 970 þúsund sjóleiðina yfir 
Miðjarðarhafið.

Í jólaguðspjallinu greinir einnig frá því að Jósef og 
María heitkona hans hafi komið til Betlehem til að 
láta skrásetja sig. María var þunguð og þegar kom að 
því að hún varð léttari lagði hún son sinn í jötu, af 
því að eigi var rúm handa þeim í gistihúsi.

Talið er að nærri fjögur þúsund manns hafi 
drukknað á leiðinni yfir Miðjarðarhafið. Það er ekki 
frekar rúm í gistihúsinu nú en þá. Ríkisstjórnir  Evr-
ópuþjóða hafa tekið misvel við þeim sem komast 
lifandi alla leið. Sumir vilja reisa veggi, herða 
landamæraeftirlit, aðrir opna faðminn og reyna 
eftir bestu getu að taka við þeim sem ná inn fyrir 
landamærin. 

„Verið óhræddir, því sjá, ég boða yður mikinn 
fögnuð, sem er Kristur Drottinn, í borg Davíðs,“ 
sagði engill Drottins við hirðana í haganum.

Þeir flóttamenn sem koma til Evrópu og fá að 
setjast þar að upplifa einmitt mikinn fögnuð. Þeim 
hefur tekist að flýja stríðsástand, fátækt og hörm-
ungar og sjá fram á að hefja nýtt líf í friði og ró með 
með mönnum sem ráðamenn hafa velþóknun á. 
Aðrir þurfa á meðan að hírast í flóttamannabúðum, 
oft með börn, þar sem þeir búa við hungur og 
algjöra óvissu. Enginn hefur velþóknun á þeim.

Eftir áramótin er von á nokkrum sýrlenskum fjöl-
skyldum til Íslands. Það er vel gert og kærleiksríkt. 
Það er einnig nauðsynlegt og sjálfsagt. Óskandi að 
þær væru fleiri en raun ber vitni fjölskyldurnar sem 
hingað fá að koma fagnandi í leit að nýju lífi.

Jólin eru hátíð okkar allra, sama af hvaða 
ástæðum fólk heldur þau hátíðleg. Jólin færa von 
um betra líf. Meiri birtu og minna myrkur. Hátíð 
ljóss og kærleika og friðar. Frelsarinn sem fæddist 
um jól boðaði fyrirgefningu syndanna, að ekki ætti 
að dæma aðra af gjörðum þeirra heldur sýna í verki 
kærleika til allra manna. Boðskapur sem hægt er að 
taka undir, hverju svo sem menn ákveða að trúa.

Á jólunum, þegar við sjáum von um bjartari tíma, 
leitar hugurinn til þeirra sem ekki geta fagnað með 
sama hætti. Vonandi mun fara vel um þær flóttafjöl-
skyldur sem hingað koma og aðrar hvar svo sem þær fá 
tækifæri til að lifa í friði – í birtu en ekki myrkri. Fyrst 
og fremst er óskandi að allir geti upplifað fagnaðar-
efnið, sjálfan boðskap jólanna: „Verið óhrædd.“

Fréttablaðið óskar lesendum sínum  
gleðilegra jóla!

Verið óhrædd

Talið er að 
nærri fjögur 
þúsund 
manns hafi 
drukknað á 
leiðinni yfir 
Miðjarðar-
hafið. Það er 
ekki frekar 
rúm í gisti-
húsinu nú  
en þá.

Glerhúsið
Eftir að Ólafur Ragnar Gríms-
son, forseti Íslands, gagnrýndi 
forgangsröðun ríkisstjórnarinn-
ar spurði Bjarni Benediktsson 
fjármálaráðherra á Twitter-síðu 
sinni hvort ekki væri við hæfi 
að byrja á forsetaembættinu. 
„Hvað með að hætta að úthluta 
forsetanum milljónum fyrir 
stórveislur þar sem veisluborðin 
svigna?“ spyr Bjarni. Sumir 
eru eflaust þeirrar skoðunar 
að þetta komi úr hörðustu átt 
enda telja margir aðgerðir á við 
skuldaleiðréttinguna, byggingu 
á nýju þinghúsi, fjölda aðstoðar-
manna ráðherra og fjölmennar 
sendinefndir til fjarlægra ríkja 
ansi mikið bruðl og þá gjarnan 
á kostnað aldraðra, öryrkja og 
ungra fjölskyldna sem margir 
telja að ríkisstjórnin hafi skilið 
eftir.

Kosningahamur
Eftir að ríkisstjórnin neitaði að 
samþykkja afturvirkar greiðslur 
til aldraðra og öryrkja hugsuðu 
margir stjórnmálamenn sér 
gott til glóðarinnar og hófu að 
verja okkar minnstu bræður 
og systur, slíkt virkar ávallt vel 
og vissulega er þörf á. Nú hefur 
Ólafur stokkið á vagninn og 
hefur stillt sér upp með litla 
manninum. Halda mætti að for-
setinn væri kominn í kosninga-
ham en spennandi verður að 
heyra um fyrirætlanir hans í 
nýársávarpinu eftir nokkra 
daga. stefanrafn@frettabladid.is
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Í dag Talið er að yfir 100.000 listaverk sem 
nasistar stálu af gyðingum og öðrum 
séu enn í röngum höndum þótt 70 ár 

séu liðin frá stríðslokum 1945. Fimm þess-
ara verka náðu heimsathygli fyrir fáeinum 
árum þegar María Altmann sem hafði flúið 
gyðingaofsóknir í Austurríki ung kona og 
setzt að í Kaliforníu ákvað að leita réttar 
síns. Af því er mikil saga.

Myndin af Adelu
Frægasta verkið af þessum fimm er 
olíumálverk eftir Gustav Klimt af Adele 
Bloch-Bauer sem hafði verið gift föður-
bróður Maríu Altmann, Ferdinand að 
nafni. Málverkið hékk í nær hálfa öld eftir 
stríð á heiðursstað í Belvedere-safninu 
í Vín, frægasta málverk Austurríkis, líkt 
og Mona Lisa í Frakklandi. Myndin hafði 
áður hangið á heimili fjölskyldu Maríu í 
Vín áður en nasistar ruddust þangað inn 
1938. María var komin yfir áttrætt þegar 
hún afréð 1998 að láta kanna hvernig 
þetta málverk sem fjölskylda hennar átti 
hafði ratað á safnið í Vín. Til að reka málið 
fyrir sig fékk hún ungan lögfræðing í Los 
Angeles, Randol Schoenberg, sonarson 
Antons Schönberg, eins frægasta tónskálds 
Austurríkis sem eins og María og margir 
aðrir Evrópubúar hafði flúið til Banda-
ríkjanna eftir valdatöku nasista. Málverka-
málið var rakið í fjölmiðlum á sínum tíma 
og rifjast nú aftur upp í nýrri kvikmynd, 
Woman in Gold þar sem Helen Mirren fer 
með hlutverk Maríu Altmann.

Gripdeildir nasista
Málsatvik voru þau að María Altmann 
fann í fórum nýlátinnar systur sinnar bréf 
sem vöktu hugboð um að María, sem 
erfingi fjölskyldunnar, væri réttur eigandi 
málverkanna. Ný gögn um gripdeildir 
nasista voru grafin upp úr austurrískum 
skjalageymslum eftir 1990 og þar fann 

hjálplegur austurrískur blaðamaður 
skjöl sem sýndu að nasistar höfðu stolið 
málverkunum. Að vísu hafði Adele áður 
en hún dó 1925 beðið Ferdinand að arf-
leiða Belvedere-safnið að málverkinu af 
henni þegar þar að kæmi, en nasistar stálu 
myndunum áður en til þess kom. Ferdin-
and dó allslaus í Zürich 1945. Nasistar stálu 
ekki bara málverkum. Frægasta hálsmen 
Austurríkis sem Adele hafði um hálsinn 
þegar hún sat fyrir hjá Gustav Klimt prýddi 
háls eiginkonu Hermanns Göring, hægri 
handar Hitlers, í veizlum nasista í stríðinu.

Öllum málaleitunum Maríu Altmann 
var hafnað í Austurríki þótt hún byðist til 

að skilja sumar myndirnar eftir þar, fengi 
hún eignarrétt sinn viðurkenndan, einnig 
myndina af Adelu. Henni var ókleift að láta 
á málið reyna fyrir rétti þar eð austurrísk 
lög kveða á um að leggja þurfi fram sem 
innborgun tiltekið hlutfall af verðmæti 
eignarinnar sem tekizt er á um. Það var 
stjarnfræðileg fjárhæð sem Maríu var um 
megn að reiða fram.

Lögfræðingi hennar datt þá í hug það 
snjallræði að láta reyna á málið fyrir 
bandarískum dómstólum. Austurrísk yfir-
völd fóru fram á frávísun á þeirri forsendu 
að um austurrískt innanríkismál væri að 
ræða og ekki væri hægt að beita lögum um 

skil þýfis í hendur réttra eigenda afturvirkt, 
en frávísunarbeiðninni var hafnað. Málið 
fór fyrir Hæstarétt Bandaríkjanna sem 
ruddi málinu braut aftur til Austurríkis. 
Þar náðist samkomulag um að vísa málinu 
í gerðardóm sem var skipaður þremur 
austurrískum dómurum. Þeir dæmdu 
Maríu Altmann allar myndirnar. Þetta 
var 2006. Þessar málalyktir ollu fjaðra-
foki. Eftir það sem á undan var gengið 
afréð María Altmann að selja myndirnar 
á uppboði og fékk fyrir þær 327 milljónir 
dala. Myndin af Adelu hangir nú á safni í 
New York, hrakin þangað eins og María 
hafði sjálf verið hrakin að heiman 70 árum 
áður. María Altmann var meðal helztu 
velgerðarmanna óperunnar í Los Angeles 
þar sem Placido Domingo er óperustjóri og 
Kristinn Sigmundsson stendur reglulega á 
sviði. Hún lézt 2011 á 96. aldursári.

Virðing og réttur
Sagan af Maríu Altmann vitnar um virð-
ingarleysi fyrir lögum, rétti og sanngirni og 
það gerir einnig sá aragrúi listaverka sem 
nasistar stálu og ekki hefur enn tekizt að 
koma í hendur réttra eigenda. Austurrísk 
yfirvöld létu sér ekki segjast fyrr en seint og 
um síðir: þau ætluðu í krafti lagakróka að 
halda áfram að skreyta Belvedere-safnið í 
Vín með þýfi. Er munur á því háttalagi og 
háttalagi Emmu Göring? Enn vantar einnig 
mikið upp á að gripdeildir kommúnista í 
Mið- og Austur-Evrópu hafi verið gerðar 
upp. Þjóðverjar reyndu að vanda sig eftir 
lok heimsstyrjaldarinnar 1945 og aftur 
eftir endursameiningu Þýzkalands 1990. 
Þýzka stjórnin hafði samband við fjölda 
fólks sem hafði horft á eftir eigum sínum 
í hendur kommúnista og bjó til laga-
lega umgerð um skil þýfis í hendur réttra 
eigenda. Þjóðverjar hafa haldið áfram að 
greiða fórnarlömbum nasista skaðabætur 
fram á síðustu ár, síðast 2012.

Að skreyta sig með þýfi

Þorvaldur  
Gylfason
prófessor

Sagan af 
Maríu Alt-
mann vitnar 
um virðingar-
leysi fyrir 
lögum, rétti 
og sanngirni 
og það gerir 
einnig sá 
aragrúi 
listaverka 
sem nasistar 
stálu og ekki 
hefur enn 
tekizt að 
koma í 
hendur réttra 
eigenda.

GLEÐILEGA HÁTIÐ TIL 
SJÁVAR OG SVEITA OG 
FARSÆLT KOMANDI ÁR
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Við leyfðum honum 
alfarið að sjá um að 

skreyta jólatréð og svo settist 
hann þarna sjálfur. 

Heiðar Örn Jónsson, 
vinningshafi í 
jólaljósmynda-
keppninni 

Jólamyndatakan Mynd Óla Hauks Mýrdal af dóttur hans fyrir jólin þykir einkar 
falleg og kom sterklega til greina.

JÃ³lamyndakeppni 2015  myndasam-
keppni  HeiÃ°ar Ã–rn JÃ³nsson 

Sendum kærar kveðjur    til allra landsmanna.

Gleðileg jól

Heiðar Örn Jónsson er sigurvegari í 
jólaljósmyndakeppni Fréttablaðs-
ins og Vísis. Sigurmynd Heiðars 
er af tveggja ára syni hans, Arnari 
Inga, þar sem hann horfir einlægum 
aðdáunaraugum á skreytt jólatré 
fjölskyldunnar. Í verðlaun fær 
Heiðar Örn glæsilega Nikon D-SLR 
myndavél með 18-105VR linsu frá 
Heimilistækjum.

„Við leyfðum honum alfarið að 
sjá um að skreyta jólatréð og svo 
settist hann þarna sjálfur. Hann 
var búinn að sitja svona í smá 
stund þegar ég ákvað að 
grípa í myndavélina. Þetta 
var algjörlega spontant,“ 
segir Heiðar Örn. Hann 
er Hvanneyringur en 
býr á Selfossi ásamt 
konu sinni Selmu 
Ágústsdóttur og sonum 
þeirra tveimur.  Arnar 
Ingi er mikið jólabarn 
sem og bróðir hans 
Sigurður Örn. Heiðar 
segist ekki vera mik-
ill ljósmyndari. „Ég 
er aðallega að taka 
myndir af okkur fjöl-
skyldunni, en ég hef 
mjög gaman af þessu.“

Alls bárust hátt í 400 
myndir í jólakeppnina. Lesendur 
gátu kosið milli mynda á Vísi 
og hefur dómnefnd keppninnar 
kosninguna til hliðsjónar. Dóm-

nefndin var skipuð 
þeim Kristínu Þorsteins-

dóttur ritstjóra, Fanneyju Birnu 
Jónsdóttur og Kolbeini Tuma Daða-
syni aðstoðarritstjórum og  Pjetri 
Sigurðssyni ljósmyndara.

Fleiri myndir sem dómnefnd-
inni þóttu góðar birtast í mynda-
syrpu á Vísi í kvöld, aðfangadags-
kvöld. Allar myndirnar úr keppninni má 
svo skoða á visir.is/jolamyndakeppni.

Beðið eftir jólunum
Þegar Arnar Ingi skreytti jólatré fjölskyldunnar og dáðist svo að eigin verki náði 
pabbi hans, Heiðar Örn Jónsson, að fanga augnablikið á filmu. Ljósmyndin var 
valin sú besta af dómnefnd og lesendum í jólaljósmyndakeppni Fréttablaðsins. 
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Hesturinn Albína Liga Liepina átti skemmtilegt framlag sem hún tók af Thelmu 
Harðardóttur og hestinum Albínu frá Möðrufelli. 

Við Elliðavatn Kristvin Guðmundsson átti eina þeirra mynda sem komu til álita.

Sendum kærar kveðjur    til allra landsmanna.

Gleðileg jól

Systkinaást Börn ljósmyndarans Rutar Bjargardóttur bræddu hjörtu landsmanna þar sem þau faðma hvort annað í hvítum jóla-
snjó og var myndin vinsælust meðal lesenda Vísis í jólaljósmyndakeppninni. 
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Grýlukertið á hand-
riðinu við útidyra-
tröppurnar er ógnar-
stórt og í laginu eins 
og fílshöfuð. Þegar 
Emilía gægist út til að 

skima eftir kisunni sinni, Mahalíu, er 
hún þess fullmeðvituð að úr rjáfrinu 
á húsinu, beint yfir hnakka hennar 
hanga önnur alveg eins fönguleg.

Hún kallar storkandi út í vetrar-
myrkrið: Ma-ha-lía! En ekkert gerist. 
Mahalía kemur ekki tiplandi á litlu 
hvítu loppunum sínum yfir snjó-
skaflinn á hlaðinu og grýlukertið 
lætur ekki vaða, úr rjáfrinu og á kaf í 
hálsinn á Emilíu. Hún vefur teppinu 
betur utan um sig, kallar einu sinni 
enn og lokar svo dyrunum. Alveg 
dæmigert, tautar hún, dæmigert 
fyrir Mahalíu að týnast á aðfanga-
dagskvöldi. Hún sem týnist aldrei og 
Emilía sem hafði þó getað huggað sig 
við að eyða þessu bannsetta kvöldi 
með kettinum.

Rækjurnar hennar Mahalíu eru 
þiðnaðar í vaskinum og Emilía 
finnur fram tilbúna réttinn sem hún 
keypti og ætlar að hita í örbylgjunni; 
hamborgarhrygg með brúnuðum 
kartöflum og grænum baunum. Hún 
fyllir á glasið úr rauðvínsbeljunni og 
pírir augun út um gluggann, á mann-
lausa götuna. Hvorki eru sjáanleg dýr 
né menn. Allir uppteknir við hátíða-
höldin ásamt fjölskyldum sínum. 
Klukkan langt gengin í sjö.

Emilía slær á þráðinn til sonar síns 
sem býr í Svíþjóð en enginn svarar. 
Þá hringir hún aftur og síðan aftur 
og aftur eða þangað til á endanum að 
hún heyrir rödd hans á hinum enda 
línunnar.

Gleðileg jól, mamma, segir hann 
og hljómar svolítið þvoglumæltur.

Ertu nokkuð fallinn? spyr Emilía í 
gamansemi.

Nei, nei, við erum í miðri máltíð, 
má ég hringja í þig á eftir?

Hvað eruð þið að borða?
Það er bara svona sænskt 

buffet, mamma, má ég hringja eftir 
matinn?

Má ég heyra aðeins í krökkunum?
Mamma, þau eru að borða … ég 

hringi á eftir og …
Mahalía er týnd, nær Emilía að 

segja en heyrir ekki svarið vegna þess 
að hún leggur á án þess að kveðja. 
Augun fyllast snöggvast af tárum 
sem hún strýkur strax burt og nær í 
matinn í örbylgjuofninn, sest við eld-
húsborðið og opnar fartölvuna sína á 
meðan hún borðar. Fólk er að pósta 
jólakveðjum, myndum af hátíðar-
höldunum en þó aðallega börnum í 
sparifötum. Emilía skrollar í gegnum 
Facebook og dettur í hug að skrifa 
sína eigin jólakveðju.

Kæru fésbókarvinir, ég óska 
ykkur öllum gleðilegrar hátíðar. Ég 
og Mahalía ætluðum að eiga saman 
yndislegt kvöld en Mahalía er því 
miður týnd þannig að fleiri rækjur 
fyrir mig hahaha. Gleðileg jól öll-
sömul! Ykkar Emilía.

Hún sendir kveðjuna frá sér en er 
ekki viss um að hún hafi birst á sam-
eiginlega veggnum sem allir sjá eða 
bara sínum eigin vegg svoleiðis að 
hún sendir hana nokkrum sinnum 
til viðbótar. Síminn hringir en Emilía 
svarar ekki.

Dóttir hennar hafði boðið henni 
að koma og vera hjá þeim mann-
inum hennar og barnabörnunum 
en Emilíu fannst hún skynja að boðið 
kæmi ekki frá hjartanu.

Jólin þar áður höfðu mæðgurnar 
rifist eftir að gjafirnar voru opnaðar 
sem endaði á að Emilía rauk út og 
þær ræddust ekkert við fyrr en á 
nýju ári. Síðan höfðu sáttir náðst að 
mestu en það var samt eitthvað sem 
sat í Emilíu. Einhver orð sem látin 
höfðu verið falla og sem hún gat ekki 
gleymt.

Og hvað, ætlarðu þá að vera ein 
bara …? hafði dóttir hennar spurt.

Ég verð með Mahalíu, svaraði 
Emilía og brosti þó svo að þær væru 
að tala í símann vegna þess að hún 
hafði nýlega lesið í blaði að bros 
heyrast.

Þau höfðu komið við í hádeginu, 
fjölskyldan. Klyfjuð gjöfum, mest-
megnis skólaföndri barnanna, og 
yngri stelpan – sem hét í höfuðið á 
ömmu sinni en var alltaf kölluð Millý 

Emilía og Mahalía
Jólasaga eftir Kristínu Eiríksdóttur. 

– varð svo döpur yfir að amma henn-
ar væri ekki með neitt jólaskraut að 
Emilía fann fram rauðan borða sem 
hún batt um hálsinn á Mahalíu.

Sko! Nú er orðið jólalegt.
Tengdasonurinn þrábað hana um 

að koma til þeirra um kvöldið, barna-
börnin tóku undir með honum en 
dóttirin talaði í símann. Þær Emilía 
höfðu aldrei náð sérstaklega vel 
saman, ekki síðan þessi frumburður 
kom inn í líf hennar, eldrauður og 
organdi á allt mögulegt og ómögu-
legt. Nú vann þessi frumburður við 
einhvern inn- eða útflutning sem 
enginn gat útskýrt almennilega og 
sagði stundum brandara sem öllum 
nema Emilíu virtust finnast óskap-
lega fyndnir. Þau hjónin áttu tvö 
börn á grunnskólaaldri og svo áttu 
þau hunda og hesta og jeppa og læti 
og allt sem hugurinn girntist, sýndist 
Emilíu.

Um leið og síðasti skinkubitinn er 
kominn niður er eins og innra eyra 
Emilíu nemi neyðarmjálm Mahalíu, 
langdregið og hljómfagurt og hún 
ákveður að viðra sig eftir matinn, 
ganga hring um hverfið og kalla á 
kisu.

Ma-ha-lía! rýfur rödd hennar 
þögn vetrarríkisins. Bakvið glugga-
tjöldin ljómar hátíðin og Emilíu 
verður hugsað til litlu stúlkunnar 
með eldspýturnar, loppinna fingra 
hennar sem leita eftir þeirri síðustu 
í stokknum. Gulleitri birtu stafar á 
snjóskaflana sem sífellt fennir yfir 
aftur þennan kalda snjóþunga vetur 
og Emilía sér eftir að hafa ekki sett á 
sig mannbroddana. Hún styður sig 

við grindverk þar sem við svo gott 
er búið, en í huga hennar verður til 
mynd af því hvernig hún flýgur um 
koll í hálkunni og brýtur eitthvert 
bein sem síðan tekur heila eilífð að 
gróa. Alein á aðfangadagsköld. Kisan 
týnd. Brotið bein … loksins fengi hún 
örlítinn forgang. Rúmliggjandi eða 
í hjólastól tæki hún á móti nýju ári 
og þá myndi enginn dirfast að skilja 
hana eftir eina.

En Emilía dettur ekkert og þó svo 
að hún myndi detta er afar ólíklegt 
að einhver bein hrykkju sundur. Bein 
hennar búa yfir óvenjulegri þéttni 
sem síst dregur úr með aldrinum. 
Hún fengi í mesta lagi kvefpest af því 
að liggja of lengi í snjónum eftir fallið.

Ma-ha-lí-aaaaa! kallar hún og 
heyrir loks ofurlítið hljóð, eins og 
daufar hryglur og kemur auga á 
eitthvað rautt í snjónum: Blóðið 
úr Mahalíu. Hún tekur á sprett að 
girðingu þar sem kisa hangir eins 
og krossfest. Hún hefur náð að tylla 
einni loppunni milli staura en er að 
öðru leyti alveg flækt í rauða borð-
anum sem hún hafði sett utan um 
hálsinn á henni fyrr um daginn.

Millý! er það fyrsta sem flýgur 
um huga hennar. Þetta er henni að 
kenna. Fyrir að hafa vælt undan 
skrautleysinu heima hjá ömmu 
sinni. Annars hefði þessi asnalegi 
borði aldrei verið utan um hálsinn á 
Mahalíu og þá hefði hún ekki flækst 
þarna og þá væri hún ekki dáin, sem 
Emilía gerir auðvitað ráð fyrir að hún 
sé.

Mahalía mín … kjökrar hún og 
losar um borðann. Hún lyftir mátt-

lausum líkamanum og hjúfrar sig að 
honum, finnur fyrir andardrætti og 
yl. Mahalía gefur frá sér aðra hryglu 
en liggur síðan hreyfingarlaus í fangi 
Emilíu spölkornið heim.

Milli heims og helju. Þegar 
Mahalía hengdi sig í skrautborða á 
sjálft aðfangadagskvöld en Emilía 
fékk eins konar hugboð og náði að 
bjarga henni á síðustu stundu, eins og 
hún hefði verið leidd að þessum stað, 
þar sem kötturinn hékk eins og Jesús 
á krossinum, milli heims og helju og 
það mátti ekki tæpara standa, en 
Emilía hjúkraði henni aftur til lífs.
(Sem hlýtur að teljast nokkurs konar 
jólakraftaverk).

Svona hugsar Emilía um atburð-
ina á meðan þeir eiga sér stað, sér 
sjálfa sig utan frá, yfirgefna, ögn vor-
kunnsamlega en óheyrilega næma í 
hrakförum sem þó enda vel. Þann-
ig sér Emilía sjálfa sig yfirleitt, sem 
góða konu sem heimurinn hafnar, 
ekki alveg ósvipað Jesú, þó svo að 
hún myndi aldrei hugsa þá hugsun 
til enda … og þegar þær koma heim 
leggur hún Mahalíu á uppáhaldsstað-
inn sinn, á rúmið næst ofninum, og 
myndast við að fóðra hana á rækjum 
og rjóma.

Það er ekki fyrr en læðan fúlsar við 
hvoru tveggja sem Emilía áttar sig á 
að mögulega er hún orðin lasin af 
að hanga þarna í borða og á einni tá 
gjörvallan eftirmiðdaginn í frostinu. 
Mahalía er svo sem ekkert unglamb, 
fjórtán ára gömul, á hjartveikilyfjum 
og með slæmsku í mjöðm.

Sussu suss … hvíslar Emilía ráð-
leysislega og veltir fyrir sér hvort 

dýralæknir sé á vakt um jólin, hvort 
hún geti hringt í dóttur sína og beðið 
um hjálp en hún fyllist reiði vegna 
Millýar og rauða borðans bara við 
tilhugsunina.

Hún vætir svamp og leggur við 
kjaftinn á kisu. Andardrátturinn er 
óreglulegur og augun lokuð nema 
stundum glittir í innra augnlok.

Finnurðu til? hvíslar Emilía en 
Mahalía svarar engu. Þær hafa fylgst 
að í fjórtán ár. Alveg síðan Emilía, 
rúmlega fimmtug, sótti hana korn-
unga í Kattholt, skírði hana Mahalíu 
og vandist því að sofna aldrei við 
annað en murr og mal.

Ástin mín … segir hún við læðuna 
og leggur vangann á rúmið, grúfir 
nefið í bringu hennar og eins og 
alltaf á stundum sem þessum, þvert 
á margyfirlýst og einlægt trúleysi 
sitt, biður hún Almáttugan Drottin 
um greiða.

Ef þú bara, skal ég hvað sem er … 
biður hún og um leið galopnar 
Mahalía augun, lítur beint á Emilíu 
og mjálmar:

Ástin er þolinmóð og góð.
Ástin öfundar ekki.
Hún er hvorki montin né dónaleg.
Ástin frekjast ekki áfram sínar 

eigin leiðir.
Hún er hvorki pirrgjörn né móðg-

ast.
Hún gleðst ekki yfir flónsku,
en samgleðst sannleikanum.
Ást umber allt,
trúir öllu,
vonar allt
og þolir allt.
Ástin endar aldrei.
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Í sambandi – allar hátíðarnar
Við hjá Veitum vitum hversu mikilvægt það er að hafa hreint, hlýtt 
og bjart um hátíðarnar. Þess vegna erum við í viðbragðsstöðu 
svo þig skorti ekki vatn, hita eða rafmagn um jól og áramót.

Símanúmer þjónustuversins er 516 6000 en einnig er hægt að senda fyrirspurnir á veitur.is
Veitur eru dótturfélag Orkuveitu Reykjavíkur (OR) og hafa séð um rekstur hitaveitu, rafveitu, vatnsveitu og fráveitu 
á þjónustusvæði fyrirtækisins frá því að OR var skipt upp 1. janúar 2014.
 

Gleðilega hátíð!
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„Að eiga afmæli 24. desember er 
toppurinn. Allir skreyta og setja 
upp jólatré, allir fá pakka á afmæl-
inu mínu. Það eru meira að segja 
jólasveinar,“ segir Ruth Einarsdóttir 
sem kann því aldeilis ekki illa að 
eiga afmæli á sjálfan aðfangadag. 
„Það hefur aldrei pirrað mig að eiga 
afmæli á degi frelsarans. Þvert á 
móti finnst mér það dásamlegt og 
fólk man alltaf eftir afmælinu mínu. 
Það besta er auðvitað gleðin og kær-
leikurinn sem einkennir þennan 
dag,“ segir hún.

„Þegar ég var yngri hélt ég alltaf 
að jólin væru haldin vegna þess að 
ég ætti afmæli, ekkert sjálfhverft við 
það,“ segir Ruth og skellir upp úr.

Þegar hún var yngri var alltaf 
haldið upp á afmælið hennar. „Það 
var alltaf haldið upp á afmælið 
mitt í hádeginu á aðfangadag þegar 
ég var lítil. Í gegnum tíðina hef ég 

alveg hent 
í  a f m æ l i 
o g  þ á  í 
kringum 24. 
d e s e m b e r . 
Hélt þó upp 
á  fertugsaf-
mælið á hádegi 
aðfangadags.“

Sum desember-
börn segja að það 
leiðinlegasta við að eiga 
afmæli nálægt jólum sé að 
þá sjái fólk sér stundum leik á 
borði og gefi sameiginlega jóla- og 
afmælisgjöf. Það hefur þó ekki verið 
vandamál í tilfelli Ruth ar. „Móðir 
mín setti reglu um að það mætti 
ekki gefa mér sameiginlega jóla- og 
afmælisgjöf, það þorir enginn að 
storka henni en auðvitað hefur það 
komið fyrir og enginn að æsa sig yfir 
því enda allir glaðir á aðfangadag.“

Toppurinn að 
eiga afmæli 
þennan dag

„Fólkið í mínu lífi þarf að bíta í það 
súra epli að geta ekki sofið almenni-
lega út á aðfangadag þar sem það er 
mæting stundvíslega klukkan 11.00, 
enda fátt betra en að starta þessum 
degi með heitu súkkulaði og tilheyr-
andi kruðeríi. Það hefur alltaf verið 
og mun ekkert breytast, þetta er ein af 
þessum hefðum,“ segir Guðjón Ólafs-
son sem er fæddur á aðfangadag árið 
1989. 

Guðjón er þríburi og það var því 
mikill spenningur fyrir þessum degi á 
heimili hans. „Það var vissulega spenn-
ingur og hann byrjaði yfirleitt í byrjun 
september. Að eiga afmæli á þessum 
degi sem barn ýtti bara meira undir 
tilhlökkunina, hvað þá að við vorum 
þrjú, við æstum hvert annað bara upp. 
Það kom mér allavega ekkert voðalega 
mikið á óvart að gráu hárin hjá for-
eldrum okkar létu sjá sig kannski 3-4 
árum fyrr en venjulega gerist,“ segir 
hann kíminn.

Guðjón segir það stundum hafa 
pirrað sig að eiga afmæli á þessum 
degi. „Guð já, þegar maður er lítill 
þá snúast jólin einungis um pakka, 
það er staðreynd, hvað þá þegar 
maður fær bara pakka einu sinni á 
ári. Ég man að það var alltaf ákveð-
inn skellur þegar skyldmenni okkar 
komu með einn pakka og svo fylgdi 
setningin: „Þetta er bæði afmælis- og 

jólapakki, þú ræður hvort þú opnar 
hann núna eða í kvöld.“ Ég hugsaði 
alltaf: Ertu ekki að grínast? Gastu ekki 
bara komið með tvo? Ég er nokkuð 
viss um að aðrir sem deila þessum 
degi með mér tengja við þetta,“ segir 
hann hlæjandi. „En svo þegar maður 
eldist og þroskast þá skipta pakkarnir 
náttúrulega engu máli, og það er án 
efa ekkert sem pirrar mig við að eiga 
afmæli á þessum degi.“

Guðjón segir það besta við afmælis-
daginn vera að það sé gestagangur 
allan daginn. „Maður er ekkert beint 
að bíða eftir kvöldinu, heldur er allur 
dagurinn dagskrá. Svo er það bara 
punkturinn yfir i-ið þetta hefðbundna 
sem byrjar klukkan 18.00 á flestum 
heimilum landsins. Það er í raun ekk-
ert vont við að eiga afmæli þennan 
dag. Ég myndi allavega ekki vilja eiga 
afmæli á neinum öðrum degi … væri 
kannski til í að prófa það einu sinni … 
en alls ekki oftar.“

„Það tók mig smá tíma að skilja til 
fullnustu hvernig það er að eiga 
afmæli á aðfangadag,“ segir Geoffrey 
Þór Huntington-Williams. Í dag er 
hann nokkuð sáttur við að eiga afmæli 
þennan dag en það var ekki alltaf svo. 
„Ég til dæmis þóttist í nokkur ár æsku 
minnar eiga afmæli 8. ágúst. Eitt-
hvað sem ég sagði bara og vatt upp á 
sig. Mér fannst leiðinlegt að þurfa að 
útskýra fyrir hinum krökkunum heila 
klabbið. Ég man ekki alveg hvernig ég 
kom mér út úr þeirri flækju. Kannski 
það séu einhverjir sem halda ennþá að 
ég eigi afmæli þá. 

Annars kenndi það mér snemma 
að skilgreina hvernig það er að gefa og 
þiggja að eiga afmæli þennan dag,“ segir 
hann um afmælisdaginn.  Hann segist 
hafa verið duglegur að halda upp á 
afmælið sitt undanfarin ár. „Ég hélt upp 

á það núna 
um helgina 
ásamt tveim-
u r  vi n u m 
mínum, ég 
hef vanalega 
haldið veislu á 
Þorlák en ákvað 
að klára þetta 
fyrr núna.“

Geoffrey segir 
flesta muna eftir 
afmælisdeginum, sér-
staklega eftir að Facebook 
kom til sögunnar. „Ég á góða vini 
og fjölskyldu sem „muna“ eftir mér. 
Við höldum líka jólin að enskum sið, 
sumsé á jóladagsmorgun, sem hjálpar 
aðstæðum. En þeir sem þykir vænst um 
mann leggja náttúrulega upp úr því að 
hafa daginn sem bestan fyrir mig.“

Margföld spenna 

„Það er nú bara nokkuð gaman að 
eiga afmæli þennan dag og gefur 
deginum aukið vægi. Það er ekki 
slæmt að vera aðalprinsessan á 
þessum degi,“ segir Sigurlaug Péturs-
dóttir.

Á afmælisdeginum kíkja ættingjar 
við. „Það er alltaf til eitthvað með 
kaffinu yfir daginn og ættingjar og 
vinir hafa verið duglegir að halda í 
þá hefð að líta inn í tilefni dagsins.“

Sigurlaug segir það ekki hafa pirr-
að sig að eiga afmæli þennan dag. 
„Nei, þvert á móti og ég var alltaf 
frekar ánægð með þessa athygli 
sem fylgdi deginum þegar ég var 
yngri, eiginlega soldið montin 
bara,“ segir hún og tekur fram að 
flestir muni eftir afmælinu. „Ég 
held að fólki finnist jafnvel dálítið 

skrítið að eiga afmæli þann 24. svo 
það eru fæstir sem gleyma því. Oft 
slær fólk tvær flugur í einu höggi 
og sendir mér afmæliskveðju í jóla-
kortunum. Pabba tókst reyndar að 
gleyma honum einu sinni,“ segir 
hún hlæjandi. 

Sigurlaug segir það hafa komið 
fyrir að hún hafi fengið sam-
eiginlegar jóla- og afmælisgjafir. 
„Mamma vill ekki viðurkenna að 
það hafi komið fyrir, gjöfin hafi þá 
allavegana verið mjög stór.“

Sigurlaug segist sjá fleiri kosti 
en galla við að eiga afmæli þennan 
dag. „Það er gaman að geta alltaf 
haldið í þá hefð að hafa afmælis-
kaffi á afmælisdeginum sjálfum. 
Þá eru meiri líkur á að maður hitti 
vini sína við gott tilefni og þeir geta 

gengið að veitingum 
vísum á þessum degi. 
En á móti kemur 
að maður hefur 
minni möguleika 
á að hafa alvöru 
partí í kringum 
afmælið nema 
þá löngu síðar 
þegar allir eru 
komnir í aðhald. 
Einhvern tím-
ann hefði ég 
sagt að það væri 
réttur að fá að sofa 
út á afmælinu sínu 
en í seinni tíð er það 
aldrei möguleiki þegar 
eru komin börn og við farin 
að halda jólin sem fjölskylda.“

Ánægð með athyglina sem fylgdi deginum 

Fæðing frelsarans er ekki eina fæðingin sem fagnað er á 
jólunum. Fjölmargir Íslendingar eru fæddir á aðfangadag 
sem er kannski óvenjulegur afmælisdagur að mörgu leyti. 

Afmæli á     
     aðfangadag

Það er í raun ekkert 
vont við að eiga afmæli 
Þennan dag.

oft slær fólk tvær 
flugur í einu höggi og 
sendir mér afmælis-
kveðju í jólakortunum. 
Pabba tókst reyndar að 
gleyma honum einu sinni.

ég á góða vini og fjölskyldu 
sem „muna“ eftir mér.

Þegar ég var yngri hélt 
ég alltaf að jólin væru 
haldin vegna Þess að ég 
ætti afmæli. 

Þóttist í nokkur 
ár eiga afmæli í 
ágúst 

Viktoría 
Hermannsdóttir
viktoria@frettabladid.is
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AFGREIÐSLUTÍMAR UM JÓLIN
24. DESEMBER, AÐFANGADAGUR:

Opið til kl. 16
25. DESEMBER, JÓLADAGUR:

Opnað á miðnætti
26. DESEMBER, ANNAR Í JÓLUM:

Opið allan sólarhringinn

STARFSFÓLK ICELAND 
ÓSKAR LANDSMÖNNUM 
ÖLLUM GLEÐILEGRA JÓLA 

OG FARSÆLDAR 
Á NÝJU ÁRI
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Með leikandi
hátíðarkveðju!
Frábærar viðtökur það sem af er þessu leikári fylla okkur þakklæti, gleði og stolti. Allar 
sýningar hafa gengið betur, orðið fleiri eða selst oftar upp en bjartsýnustu spár gerðu ráð fyrir. 
Við erum ekki síst þakklát og stolt yfir ómetanlegu framlagi alls starfsfólks hússins.

Um leið og við þökkum landsmönnum samfylgdina á árinu sendum við hlýjar óskir um 
gleðilega hátíð og gæfuríkt komandi ár, með gnótt af andlegri næringu.

Sporvagninn Girnd
eftir Tennessee Williams

Hið seiðmagnaða leikrit Sporvagninn Girnd hlaut Pulitzer verðlaunin þegar það var 
frumflutt árið 1947 og er eitt þekktasta verk bandarískra leikbókmennta á 20. öld. 
Leikstjórn: Stefán Baldursson

  

≈ [um það bil]
eftir Jonas Hassen Khemiri

Glænýtt verk eftir þekktasta samtímaleikskáld Svía, bráðfyndið og harkalegt í senn. 
Hvað þarf raunverulega til, til þess að leikrit sé miðaverðsins virði? 
Leikstjórn: Una Þorleifsdóttir

Frumsýning 26. desember

Frumsýning 29. desember
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Frumsýning 26. desember

Frumsýning 29. desember



fréttablaðið/gva

Apótek

Læknisþjónusta, Neyðarlínan, Rauði krossinn, Kvennaathvarf

Samgöngur, sundlaugar, stórmarkaðir, söfn

Afgreiðslutímar um hátíðirnar
Slysa- og bráðamóttaka  
Landspítala í Fossvogi
Opið allan sólarhringinn alla daga.
Aðalsímanúmer Landspítala
543-1000
Beint innval á slysadeild í Fossvogi
543-2000. Sinnir neyðartilvikum.

Læknavakt heilsugæslunnar
Aðfangadagur 9-18 og 20.30-23 
Jóladagur 9-23.30
Annar í jólum 9-23.30

Vitjanasími 1770
Aðfangadagur 8-00.00 

Jóladagur 8-00.00 
Annar í jólum 8-00.00
Símaráðgjöf 1770 (opið allan sólar-
hringinn alla dagana)

Neyðarlínan
Neyðarsíminn 112 er opinn allan 
sólarhringinn yfir hátíðarnar og 
svarar fyrir slökkvilið, sjúkrabifreiðar 
og lögreglu um allt land.

Rauði krossinn
1717 er hjálparsími Rauða krossins og 
verður hann opinn yfir alla jólahátíðina.

Stígamót
Hjá Stígamótum er lokað yfir hátíð-
arnar og milli jóla og nýárs. Fólki er 
bent á Neyðarmóttöku og Kvennaat-
hvarfið.

Kvennaathvarfið
Opið allan sólarhringinn, alla daga.
Símanúmer 561-12-05

SÁÁ göngudeild
Aðfangadagur Opið 9-12
Gamlársdagur Opið 9-12
Bent er á slysa- og bráðamóttöku 
Landspítala komi upp alvarleg tilfelli.

Tannlæknar
Sjúklingum er bent á að snúa sér til 
slysa- og bráðamóttöku þegar um 
alvarlegt slys er að ræða. Tannlæknar 
skiptast þó á um að hafa stofur sínar 
opnar yfir hátíðarnar.

Aðfangadagur Opið 9-11  
hjá Benedikt B. Ægissyni.
Jóladagur Opið 10-12 hjá Hlyni Þór 
Auðunssyni.
Annar í jólum Opið 10-12 hjá Svein-
birni Jakobssyni.
Sunnudagur 27. desember  
Opið 10-12 hjá Þóri Hannessyni.

Mánudagur 28. desember
Opið 10-12 hjá Benedikt B. Ægissyni.
Þriðjudagur 29. desember
Opið 10-12 hjá Birgi Péturssyni.
Miðvikudagur 30. desember
Opið 12-14 hjá Þóri Hannessyni.
Gamlársdagur Opið 9-11 hjá  
Hallfríði Gunnsteinsdóttur.
Nýársdagur Opið 10-12 hjá Hlyni 
Þór Auðunssyni.
Laugardagur 2. janúar og  
sunnudagur 3. janúar Opið 10-12 
hjá Úlfi Guðmundssyni.

Lyfja
Aðfangadagur
Opið 8-18 Afgreiðslustaðir  
Lyfju Lágmúla og á Smáratorgi.
Opið 9-12 Laugavegur, Keflavík, 
Selfoss.
Opið 10-12 Blönduós, Borgarnes, 

Egilsstaðir, Eskifjörður, Grindavík, 
Húsavík, Höfn, Ísafjörður, Neskaup-
staður, Nýbýlavegur, Reyðarfjörður, 
Sauðárkrókur og Stykkishólmur.
Opið 11-12 Hvammstangi.
Jóladagur
Opið 9-24 Lyfja Smáratorgi.

Opið 10-24 Lyfja Lágmúla.
Annar í jólum Opið 8-24  
Lyfja Lágmúla og á Smáratorgi.

Árbæjarapótek
Aðfangadagur Opið 9-12
Lokað á jóladag og annan í jólum

Lyfjaval
Aðfangadagur Opið 9-12 Lyfja-
val Álftamýri, Mjódd og í Keflavík 
(Apótek Suðurnesja).
Opið 10-14 Bílaapótek.
Lokað á jóladag og annan í jólum  
á öllum stöðum.

Lyfjaver
Aðfangadagur Opið 8.30-12
Lokað jóladag og annan í jólum

SAMGöNGuR
Aðfangadagur Strætó ekur  
samkvæmt áætlun til um kl. 15.
Jóladagur Ekið samkvæmt  
sunnudagsáætlun.
Annar í jólum Ekið samkvæmt 
sunnudagsáætlun.
Nánari upplýsingar á straeto.is

SuNdLAuGAR Á  
höFuðBoRGARSVæðiNu
Aðfangadagur 
Opið 6.30-11 Ásvallalaug, Suður-
bæjarlaug og Sundhöll Hafnarfjarðar
Opið 8-12 Sundlaug Kópavogs, 
Sundlaugin Versölum, Lágafellslaug 
og Varmárlaug.

Opið 8-12.30 Árbæjarlaug,  
Breiðholtslaug, Grafarvogslaug, 
Laugardalslaug, Sundhöllin,  
Vesturbæjarlaug og Seltjarnar-
neslaug.
Jóladagur
Lokað í sundlaugum  
á höfuðborgarsvæðinu.
Annar í jólum
Opið 8-18 Sundlaug Kópavogs  
og Sundlaugin Versölum.
Opið 9-18 Lágafellslaug.
Opið 12-18 Árbæjarlaug  
og Laugardalslaug.
Lokað í öðrum laugum.
Opið 10-12.30 Klébergslaug

STóRMARKAðiR
Bónus
Aðfangadagur Opið 10-14
Jóladagur Lokað
Annar í jólum Lokað

hagkaup
Aðfangadagur
Opið til 16 Verslanir Hagkaupa  
í Skeifunni, Spönginni, Garðabæ,  
Eiðistorgi og Akureyri.
Opið til 14. Aðrar verslanir  
Hagkaupa.
Jóladagur Allar verslanir lokaðar.
Annar í jólum
Opnað kl. 11 í verslununum í 
Skeifunni, Spönginni, Garðabæ 

og Eiðistorgi. Aðrar verslanir eru 
lokaðar.

Krónan
Aðfangadagur Opið 9-14
Jóladagur Allar verslanir lokaðar.
Annar í jólum
Opið 10-20 í Árbæ, Breiðholti, 
Hamraborg, Hvaleyrarbraut  
og Nóatúni 17.

SöFN
Listasafn Reykjavíkur
Hafnarhús, Kjarvalsstaðir og  
Ásmundarsafn
Annar í jólum Opið 13-17 í öllum 
söfnum.

Listasafn Íslands
Lokað til 27. desember.

Þjóðminjasafn Íslands
Aðfangadagur Opið 11-12 
fyrir jólasveininn.
Jóladagur Opið 10-14  
í Þjóðminjasafninu og  
Safnahúsinu við Hverfisgötu.
Annar í jólum Opið 10-17  
í Þjóðminjasafninu og  
Safnahúsinu við Hverfisgötu.

hafnarborg Lokað til 27. desember
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GleðileG jól
Útvarpsmessan hefst á Rás 1 klukkan 18 
í dag. Messað verður frá Dómkirkjunni í 
Reykjavík. Hjálmar jónsson predikar. Aftan-
söngur jóla verður sendur út á RÚV klukkan 
22. Guðsþjónustan var tekin upp í Breið-
holtskirkju. 

FRá VeRslun 
í listsköpun
sMekkMAðuR Sævar Karl Ólason kaupmaður í áratugi ákvað að selja 
verslun sína í góðærinu og helga líf sitt myndlist. Hann fór í Listaháskóla Ís-
lands og flutti síðan til München þar sem hann vinnur að listsköpun sinni.

töFFARi Gamli kaupmaðurinn sem gekk 
um í Armani-jakkafötum daglega er kominn 
í gallabuxur og gallaskyrtu og nýtur lífsins.

MYND/STEFAN
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Gleraugu 
eru góð 
jólagjöf!

Starfsfólk IceCare 
óskar landsmönnum 
gleðilegrar hátíðar og 

góðrar heilsu  
á nýju ári. 

IceCare er umhugað 
um þína heilsu.  



Fólk|

BREYTT LÍF Sævar karl hefur snúið við blaðinu og helgar líf sitt myndlistinni. Verkin hans eru litrík og falleg. MYND/STEFÁN

Sævar Karl minnist jólamán
aðarins með hlýju. „Það var 
virkilega skemmtilegt að vera 

farsæll kaupmaður, sérstaklega 
þegar maður eignast marga fasta
kúnna. Ég var svo lengi í þessu 
starfi að maður afgreiddi nokkrar 
kynslóðir í sömu fjölskyldu. Des
ember var skemmtilegur í verslun 
en um leið mjög annasamur. Jóla
verslunin var svolítið öðruvísi hér 
áður fyrr. Allir komu í miðbæinn 
rétt fyrir jól og það var mikil stemn
ing. Nú hefur verslunin færst mikið 
yfir í verslunarmiðstöðvar og á 
netið. Þetta var góður tími en núna 
er ég að gera annað skemmtilegt, 
það er myndlistin sem hefur lengi 
heillað mig,“ segir Sævar Karl.

FoRðaST mYRkRið
„Þegar við hjónin seldum fyrir
tækið ákváðum við að breyta til. 
Báðir synir okkar hafa verið bú
settir erlendis lengi og okkur fannst 
við vera nær fjölskyldunni með því 
að búa í Þýskalandi. Annar sonur 
okkar, Þórarinn Örn, er læknir í 
Ósló, hann er kvæntur og á þrjú 
börn. Yngri sonurinn heitir Atli 
Freyr en hann starfar við tísku
geirann í Mannheim í Þýskalandi 
þrátt fyrir að vera menntaður heim
spekingur. Það má kannski segja 
að hann hafi fetað í fótspor mín,“ 
segir Sævar Karl en hann og kona 
hans, Erla Þórarinsdóttir, eiga enn 
húsið sitt í Reykjavík og búa hér 
yfir sumarmánuðina. „Það er ekki 
þægilegt að vinna sem listmálari í 
myrkrinu hér heima á veturna. Ég 
vil hafa dagsbirtu í kringum mig. 
Dagurinn er lengri sunnar í Evrópu. 
Ég er með vinnustofu í München og 
mála á hverjum degi,“ segir hann 
en Sævari hefur gengið vel að selja 
verkin sín í Þýskalandi.

ÖFugSnúinn
Sævar Karl er fæddur 1947 og er 
því 68 ára. Hann fetaði myndlistar
brautina kannski öfugt miðað við 
flesta sem byrja ungir í listsköpun. 
„Mér finnst mjög skemmtilegt að 
sinna listinni núna og hef eignast 
mikið af góðum vinum á öllum 
aldri. Aldurinn skiptir engu máli og 
mér finnst ég alls ekki gamall. Það 
eru gríðarlega margir mjög góðir 
listamenn í Þýskalandi og sam
keppnin er hörð. Mikið framboð af 
fínni list,“ segir hann.

Sævar Karl stundaði nám við 
Myndlistarskólann í Reykjavík á 
meðan hann var kaupmaður. Síðan 
skellti hann sér í Listaháskóla Ís
lands. „Þegar ég flutti til Þýska
lands árið 2007 fór ég í þriggja ára 
nám í myndlist. Ég er búinn að læra 
mikið hjá vel þekktum og frábærum 
kennurum. Draumur minn var að 
læra meira en ég hafði alltaf mjög 
gaman af því að fara einu sinni í 
viku í Myndlistarskólann í Reykja
vík meðfram vinnunni,“ segir hann. 
„Það var gott að geta kúplað sig út 
úr þessu venjulega búðarstressi og 
kynnast öðruvísi fólki. Ég mæli með 
því að fólk geri eitthvað skapandi 
því það nærir sálina,“ segir Sævar 
Karl sem notar ekki farsíma, einn 
fárra Íslendinga. „Það hringir eng
inn í mig,“ segir hann.

Í BoRg LiSTaRinnaR
Sævar Karl hefur alltaf verið mikill 
fagurkeri eins og verslun hans bar 
vott um. Hann kynnti lúxusfata
merki fyrir Íslendingum sem margir 
féllu fyrir. Sævar Karl byrjaði feril
inn sem klæðskeri og lagði mikla 
áherslu á vönduð efni. Þá strax 
eignaðist hann marga fasta við
skiptavini sem fylgdu honum alla 
tíð. „Ætli megi ekki segja að klæð

skerinn tengist því sem ég er að 
gera núna, að skapa list. Í München 
eru einhver bestu söfn sem um 
getur. Það er stutt fyrir mig að fara 
og skoða fallega list, til dæmis frá 
Egyptum, Grikkjum, frá endurreisn
artímabilinu eða nútímalist. Þarna 
eru gríðarlega fjölbreytt söfn auk 
þess sem stutt er að aka til annarra 
landa,“ segir Sævar Karl og viður
kennir að það eigi vel við hann að 
búa í München. 

„Þetta er falleg menningarborg. 
Hún var endurreist eftir stríð í upp
runalegum stíl. Borgin er sjarmer
andi og gott fólk sem þarna býr. Við 
höfum eignast marga góða vini í 
München.“

Þegar hann er beðinn að lýsa list 
sinni, svarar hann: „Ég er koloristi, 
hef gaman af sterkum og skærum 
litum. Ég mála mikið abstrakt en er 
líka fígúratífur. Síðan mála ég bæði 
með akrýl og olíu.“

FjÖLBREYTT aðvEnTa
Sævar Karl og Erla höfðu ekki áður 
búið í útlöndum svo þetta er ný 
reynsla fyrir þau. „Venjulega flytur 
fólk til útlanda á yngri árum, öfugt 
við okkur,“ segir hann. Að þessu 
sinni ætla þau að halda jól og ára
mót á Íslandi. „Þetta eru önnur 
jólin okkar hér síðan við fluttum út. 
Við ætlum að halda jól með tengda
móður minni sem er níræð, hitta 
ættingja og vini. Það verður virki
lega ánægjulegt. Við vorum búin að 
njóta aðventunnar í Þýskalandi en 
München er sannkölluð jólaborg. 
Allar gerðir af jólamörkuðum um 
alla borg. Í næstu götu við okkar 
er jólamarkaður sem kallast Pink 
Market en þar eru samkynhneigðir 
með sinn markað. Síðan er mið
aldamarkaður þar sem fólk er klætt 
samkvæmt því sem tíðkaðist fyrr á 

öldum, slær í járn og þess háttar. 
Aðventan er fjölbreytt og skemmti
leg í Þýskalandi.“

BETRi miðBæR
Þegar Sævar Karl er spurður hvort 
honum finnist skrítið að ganga 
Bankastrætið núna og horfa á 
gamla verslunarhúsið sitt, svarar 
hann því neitandi. „Að mörgu leyti 
finnst mér skemmtilegra að koma í 
Bankastrætið núna en áður. Breyt
ingarnar á borginni eru til mikilla 
bóta að mínu mati. Það er bæði fal
legra um að litast og frábært það 
sem er verið að gera. Mér finnst 
þetta allt mjög jákvætt. Það er svo 
mikið um að vera í miðbænum 
sem er afar ánægjulegt. Mörg fín 
veitingahús og maturinn betri. Mið
bærinn hefur lifnað við og túrist
arnir kunna að klæða sig eftir veðri. 
Við getum margt lært af þeim,“ 
segir Sævar

Hann segist ekki vita hvort þau 
hjónin muni setjast að í Þýska
landi. „Mér finnst ég ekkert eldast 
og er að gera það sem mér finnst 
skemmtilegast. Við eigum þrjú 
barnabörn sem eru miklir vinir 
okkar og við gerum margt skemmti
legt saman. Það er svo gaman að 
eiga barnabörn, það er einhver 
önnur tilfinning heldur en þegar 
maður eignaðist sín eigin börn,“ 
segir hann og hlær.

Sævar Karl segist ekki vera neitt 
sérstakt jólabarn og hefur ekki þörf 
fyrir að halda í gamlar hefðir. „Á 
aðfangadag í fyrra fórum við út að 
borða með góðum vinum í Mün
chen. Við viljum bara njóta og hafa 
gaman,“ segir maðurinn sem notaði 
slagorðið: „Ég hef einfaldan smekk, 
vel aðeins það besta,“ í auglýsing
um sínum. 

elin@365.is

Skapandi
„Það var gott að 
geta kúplað sig út 
úr þessu venjulega 
búðarstressi og 
kynnast öðruvísi 
fólki. Ég mæli með 
því að fólk geri 
eitthvað skapandi 
því það nærir 
sálina,“ 



smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.isatvinna Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is

Sölufulltrúar 
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426
Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

20 10
- 20 14

Umsóknarfrestur
15. janúar 2016

Nánari upplýsingar:
412 6000 eða job@efla.is

 
 



Húsvörður
Húsfélag Sléttuvegar 19-21 og 23, 103 Reykjavík óskar eftir 
að ráða húsvörð til starfa. Starfinu fylgir 3ja herb. íbúð og 
er búseta þar skilyrði. 
Starfið gæti hentað vel samhentum hjónum. leitað er að 
einstaklingi sem er handlaginn, lipur í samskiptum, reglu-
samur, samviskusamur, þjónustulundaður og reyklaus. 
 
Helstu verkefni starfsinns eru: þrif, umsjón og eftirlit með 
húseigninni, umhirða lóðar, minni háttar viðhald og umsjón 
með verktökum, aðstoð við íbúa hússins og önnur tilfall-
andi störf. 
Íbúar hússins eru 60 ára og eldri. Húsvörður heyrir undir 
hússtjórn. 
Umsóknarfrestur er til 30. desember nk. Æskilegt er að 
mynd, ferilskrá og meðmæli fylgi umskókn. Staðan er laus 
frá 1. febrúar 2016. Vinsamlegast sendið umskókn á  
box@frett.is merkt ,,Húsvörður-2412”

Vesturbyggð auglýsir eftir 
skólastjóra og tónlistar-

kennara við Tónlistarskóla 
Vesturbyggðar

Vesturbyggð auglýsir eftir skólastjóra og tónlistarkennara 
við Tónlistarskóla Vesturbyggðar. Viðkomandi þarf að geta 
hafið störf strax. Húsnæði í boði. Nánari upplýsingar veitir: 

Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri Vesturbyggðar,  
asthildur@vesturbyggd.is og í síma 864-2261. 

Móttökuritari óskast
Við erum að leita að starfsmanni til að vinna með okkur á 
nýju tæknifrjóvgunardeildinni okkar, IVF Kliníkin Reykjavík, 
sem opnar í febrúar.  Sem móttökuritari munt þú verða andlit 
fyrirtækisins og sinna fjölbreyttu starfi í spennandi fyrirtæki.

Í hverju felst starfið?

Starfið felst í að taka á móti skjólstæðingum deildarinnar 
á staðnum, í síma og í tölvu, taka við greiðslum og sjá um 
frágang gagna.  Í starfinu felst einnig frágangur og umhirða 
á deildinni og önnur tilfallandi verkefni.

Að hverjum erum við að leita?

Við erum að leita að manneskju sem hefur reynslu af heil-
brigðis-, þjónustu- eða verslunarstörfum og grunn tölvu-
kunnáttu. Góðrar enskukunnáttu er þörf og æskilegt er að 
hafa tök á einhverju Norðurlandatungumáli.
Við leggjum mikið upp úr góðri samskiptahæfni, jákvæðni, 
þjónustulund og sveigjanleika.

Vinnutími

100% starf sem unnið er á hefðbundnum dagvinnutíma á 
virkum dögum. Einstaka almenna frídaga má búast við að 
þurfa að vinna.

Hafðu samband

Umsóknir óskast sendar til Snorra Einarssonar yfirlæknis  
á tölvupóstfangið snorri.einarsson@ivfklinikin.is   
Umsóknarfrestur er til 31.12.2015

Kíktu inn á heimasíðuna okkar www.ivfklinikin.is til að fá 
nánari upplýsingar

www.intellecta.is

Starfsfólk Intellecta óskar þér og 
þínum gleðilegra jóla, árs og friðar

Með kærri þökk fyrir samstarfið 
á árinu sem er að líða

FORSTÖÐUMAÐUR 
ÞJÓÐHAGSVARÚÐAR

  Fjármálaeftirlitið leitar að öflugum 
einstaklingi í starf forstöðumanns 
yfir teymi þjóðhagsvarúðar á 
greiningasviði 

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

Starfið felur í sér umsjón með einingu sem hefur það hlutverk að greina kerfisáhættu og þróun á fjármálamörkuðum 
og miðla þeim upplýsingum út á við og til annarra starfseininga Fjármálaeftirlitsins. Einnig gerir teymið tillögur um 
breytingar á lögum og mótar reglur og leiðbeiningar er varða stýringu áhættu á fjármálamarkaði. 

Starfssvið
• Ábyrgð á greiningu markaða og gerð álagsprófa
• Mat á fjármálastöðugleika og kerfisáhættu
• Umsjón með gerð og framkvæmd verkáætlunar
• Ábyrgð á framsetningu og miðlun upplýsinga
• Ábyrgð á daglegum rekstri og mótun liðsheildar
• Þátttaka í stefnumótun og áætlanagerð
• Þátttaka í innlendu og erlendu samstarfi

Menntunar- og hæfnikröfur
• Framhaldsmenntun á háskólastigi eða mikil reynsla sem nýtist í starfi, einkum á sviði fjármála eða hagfræði
• Viðeigandi þekking á fjármálamörkuðum og áhrifaþáttum fjármálastöðugleika nauðsynleg
• Rík greiningarhæfni og þekking á gerð álagsprófa
• Reynsla af stjórnun æskileg
• Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna með öðrum
• Frumkvæði, ábyrgð, heiðarleiki og metnaður í starfi
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku sem og í miðlun upplýsinga

Frekari upplýsingar veita Jón Þór Sturluson, aðstoðarforstjóri (jonthor@fme.is) og Árni Ragnar Stefánsson, 
mannauðsstjóri (arni@fme.is).

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is eða á 
www.starfatorg.is.

Umsóknarfrestur er til og með 5. janúar nk. Umsóknum um starfið þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar 
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi til að gegna starfinu.

Þarftu að ráða starfsmann?

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

 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum 
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.



Viltu slást í för með 
fagdjörfu hug búnaðar
fyrirtæki?
Applicon leitar að starfsfólki með ríka þjónustulund

/  Ert þú 
viðskiptagreindur?

Við leitum að starfskrafti til að takast á við 
fjölbreyttar þarfir viðskiptavina okkar á sviði 
viðskiptagreindar.

Helstu verkefni
/  Þátttaka í verkefnum á sviði viðskiptagreindar
/  Hönnun og uppsetning viðskiptagreindarkerfa
/  Þarfagreining og framsetning gagna

Menntunar- og hæfniskröfur
/  Háskólamenntun í viðskipta-, tölvunar-  

eða verkfræði 
/  Brennandi áhugi á greiningu  

og framsetningu gagna
/  Þekking á tólum til viðskiptagreindar er kostur
/  Reynsla af viðskiptagreind kostur
/  Sjálfstæði, ábyrgð og öguð vinnubrögð
/  Hæfni í mannlegum samskiptum og áhugi til að 

vinna í alþjóðlegu umhverfi

/  Ertu frábær í að prófa 
nýja hluti?

Við leitum að öflugum einstakling til að styrkja þá 
miklu vöruþróun sem er í gangi.

Helstu verkefni
/  Prófanir á Applicon hugbúnaði 
/  Þátttaka í að efla vöruþróunarferil Applicon

Menntunar- og hæfniskröfur
/  Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
/  Öguð vinnubrögð, nákvæmni og 

skipulagshæfileikar
/  Áhugi á að starfa í fjölbreyttu og  

krefjandi umhverfi
/  Áhugi og hæfni í mannlegum samskiptum 
/  Reynsla í hugbúnaði er kostur
/  Þekking á SQL og C# er kostur

/  Er .NET eða Javascript 
þitt tungumál?

Við leitum að framúrskarandi forriturum til að takast 
á við krefjandi og fjölbreytt verkefni.

Helstu verkefni
/  Hönnun og þróun eigin lausna
/  Þróun í .NET, React og Angular
/  Forritun og tæknilegar útfærslur  

fyrir viðskiptavini

Menntunar- og hæfniskröfur
/  Háskólamenntun eða víðtæk reynsla  

sem nýtist í starfi
/  Þekking á .NET skilyrði
/  Reynsla á sviði hugbúnaðargerðar  

og/eða ráðgjafar er kostur
/  Sjálfstæði, ábyrgð og öguð vinnubrögð
/  Hæfni í mannlegum samskiptum og teymisvinnu

/  Ert þú forritari sem leitar 
að nýrri áskorun?

Við leitum að forritara sem yrði hluti af öflugu teymi 
sérfræðinga á sviði fjárhagslausna Vigor. Unnið er 
m.a. með CA Plex.

Helstu verkefni
/  Hönnun og þróun á Vigor viðskiptalausnum
/  Samþætting kerfa
/  Greining á þörfum viðskiptavina
/  Þjónusta og samskipti við viðskiptavini

Menntunar- og hæfniskröfur
/  Háskólamenntun eða víðtæk reynsla  

sem nýtist í starfi
/  Vilji og hæfileiki til að læra CA plex-

forritunarmálið og nota í verkefnum
/  Reynsla af hugbúnaðargerð  

og gagnagrunnsforritun
/  SQL og C# reynsla er kostur
/  Sjálfstæði, ábyrgð og öguð vinnubrögð
/  Hæfni í mannlegum samskiptum

/	 	Viltu	gefa	öflugustu	
fyrirtækjum landsins ráð?

Við leitum að metnaðarfullum ráðgjöfum í krefjandi 
störf til að styrkja öflugan hóp SAP ráðgjafa

Helstu verkefni
/  Ráðgjöf, uppsetning og þjónusta við  

SAP viðskiptahugbúnað
/  Þátttaka í innra starfi til eflingar  

SAP ráðgjafahóps
/  Áhugi á að starfa í alþjóðlegu umhverfi

Menntunar- og hæfniskröfur
/  Háskólamenntun í viðskipta-, verk-, eða 

tölvunarfræði 
/  Reynsla á sviði hugbúnaðarráðgjafar er kostur
/  Öguð vinnubrögð og skipulagshæfileikar
/  Þekking á SAP er mikill kostur
/  Hæfni í mannlegum samskiptum 

/	 	Er	kerfisrekstur	 
fyrir þig?

Við leitum að framúrskarandi starfskrafti til að takast 
á við innleiðingu og rekstur á kerfum viðskiptavina 
okkar og rekstur eigin kerfa. 

Helstu verkefni
/  Innleiðing, rekstur og uppfærslur á SAP kerfum
/  Innleiðing, rekstur og uppfærslur á Windows 

umhverfum, stýrikerfum og gagnagrunnum

Menntunar- og hæfniskröfur
/  Háskólamenntun eða víðtæk reynsla  

sem nýtist í starfi
/  Reynsla af kerfisrekstri
/  Brennandi áhugi á stýrikerfum og gagnagrunnum
/  Sjálfstæði, ábyrgð og öguð vinnubrögð
/  Hæfni í mannlegum samskiptum og áhugi  

til að vinna í alþjóðlegu umhverfi

Applicon er hugbúnaðarfyrirtæki sem sérhæfir sig í ráðgjöf, 

þjónustu og þróun viðskiptahugbúnaðar. Fyrirtækið 

hefur þróað fjölmargar sérlausnir fyrir sveitafélög, 

sjávarútvegsfyrirtæki, fjármálafyrirtæki og orkufyrirtæki 

sem og lausnir á sviði mannauðs- og launamála. Hjá Applicon 

starfa 110 starfsmenn með fjölbreyttan bakgrunn og eru 

starfstöðvar í Reykjavík, Akureyri og Stokkhólmi.  Applicon 

er hluti af Nýherjasamstæðunni og er í hópi framúrskarandi 

fyrirtækja á Íslandi árið 2014.

Nánari upplýsingar veitir  

Erla Andrea Pétursdóttir, eap@applicon.is. 

Umsóknarfrestur er til 10. janúar 2016.  

Allar umsóknir og fyrirspurnir eru  

trúnaðarmál. Sækið um á vefnum okkar,  

www.applicon.is

Applicon 
Borgartún 37 
101 Reykjavík

 563 61 00 
applicon@applicon.is 
applicon.is
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HRAUNBÚÐIR VESTMANNAEYJUM
HJÚKRUNARFRÆÐINGUR

 
Laust er til umsóknar 100 % stöðugildi hjúkrunarfræðings  
á hjúkrunar- og dvalarheimilið Hraunbúðir í Vestmannaey-
jum sem skipta má upp í tvær stöður.  Á Hraunbúðum eru 
28 hjúkrunarrými, 8 dvalarrými og 1 skammtímarými auk 
annarrar þjónustu við eldri borgara.   Nánari upplýsingar um 
heimilið má sjá inn á www.hraunbudir.is

Helstu verkefni
•	Ákveða,	skipuleggja	og	veita	hjúkrunarmeðferð	í	samráði	

við hjúkrunarforstjóra og bera ábyrgð á meðferð

Hæfniskröfur 
•	Íslenskt	hjúkrunarleyfi
•	Jákvætt	viðhorf,	frumkvæði	og	góðir	samskiptahæfileikar
•	Sjálfstæði	í	vinnubrögðum

Nánari upplýsingar
•		Umsóknarfrestur	er	til	6.janúar 2016
•		Starfið	er	laust	eftir	samkomulagi
•		Laun	skv.	kjarasamningum	sambands	sveitarfélaga	og				
				félags	íslenskra	hjúkrunarfræðinga
•		Umsókn	fylgi	afrit	af	hjúkrunarleyfi	og	prófskírteinum
•		Umsókn	óskast	send	á	leaodds@gmail.com	eða	 
				hraunbudir@vestmannaeyjar.is
•		Nánari	upplýsingar	veitir	Lea	Oddsdóttir	hjúkrunarforstjóri		
    Hraunbúða í síma 488 2600 eða 893 1784 á dagvinnutíma

Húsvarsla                                                                                                                                             
 (umsjón fasteigna)

Hjúkrunarheimilið Sólvangur Hafnarfirði óskar eftir að ráða 
starfsmann til að sjá um rekstur fasteig na heimilisins, auk 
þess að sinna ýmsum smáviðgerðum og þjónustu við 
starfsemina. Um 80% starfshlutfall er að ræða.

Viðkomandi þarf að vera handlaginn og hafa góða þjón-
ustulund.

Umsóknarfrestur er til 31. desember og skulu umsóknir 
sendar á netfangið: kristjan@sunnuhlid.is
Nánari upplýsingar veitir Kristján Sigurðsson,  
gsm 618 9200

Heilbrigðisstofnun Norðurlands (HSN) auglýsir eftir tveimur 
læknum á starfs stöðina á Blönduósi.   

Auglýst er 100% staða yfirlæknis

Leitað er eftir öflugum einstaklingi sem er tilbúinn til að vinna að frekari uppbyggingu og þróun þjónustu á starfssvæðinu. 
Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri lækninga.

Auglýst er eftir lækni í 100% stöðu. Næsti yfirmaður er yfirlæknir á starfstöð.

Tekið er á móti rafrænum umsóknum á heimasíðu stofnunarinnar www.hsn.is eða á síðunni http://www.starfatorg.is/
Umsókn skal fylgja náms- og starfsferilsskrá. Leggja skal fram staðfest afriti af opinberu starfsleyfi ásamt upplýsingum um 
læknismenntun, læknisstörf og vísinda- og rannsóknarstörf. 
Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast í tvíriti til mannauðsstjóra HSN, Hafnarstræti 99, 600 Akureyri.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands.
Umsóknarfrestur um störfin eru til 25. janúar 2016 og eru störfin veitt skv. nánara samkomulagi.

Nánari upplýsingar um störfin veita:
Örn Ragnarsson, framkvæmdastjóri lækninga HSN í síma 455-4000 eða orn.ragnarsson@hsn.is og Þórhallur Harðarson,  
mannauðsstjóri í síma 892-3091 eða thorhallur.hardarson@hsn.is  

Aðgengi að tölvu og aðstoð við innskráningu umsókna stendur til boða.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Íslenskt lækningaleyfi og sérfræðileyfi, æskilegt sérfræðileyfi  
 í heimilislækningum
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og jákvæðni
• Faglegur metnaður í starfi og árangursmiðuð viðhorf
• Áreiðanleiki, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Menntun og eða reynsla af stjórnun er æskileg
• Reynsla og hæfileiki til að vinna í teymi
• Ökuleyfi

Stofnunin óskar meðmæla.

Helstu verkefni:
• Ábyrgist skipulag læknisþjónustu, bæði dag- og vaktþjónustu 
• Ber faglega og rekstrarlega ábyrgð 
• Almennar lækningar og heilsuvernd
• Vaktþjónusta í héraði 
• Læknisþjónusta á sjúkra- og hjúkrunardeildum
• Kennsla starfsfólks og nema
• Þróun og teymisvinna
• Þverfagleg samvinna innan og utan starfstöðvar

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Íslenskt lækningaleyfi, sérfræðileyfi í heimilislækningum er 
æskilegt 
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og jákvæðni
• Faglegur metnaður í starfi og árangursmiðuð viðhorf
• Áreiðanleiki, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Menntun og eða reynsla af stjórnun er æskileg
• Reynsla og hæfileiki til að vinna í teymi
• Ökuleyfi

Stofnunin óskar meðmæla.

Helstu verkefni:
• Almennar lækningar og heilsuvernd
• Vaktþjónusta í héraði 
• Læknisþjónusta á sjúkra- og hjúkrunardeildum
• Kennsla starfsfólks og nema
• Þróun og teymisvinna
• Þverfagleg samvinna innan og utan starfstöðvar

Heilbrigðisstofnun Norðurlands tók til starfa þann 15. október 2014 við sameiningu heilbrigðisstofnana á Norðurlandi 
annarra en Sjúkrahússins á Akureyri og nokkurra hjúkrunar- og dvalarheimila.

 
Þær heilbrigðisstofnanir sem mynduðu Heilbrigðisstofnun Norðurlands voru eftirfarandi stofnanir:

Heilbrigðisstofnun Þingeyinga, Heilsugæslan á Akureyri, Heilsugæslan á Dalvík, Heilbrigðis-stofnunin Fjallabyggð, 
Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki og Heilbrigðisstofnunin Blönduósi.

Starfsemi Heilbrigðisstofnunar Norðurlands nær því frá Blönduós í vestri til Þórshafnar í austri. 
Á upptökusvæðinu búa um 35.000 manns og starfsmannafjöldi er rúmlega 520 talsins. 

Heildarvelta HSN er um ríflega 4,8 milljarðar króna. 

Heilbrigðisstofnun Norðurlands veitir heilsugæsluþjónustu, sjúkrahúsþjónustu auk öldrunarþjónustu í formi hjúkrunar- og dvalarrýma. 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

www.hagvangur.is
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Hótelstjóri óskast til starfa til að sjá um allar hliðar hótelreksturs 
í Cannes, Frakklandi.

Frönskukunnátta er skilyrði og reynsla af hótelstarfi er kostur. 
Manneskja með frumkvæði og metnað, hæfni í samskiptum og 
lipurð sem og tungumálakunnáttu kemur einungis til greina.  
Um framtíðarstarf er að ræða.

Um er að ræða 18 herbergja hótel þar af 4 íbúðir í Cannes, Frakk-
landi. Við leitum að einstaklingi með daglegan rekstur hótelsins í 
huga, sem og viðhald og umsjón fasteignar auk annarra tilfallandi 
verka.

Umsóknarfrestur er til 3. Janúar 2016.   
Sendu okkur ferilskrá á netfangið: jobs@kimihotel.com

Ertu ævintýragjarn, kraftmikill og 
hefur metnað í að reka hótel við 
Miðjarðarhafið?

Laus er til umsóknar staða forstöðuhjúkrunarfræðings á bráða-
móttöku Sjúkrahússins á Akureyri. Um er að ræða 100% stöðu 
sem veitt er til fimm ára. Nauðsynlegt er að viðkomandi geti 
hafið störf sem fyrst. 

Bráðamóttakan felur í sér fjölþætta starfsemi þar sem megin-
verkefnin felast í móttöku bráðveikra og slasaðra. Einnig felst 
stór hluti starfseminnar í að sinna þeim sjúklingum sem koma í 
endurkomur/eftirlit vegna áverka sinna eða veikinda. Húsnæði 
bráðamóttökunnar hefur nýlega verið endurbætt og tækja-
kostur bættur auk þess sem sjúklingum er forgangsraðað eftir 
ESI flokkunarkerfinu. Árlega leita um 16.000 manns á bráða-
móttökuna. 

Verkefni og ábyrgðarsvið:
Forstöðuhjúkrunarfræðingur ber ábyrgð á hjúkrun innan 
deildarinnar, stjórnar faglegri þróun, rekstri og starfsmanna-
haldi deildarinnar.

Hæfniskröfur:
Íslenskt hjúkrunarleyfi og að lágmarki tveggja ára starfsreynsla 
í hjúkrun. Reynsla í bráðahjúkrun æskileg. 
Nám í stjórnun og rekstri og/eða stjórnunarreynsla æskileg.
Lögð er áhersla á frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og hæfileika 
í samskiptum og samvinnu.

Næsti yfirmaður er Hildigunnur Svavarsdóttir, framkvæmda-
stjóri bráða-, fræðslu- og gæðasviðs, sem gefur nánari upp-
lýsingar um starfið í síma 463-0100 eða á netfangi hildig@sak.is

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags íslenskra hjúkrunar-
fræðinga og fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs.

Umsóknarfrestur er til og með 11. janúar 2016.

Umsóknum skal skilað á umsóknareyðublaði sem fæst á vef 
sjúkrahússins www.sak.is  Umsóknum skulu fylgja ítarlegar 
upplýsingar um nám og starfsferil ásamt starfsleyfi og próf- 
skírteinum. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin. Gildi Sjúkrahússins á Akureyri eru:  
ÖRYGGI  SAMVINNA  FRAMSÆKNI. 

Við ráðningar í störf er tekið mið af jafnréttisstefnu sjúkrahúss-
ins, sem er reyklaus vinnustaður.   

Forstöðuhjúkrunarfræðingur
Bráðamóttaka

Hesthálsi 10, 110 Reykjavík
Sími: 587 6000  www.trex.is

SPENNANDI  MARKAÐSSTARF  

Í  FERÐAÞJÓNUSTU
Við leitum að öflugum og jákvæðum einstaklingi  til að starfa að markaðsmálum fyrir Trex. 
Starfið felur í sér m.a. samskipti  við erlenda og innlenda viðskiptavini og öflun nýrra. 

Hæfniskröfur eru helstar: 
• Reynsla  af markaðsstarfi  í ferðaþjónustu
• Góðir sölu- og skipulagshæfileikar
• Gott vald á íslensku, ensku og fleiri tungumálum
• Að geta unnið sjálfstætt og sýnt frumkvæði
• Að geta hafið störf sem fyrst

Umsóknir berist fyrir  11. janúar að Heshálsi 10 eða á info@trex.is

Trex - Hópferðamiðstöðin ehf er traust ferðaþjónustufyrirtæki 
er starfað hefur samfellt í 38 ár og er með einn stærsta og 
fjölbreyttasta  hópbifreiðaflota landsins.

365 er framsækið fjölmiðla- og fjarskiptafyrirtæki sem veitir lifandi og 
upplýsandi þjónustu við landsmenn, 365 daga ársins. 365 starfar á öllum 
sviðum fjölmiðlunar; sjónvarps- otg útvarpsrekstri, blaðaútgáfu og vefmiðlun, 
auk þess að bjóða fjarskiptaþjónustu, bæði net og farsíma.

Félagið á auk þessa Midi.is sem annast miðasölu á mannfagnaði og viðburði, 
svo sem á leiksýningar, tónleika, kvikmyndasýningar, íþróttaleiki og fleira. 
Hjá 365 starfa um 410 manns.

365 óskar eftir góðu fólki

SNILLINGUR ÓSKAST Á VÍSI
Fréttastofa 365 leitar að lykilmanneskju með 
grafískt auga fyrir einn vinsælasta vef landsins.

Helstu kröfur:
- Reynsla af fjölmiðlum/útgáfu nauðsynleg
- Kunnátta á myndvinnsluforrit s.s. Photoshop
- Brennandi áhugi á nýjungum á netinu
- Sjálfstæði í starfi og geta unnið í hópi

Helstu verkefni:
- Umsjón og umbrot forsíðu
- Myndvinnsla og grafík
- Framsetning og frágangur frétta
- Vinna á samfélagsmiðlum

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á tinni@365.is.
Umsóknarfrestur er til og með 28. desember.

Landspítali er lifandi og fjölmennur vinnustaður með um 5.100 starfsmenn. 
Hann er aðalsjúkrahús landsins og miðstöð menntunar og rannsókna í heil  - 
brigðisvísindum. Á Landspítala er lögð áhersla á öryggi, jafnrétti, ábyrgan 
rekstur, góðan starfsanda og bættan húsakost. 

Helstu verkefni og ábyrgð

• Fagleg ábyrgð
• Fjárhagsleg ábyrgð
• Starfsmannaábyrgð

Hæfnikröfur

•  Stjórnunarreynsla
• Leiðtogahæfileikar, faglegur 

metnaður og framúrskarandi 
samskiptahæfni eru skilyrði

• Reynsla í teymisvinnu skilyrði
• Reynsla í kennslu og vísindavinnu
• Góð þekking á sviði stjórnunar  

á sjúkrahússtarfsemi
• Víðtæk reynsla af meðhöndlun 

geðsjúkdóma
• Íslenskt sérfræðileyfi í 

geðlækningum

Laun skv. kjara samn ingi fjármála ráð
herra og stéttar  félags. Fullt starf er 
bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr. 
yfirlýsingu LSH vegna kjarasamnings 
sjúkra húslækna dags. 2. maí 2002, 
sbr. breytingu 5. mars 2006.

Sótt er um starfið rafrænt á;  
www.landspitali.is, undir „laus störf“. 
Öllum umsóknum verður svarað. 
Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH 
við ráðningar á spítalanum.

Nánari upplýsingar veita María 
Einisdóttir, framkvæmdastjóri 
(mariaein@landspitali.is,  
543 4077) og Sigríður Hafberg, 
mannauðsráðgjafi (shafberg@
landspitali.is, 543 4453).

Umsóknarfrestur er til og með  
7. janúar 2016.

Starf yfirlæknis á móttökugeðdeild 33C er laust til umsóknar. Starfshlutfall er 100% og veitist starfið 
frá 1. mars 2016 eða eftir samkomulagi, til 5 ára í samræmi við stefnu LSH. Deildin er 16 rúma og 
þjónar einstaklingum sem þurfa greiningu og meðferð vegna geðrænna vandamála. Áhersla er lögð 
á teymisvinnu og einstaklingsmiðaða þjónustu. 

YFIRLÆKNIR

Geðlækningar 

Umsókn fylgi vottfestar upplýs
ingar um nám, fyrri störf og 
reynslu af kennslu, vísinda og 
stjórnunarstörfum, ásamt afriti af 
helstu ritsmíðum sem umsækjandi 
hefur ritað eða átt þátt í. 

Umsóknargögn sem ekki er 
hægt að senda rafrænt skulu 
berast, í tvíriti, Maríu Einisdóttur, 
framkvæmdastjóra, Skrifstofa 
geðsviðs 34A, Landspítali við 
Hringbraut, 101 Reykjavík.

Umsóknir verða sendar til stöðu
n efndar lækna hjá Land læknis
embættinu. Viðtöl verða höfð við 
umsækjendur og byggist ákvörðun 
um ráðningu í starfið einnig á þeim 
auk mats stöðunefndar á innsendum 
umsóknargögnum. 
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Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Forval nr. 13639 – Samkeppnis-viðræður um kaup og 
innleiðingu á hugbúnaði fyrir stjórnendaupplýsingar EES. 

• Rammasamningur um alifuglakjöt – EES útboð nr. 13379.

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod 

Óskum viðskiptavinum
okkar og landsmönnum

öllum gleðilegra jóla
Starfsfólk Eignamiðlunar

Grensásvegi 11 - 108 Reykjavík - Sími 588-9090 - eignamidlun@eignamidlun.is

Ertu í stuði? 
 

Hófst þú nám í rafiðngrein,  
raf- eða rafvélavirkjun, rafveituvirkjun eða 

rafeindavirkjun en laukst því ekki? 
 
Ertu að starfa við þær greinar  þrátt fyrir að 
hafa ekki lokið sveinsprófi? 
Hefur þú hug á að ljúka því námi sem þú hófst? 
 
Kynningarfundur verður á Stórhöfða 27 
mánudaginn 4. janúar 2016 kl. 17:00. 
 
 

“Ertu í stuði?” er verkefni sem ætlað er að finna leiðir 
til að meta þá færni sem þátttakendur hafa aflað sér í 
námi og starfi.  
Markmiðið er að þátttakendur ljúki sveinsprófi. 
 

Nánari upplýsingar er hægt að fá á 
heimasíðu Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins  
             www.rafnam.is - Raunfærnimat 

eða í  síma 580 5252 

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, lögg. fast.sali.  
Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Óskum viðskiptavinum okkar nær 
og fjær og landsmönnum öllum  

gleðilegra jóla

Óskum viðskiptavinum okkar nær 
og fjær og landsmönnum öllum  

gleðilegra jóla

Gleðin kemur innanfráGleðin kemur innanfrá

www.3lian.com 3lian素材
INGILEIFUR EINARSSON, löggiltur fasteignasali

Fr
um

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Sími 
568 2444

– www.asbyrgi.is

Mjög fallegt og vel staðsett parhús við Lækjarhjalla í Kópa-
vogi. Húsið er 222,5 fm, þar af er bílskúr 30 fm. 
Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, gesta wc,
baðherbergi, fjögur svefnherbergi, sólstofu  og sjónvarps-
hol. Stór timburverönd er bæði út frá sólstofu og stofu.
VERÐ 57,5 millj.

LÆKJARHJALLI 20
OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 15-16

Sími
568 2444

Óskum viðskiptavinum okkar og landsmönnum 
öllum gleðilegra jóla og farsæls komandi árs

Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða 

www.3lian.com 3lian素材
INGILEIFUR EINARSSON, löggiltur fasteignasali

Fr
um

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Sími 
568 2444

– www.asbyrgi.is

Mjög fallegt og vel staðsett parhús við Lækjarhjalla í Kópa-
vogi. Húsið er 222,5 fm, þar af er bílskúr 30 fm. 
Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, gesta wc,
baðherbergi, fjögur svefnherbergi, sólstofu  og sjónvarps-
hol. Stór timburverönd er bæði út frá sólstofu og stofu.
VERÐ 57,5 millj.

LÆKJARHJALLI 20
OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 15-16

Sími
568 2444

Óskum viðskiptavinum okkar og landsmönnum 
öllum gleðilegra jóla og farsæls komandi árs

Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða 

Ingileifur Einarsson, Lögg. fasteignasali.

Þarftu að ráða starfsmann?

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

Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.



Runólfur Gunnlaugsson 
lögg. fast. 

Ásmundur Skeggjason 
lögg. fast.

Jólakveðja,
starfsfólk Höfða

fasteignasöluBrynjar Baldursson
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir  
Valdimarsson 
sölufulltrúi

Kristinn Tómasson 
lögg. fast.

Árni Þorsteinsson 
sölufulltrúi

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Óskum vinskiptavinum okkar og landsmönnum öllum 
gleðilegra jóla og farsældar á ný ju ári. 

Þökkum viðskiptin á árinu.

Runólfur Gunnlaugsson 
lögg. fast. 

Ásmundur Skeggjason 
lögg. fast.

Brynjar Baldursson
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir  
Valdimarsson 
sölufulltrúi

Jólakveðja,  
starfsfólk Höfða  
fasteignasölu. Runólfur Gunnlaugsson 

lögg. fast. 
Ásmundur Skeggjason 
lögg. fast.

Jólakveðja,
starfsfólk Höfða

fasteignasöluBrynjar Baldursson
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir  
Valdimarsson 
sölufulltrúi

Helgi Jónsson 
sölufulltrúi

Óskum viðskiptavinum okkar og landsmönnum öllum
gleðilegra jóla og farsældar á ný ju ári.

Þökkum viðskiptin á árinu.

Óskum viðskiptavinum og landsmönnum öllum gleði og friðar á jólum og gæfuríks komandi árs. 
Þökkum fyrir ánæguleg samskipti á liðnum árum og hlökkum til frekari samskipta á nýju ári. 

 Jólakveðja, starfsfólk Heimili fasteignasölu.

Suðurlandsbraut 22 • 108 Reykjavík • Sími 530 6500 • heimili.is

Gleðilega hátíð

Finnbogi

Gunnlaugur

Guðbjörg

Erla

Brynjólfur

Bogi
Ásdís

Jón

fasteignir
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BÍLAR &
FARARTÆKI

Toyota Rav 4 Langur, 5/2005, ek 104 
þús km, sjsk, dráttarbeisli, verð 1490 
þús, raðnr 220465, er á staðnum.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 

Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga og 

laugardaga 11-15
www.100bilar.is

 Bílar óskast

Toyota Rav4, Honda crv og suzuki 
jeppi. Get borgað allt að 550þús Sími 
616 2029

ÓSkA eFTIR BíL Á 100 TIL 
700þúS STGR

 Fólksbíl eða jeppling eða jeppa Má 
þarfnast smávægilegra lagfæringa 
Skoða allt.. Uppls í síma 777 3077

BíLL ÓSkAST Á 25-250þúS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Hjólbarðar

FRÁBæR DekkjATILBoð
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.

ÞJÓNUSTA

 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

 Málarar

ReGNBoGALITIR
Málningarþjónusta, vönduð 
vinnubrögð og snyrtimennska. Sími 
891 9890 malarar@simnet.is

INNIMÁLUN
Get bætt við mig verkum innandyra 
í vetur. Vönduð vinnubrögð, fag og 
snyrtimennska í fyrirrúmi. Ágúst S.G 
Málarameistari S: 699-4464 og 695-
4464. asgmalun@gmail.com

 Húsaviðhald

 Nudd

Kínverska Nuddstofan í Hamraborg 
20A Getum hjálpað þér að losna við 
ýmsa verki og kvilla. S. 5646969

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR oG 
DyRASíMAkeRFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

VASApéSI pARTÝLjÓNSINS
Ódýr viðbót í pakkann. Sendum heim. 
flokiforlag@internet.is

 Óskast keypt

kAUpUM GULL -  
jÓN & ÓSkAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

ÓSKAR VIÐSKIPTAVINUM SEM OG LANDSMÖNNUM ÖLLUM 
GLEÐILEGRA JÓLA OG FARSÆLS KOMANDI  ÁRS OG ÞÖKKUM 

VIÐSKIPTIN Á ÁRINU SEM ER AÐ LÍÐA.

Smiðjuvegi 46E • 200 Kóp • S. 567 1800
Óskar viðskiptamönnum sem og landsmönnum 
öllum gleðilegra jóla og farsældar á komandi 
ári. Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.

Íshúsið ehf •  www.ishusid.is • S:566 6000Óskar viðskiptamönnum sem og landsmönnum öllum 
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári. 

Þökkum ánægjuleg viðskipti á árinu sem er að líða. 
www.velaverkjs.is

ÓSKAR VIÐSKIPTAVINUM SEM OG LANDSMÖNNUM ÖLLUM 
GLEÐILEGRA JÓLA OG FARSÆLS KOMANDI  ÁRS OG ÞÖKKUM 

VIÐSKIPTIN Á ÁRINU SEM ER AÐ LÍÐA.

Malarhöfða 2 • S. 567 2000 • www.bilfang.is

ÓSKAR VIÐSKIPTAVINUM SEM OG LANDSMÖNNUM ÖLLUM 
GLEÐILEGRA JÓLA OG FARSÆLS KOMANDI  ÁRS OG ÞÖKKUM 

VIÐSKIPTIN Á ÁRINU SEM ER AÐ LÍÐA.

Klettháls 2, • S. 511-0000 • www.bilalind.is

Óskar viðskiptavinum sem og landsmönnum 
öllum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári, 
þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.

Bílahöllin • Bíldshöfða 5 • 112 Rvk • S. 567 4949 • www.bilahollin.is

ÓSKAR VIÐSKIPTAVINUM SEM OG LANDSMÖNNUM ÖLLUM 
GLEÐILEGRA JÓLA OG FARSÆLS KOMANDI  ÁRS OG ÞÖKKUM 

VIÐSKIPTIN Á ÁRINU SEM ER AÐ LÍÐA.

Funahöfða 1 • S. 580 8900 • borgarbilasalan.is

ÓSKAR VIÐSKIPTAVINUM SEM OG LANDSMÖNNUM ÖLLUM 
GLEÐILEGRA JÓLA OG FARSÆLS KOMANDI  ÁRS OG ÞÖKKUM 

VIÐSKIPTIN Á ÁRINU SEM ER AÐ LÍÐA.

Malarhöfði 2 • 110 RVK • s. 577 3777

www.krokur.net - Sími 522-4600.

Óskar viðskiptavinum sem og landsmönnum öllum
Gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári.
Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.

Óskar viðskiptavinum sem og landsmönnum öllum gleðilegra jóla og 
farsældar á nýju ári, þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.

Kletthálsi 1a • 110 RVK, S. 415 1150 • www.mbbilar.isÓskar viðskiptamönnum sem og landsmönnum öllum 
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári. Þökkum 

ánægjuleg viðskipti á árinu sem er að líða. 

ÓSKAR VIÐSKIPTAVINUM SEM OG LANDSMÖNNUM ÖLLUM 
GLEÐILEGRA JÓLA OG FARSÆLS KOMANDI  ÁRS OG ÞÖKKUM 

VIÐSKIPTIN Á ÁRINU SEM ER AÐ LÍÐA.

Korputorgi  •  www.planid.is

Óskar viðskiptavinum sem 
og landsmönnum öllum 

gleðilegra jóla og 
farsæls komandi árs, 

þökkum viðskiptin á árinu 
sem er að líða.

Kletthálsi 2 • 110 Rvk • S. 586 1414 
 www.stora.is

Óskar viðskiptamönnum sem og landsmönnum öllum gleðilegra jóla og 
farsældar á nýju ári. Þökkum ánægjuleg viðskipti á árinu sem er að líða. 

nyja.is

Save the Children á Íslandi

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is



Staðgreiðum og lánum 
út á: gull, demanta, 

vönduð úr og málverk!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu!  
www.kaupumgull.is

Opið mán - lau 11-17,  
Kringlan - 3. hæð 
(Hagkaupsmegin ) 

Upplýsingar í síma 661 7000

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

HEILSA

 nudd

tantra nudd
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með 
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir 
pör, konur og karla. 112 Rvk. S. 698 
8301 www.tantra-temple.com

HEIMILIÐ

 dýrahald

ný tegund á ÍSlandi.
Fallegir hreinræktaðir Irish Soft 
Coated Wheaten Terrier hvolpar til 
sölu. Yndislegir og fjölskylduvænir 
sem fara ekki úr hárum. Tilbúnir til 
afhendingar. Uppl. í s. 694-4170.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 ökukennsla

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

til leigu á aðeinS  
1000 kr fm!

129 - 5000 fm bil með allt að 9 
m lofthæð, stórar innkeyrsludyr, 

góð malbikuð lóð, og greið 
aðkoma.

Nánari upplýsingar veitir Sverrir 
í s. 661 7000

 Húsnæði óskast

Mjög reglusamur, reyklaus & 
snyrtilegur maður á þrítugsaldri í 
fastri vinnu óskar eftir 2-3ja herb. íbúð 
Skoða allt: s:7725502

 geymsluhúsnæði

geymSlur.com
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

fyrSti mánuður frÍr 
 www.geymSlaeitt.iS

Og ódýrt eftir það. Stærðir 1 til 17 m2. 
Nýtt, upphitað og vaktað. S: 564-6500

www.buSlodageymSla.iS
Búslóðageymsla Olivers frá 3000 kr 
mán. Langtímasamningur í boði. S. 
567 4046 & 892 0808.

geymSlurtilleigu.iS
Nýjar sérhannað 300 geymslur, stærðir 
1,7-10 fm. Tilboð: Fyrsti mánuðurinn 
frír. Aðgangur 24 tíma sólarhrings, 
upphitað og vaktað. Smiðjuvegur 4 
Kópavogi. S: 4143000.

ATVINNA

 atvinna óskast

vantar þig Smiði, 
múrara, málara eða 
járnabindingamenn?
Höfum á skrá menn sem óska 

eftir mikilli vinnu og geta hafið 
störf nú þegar.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- Proventus.is S. 782-8800

TILKYNNINGAR

 einkamál
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þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750  www.hsbolstrun.is
Formbólstrun

Óskar viðskiptavinum sem og landsmönnum 
öllum gleðilegra jóla og farsældar á komandi 
ári. Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.

Smáauglýsingar óska viðskiptavinum sem 
og landsmönnum öllum gleðilegra jóla 

og farsældar á nýju ári

ÍLAÞJÓNUSTA     JARKA ehfbb
alhliða bílaviðgerðir
Tímapantanir s: 445 4540/697 4540
Viðarhöfði 2b 110 Reykjavík

Óskar viðskiptavinum sem 
& landsmönnum öllum 

gleðilegra jóla & farsældar 
á komandi ári. 

Þökkum viðskiptin á árinu 
sem er að líða. 

Skemmuvegur 2 • Kópavogi 
WWW.BIFREIDAVERKSTAEDI.IS

Óskar viðskiptavinum sem og 
landsmönnum öllum gleðilegra 
jóla og farsældar á nýju ári, 
þökkum viðskiptin 
á árinu sem er að líða.

BIFREIÐAVERKSTÆÐI
KÓPAVOGS

S. 587 1350

Óskar viðskiptavinum sem og 
landsmönnum öllum gleðilegra jóla og 

farsæls komandi árs, þökkum viðskiptin á árinu 
sem er að líða.

Klettháls 2 - 110 RVK -  567 4000 - www.heimsbilar.is

Óskar viðskiptavinum sem og landsmönnum öllum
Gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári.
Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.

SÍMI: 554 1989
www.gardlist.is

Óskar viðskiptamönnum sem og landsmönnum öllum gleðilegra jóla og 
farsældar á nýju ári. Þökkum ánægjuleg viðskipti á árinu sem er að líða. 

www.fjardarbolstrun.is

Óskar viðskiptavinum sem og landsmönnum 
öllum gleðilegra jóla og farsæls komandi árs, 
þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.

Súðarvogur 5 • S. 566 6630 • gluggagerdin@gluggagerdin.is

Óskar viðskiptavinum 
sem og landsmönnum 
öllum gleðilegra jóla 
og farsældar á nýju ári, 
þökkum viðskiptin 
á árinu sem er að líða.

S. 866 9767

Garðaþjónusta
Íslands ehf

Óskar viðskiptavinum 
sem og landsmönnum 
öllum gleðilegra jóla og 
farsældar á nýju ári, 
þökkum viðskiptin á 
árinu sem er að líða.S. 894 8040 • 894 8044 

• brotafl@simnet.is 

Óskar viðskiptamönnum sem og landsmönnum öllum 
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári og þakkar viðskiptin 

á árinu sem er að líða.

Óskar viðskiptamönnum sem og landsmönnum öllum 
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári og þakkar viðskiptin 

á árinu sem er að líða.

Óskar viðskiptavinum sem og landsmönnum öllum gleðilegra jóla og farsældar 
á nýju ári, þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.

Dugguvogi 23 • S. 581 4991 • rafstilling@rafstilling.is

Óskar viðskiptavinum sem
og landsmönnum öllum 
gleðilegra jóla og farsældar 
á nýju ári, þökkum viðskiptin 
á árinu sem er að líða.

Kletthálsi 3 • 110 Rvk 
S. 540 4900

Óskar viðskiptavinum sem 
og landsmönnum öllum 
gleðilegra jóla og farsældar 
á nýju ári, þökkum viðskiptin 
á árinu sem er að líða.

Save the Children á ÍslandiSave the Childh ren á Ír s

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is
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Heimilismatur í hádeginu  virka daga  • Eldhúsið opið alladaga til kl. 21:00 • Boltatilboð • Snyrtilegur klæðnaður áskilinn
http://www.facebook.com/cafecatalina

“Best geymda leyndarmál Kópavogs”

Hamraborg 11 • 200 Kópavogur • Sími 554 2166 • www.catalina.is

Leikir heLgarinnar

Laugardaginn 26. des
annar í jólum

12:35 Stoke City - Man.United
14:50 Liverpool - Leicester City
14:50 Chelsea - Watford
19:35 Southampton - Arsenal

BOLTINN Í B
EINNI

Allir velkomnir 

Þórður Braga,
Siggi Grétars,
Bjarki Hall og 
Árni Hjalta 
spila á laugardag 26. des

Hljómsveitin Króm

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:





Stórglæsilegu og sögulegu sundári fagnað í sjópottinum

Stóðu sig frábærlega árinu  Frábært sundár var gert upp í Laugardalslauginni í gær þar sem sundfólk ársins fékk viðurkenningar sínar, sem og fleiri 
sem unnu afrek á árinu sem er að líða. Hér eru Anton Sveinn McKee, Inga Elín Cryer, Eygló Ósk Gústafsdóttir, Hrafnhildur Lúthersdóttir, Jóhanna 
Gerða Gústafsdóttir og Kolbeinn Hrafnkelsson í sjópottinum en þar voru viðurkenningarnar veittar í gær. Fréttablaðið/Ernir

Fótbolti Jól og áramót eru tíminn 
þegar liðin í ensku úrvalsdeildinni 
sýna það og sanna hvort þau hafi 
burði til að berjast um eftirsóttustu 
sætin.

Spiluð verður heil umferð á öðrum 
degi jóla og svo verða aftur leikir 28. 
til 30. desember. Liðin spila líka 2. og 
3. janúar og þetta eru því þrír leikir á 
rúmri viku sem þýðir að mikið getur 
breyst á stuttum tíma.

Aðdáendur enska boltans geta þann-
ig eytt níu klukkutímum í sófanum á 
öðrum degi jóla eða allt frá því þegar 
Stoke og Manchester City hefja leik 
12.45 þar til að leik Southampton og 
Arsenal lýkur rétt fyrir 22.00.

Mikið er búð að vera um óvænt úrslit 
í ensku úrvalsdeildinni á þessu tímabili 
sem kristallast í því að Leicester, botn-
lið deildarinnar fyrir ári, situr nú eitt í 
toppsætinu. Frammistaða nýliða Wat-

ford og Bournemouth að undanförnu 
hefur aukið óvissuna enn frekar.

Leikir annars dags jóla gætu boðið 
upp á enn frekari dramatík. Louis Van 
Gaal, knattspyrnustjóri Manchester 
United, er mjög valtur í sessi, Guus 
Hiddink mun stýra Chelsea- liðinu í 
fyrsta sinn og Jürgen Klopp þarf að 
rífa Liverpool-liðið upp eftir hver 
vonbrigða úrslitin á fætur öðrum að 
undanförnu. 

Gylfi Þór Sigurðsson og félagar 
eru komnir niður í fallsæti og þurfa 
nauðsynlega á stigum að halda og 
þá bíða allir spenntir eftir því hvort 
spútniklið eins og Leicester City 
eða Watford geti haldið út.

Fréttablaðið skoðar aðeins betur 
þá leiki sem menn mega helst ekki 
missa af í ensku úrvalsdeildinni um 
þessi jól. 
ooj@frettabladid.is

Níu tíma jólafótboltaveisla í ár
Louis Van Gaal berst fyrir framtíð sinni sem stjóri United, Liverpool reynir að stoppa Leicester, Gylfi mætir 
gjöfulustu mótherjunum og Hiddink stjórnar Chelsea í fyrsta sinn. Nóg er að gerast í enska um  þessi jól.

Af hverju ekki desember-
gluggi (eða gluggar) í enska? 
Væri gaman að fá alvöru 
jóladagatal og fá einhvern 
góðan fyrir törnina.
Haraldur Ingólfsson
@Halli_ingolfs

BreiðABLiK Fær LeiKMAnn 
SeM SpiLAði Með reAL M.
pepsi-deildar lið Breiðabliks gaf 
sér snemmbúna gjólagjöf  í gær 
þegar liðið samdi við spænska 
leikmaninn Sergio Carrallo. Þessi 
21 árs gamli miðjumaður var á 
reynslu hjá Kópavogsliðinu fyrr í 
vetur og gerði nóg til að fá samning 
hjá Arnari Grétarssyni. Carrallo 
var áður á mála hjá unglinga- og 
varaliði real Madrid. Hann kemur 
til landsins í byrjun janúar og 
getur því tekið þátt í Fótbolti.
net-mótinu en Breiðablik á fyrsta 
leik í því níunda janúar gegn ÍBV. 
Blikar hafa annars verið rólegir 
á leikmannamarkaðnum í vetur. 
Carrallo er annar leikmaðurinn 
sem gengur í raðir félagsins eftir 
síðasta tímabil en áður var kominn 
Guðmundur Atli Steinþórsson.

nJArðVÍK oG GrindAVÍK 
BætA Við SiG LeiKMönnUM
njarðvík fékk í gær leikstjórnand-
ann sem liðið er búið að leita að í 
allan vetur í dominos-deild karla. 
njarðvíkingar komust að sam-
komulagi við Ír um félagaskipti 
odds rúnars Kristjánssonar sem 
er búinn að spila stórt hlutverk 
fyrir Ír-inga. njarðvík verður því 
með þrjá af stigahæstu íslensku 
leikmönnum deildarinnar í sínu 
liði eftir áramót en Haukur Helgi 
pálsson var að skora 19,8 stig í 
leik í fyrri umferðinni og Logi 
Gunnarsson skoraði 15,9 stig að 
meðaltali.

oddur er sá leikmaður í deild-
inni sem reynir flest skot fyrir utan 
þriggja stiga línuna í hverjum leik, 
en Logi og Haukur eru í þriðja og 
fjórða sæti á þeim lista. 
Þristunum heldur 
því væntanlega 
áfram að rigna í 
Ljónagryfjunni. 
Grindavík bætti 
einnig við sig leik-
manni í gær en það 
er bandaríkjamaður 
að nafni Charles 
Garcia. Chuck, eins 
og hann er kallaður, 
er 27 ára gamall, 208 
cm og 108 kíló. Hann 
spilaði með 
Seattle-
háskól-
anum í 
eitt ár og 
hefur spilað 
bæði á tyrklandi og 
á Spáni.

tVÍHöFði á JóLAdAG Í nBA
Það verður slegið til körfubolta-
veislu á jóladag á Stöð 2 Sport Hd 
eins og undanfarin ár. Að þessu er 
boðið upp á svakalegan tvíhöfða. 
Klukkan 19.30 tekur oklahoma City 
thunder á móti Chicago Bulls og 
svo klukkan 22.00 er bein útsending 
frá viðureign liðanna sem mættust 
í úrslitum á síðustu leiktíð; Golden 
State Warriors og Cleveland Caval-
iers. á jóladag má því sjá fjóra af 
kannski fimm bestu leikmönnum 
nBA-deildarinnar; Steph Curry, 
LeBron James, Kevin durant og 
russell Westbrook. Þessu má enginn 
körfuboltaáhugamaður missa af.

ÞorláksMessi. Skatan 
ibrahimovic. Börnin fara að 
McAteer. #fotboltinet 
#höldumíhefðir
Hermann Hermannsson
@HemmiHemmFramhaldið á jólaveislunni

Mánudagur 28. desember 
15.00 Stöð 2 Sport 2 
Crystal Palace - Swansea

Mánudagur 28. desember 
15.00 Stöð 2 Sport 3 
Watford - tottenham

Mánudagur 28. desember 
17.30 Stöð 2 Sport 2 
Manchester United - Chelsea

Mánudagur 28. desember 
17.30 Stöð 2 Sport 3 
Arsenal - bournemouth

Þriðjudagur 29. desember 
19.45 Stöð 2 Sport 2 
leicester City - Manchester City

Miðvikudagur 30. desember 
19.45 Stöð 2 Sport 2 
Sunderland - liverpool  

Stoke City - Manchester United
laugardagur 26. desember
12.45 Stöð 2 Sport 2 
Manchester United hefur tapað 
þremur deildarleikjum í röð og 
ekki unnið leik síðan 21. nóvem-
ber. Framtíð Louis Van Gaal sem 
knattspyrnustjóra liðsins er undir 
í þessum leik og þegar staðan er 
svo alvarleg þá gerast verkefnin 
varla erfiðari en að sækja stig á 
Brittannia. Jose Mourinho fylgist 
örugglega vel með úr fjarlægð.

Southampton - Arsenal
laugardagur 26. desember
19.45 Stöð 2 Sport 2
Arsenal-stuðningsmenn sjá titilinn 
í hillingum eftir sigurinn á Man-
chester City á dögunum og frábært 
gengi í leikjunum á móti liðum í 
efstu sætum deildarinnar. Arsenal 
hefur aftur á móti aðeins náð í eitt 
stig út úr síðustu tveimur leikjum á 
móti liðum um miðja deild og þarf 
að vinna leik eins og þennan ætli 
liðið að vinna deildina í fyrsta sinn 
frá 2004.

Chelsea - Watford
laugardagur 26. desember
15.00 Stöð 2 Sport 3
Chelsea vann öruggan sigur á 
Sunderland í fyrsta leik eftir brott-
rekstur Jose Mourinho og nú stýrir 
Guus Hiddink liðinu í fyrsta sinn. 
Nýliðar Watford unnu 3-0 sigur á 
Liverpool í síðasta leik og hafa náð 
í 12 stig af 12 mögulegum í síðustu 
fjórum leikjum. Hiddink byrjar því á 
móti einu heitasta liði deildarinnar.

Swansea City -
West bromwich albion 
laugardagur 26. desember
15.00 Stöð 2 Sport 6
Gylfi Þór Sigurðsson og félagar 
hafa ekki unnið í undanförnum 
sjö leikjum eða síðan Gylfi skoraði 
síðast í 2-1 sigri á Aston Villa 24. 
október. Gylfi mætir þarna liðinu 
sem hann hefur skorað flest mörk 
á móti og gefið flestar stoðsend-
ingar á móti í leikjum sínum í öllum 
keppnum á Englandi.

liverpool - leicester City
laugardagur 26. desember
15.00 Stöð 2 Sport 2
Liverpool fær tækifæri til að vinna annað topplið á stuttum tíma en liðið 
vann 4-1 sigur á Man chester City fyrir nokkrum vikum. Leicester hefur hins 
vegar aðeins tapað einum leik á tímabilinu og sá var fyrir 90 dögum. Hver 
veit nema Jürgen Klopp finn lausnina á risavandmálinu að reyna að stoppa 
þá Jamie Vardy og Riyad Mahrez hjá Leicester  City.
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OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
ICELAND, ENGIHJALLA, 
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA

Úrval er breytilegt eftir verslunum

GIRNILEGIR JÓLA
EFTIRRÉTTIR!
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Í Iceland er frábært úrval af gómsætum eftirréttum fyrir jólaboðið

12 BREADED CHEESE
SELECTION

BELGIAN & NEW YORK 
CHOC CHEESECAKE

CHOCOLATE
 YULE LOG

9 MONTHS MATURED
CHRISTMAS PUDDING

MILLIONAIRE´S 
PAVLOVA

799kr. 

CHOC CHEESECAKEPAVLOVA
BELGIAN & NEW YORK 

CHOC CHEESECAKE

1499
kr.

SALTED CARAMEL 
CHEESECAKE

SVAKALEGA GÓÐ ÞESSI!

599 kr. 699kr. 899 kr. kr. 729 kr. 

9 MONTHS MATURED

899kr. 899 kr. 8
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Þú getur pantað áskrift til kl. 16 á aðfangadag í síma 1817

Framundan eru góðir dagar með Skemmtipakkanum

ÓSKUM LANDSMÖNNUM ÖLLUM   GLEÐILEGRA JÓLA 
365.is      Sími 1817

Nú er líka
Maraþon fyrir

krakkana

JÓLADAGUR

GAMLÁRSDAGUR

ÞRIÐJUDAGA

ALLA DAGA

AÐFANGADAGUR

Klassískar
  kvikmyndir 
á Bíóstöðinni

Á Stöð 2
Maraþon finnur
þú meira en 500

þætti af íslenskum
og erlendum

seríum. 

Sígildar
þáttaraðir

á Gullstöðinni

AÐFANGADAGUR

Aftansöngur
í Grafarvogskirkju

AÐFANGADAGURAÐFANGADAGUR

JÓLADAGURJÓLADAGURANNAR Í JÓLUM

NÝÁRSDAGUR

GAMLÁRSDAGUR NÝÁRSDAGUR

ANNAR Í JÓLUM NÝÁRSDAGUR

ANNAR Í JÓLUM

JÓLATÓNLEIKAR FÍLADELFÍU

AÐFANGADAGUR

JÓLADAGUR

ANNAR Í JÓLUM

AÐFANGADAGUR

27. DES.

GAMLÁRS- OG NÝÁRSDAGUR

NÝÁRSDAGUR SUNNUDAGURINN 27. DES.

FRÁBÆR 
DAGSKRÁ
FYRIR ALLA

FJÖLSKYLDUNA

Öll 
fyrsta 
sería

Öll 
fyrsta 
sería

Önnur 
sería

1 þáttur
á dag frá

27.12

Í OPINNI
DAGSKRÁ!
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli  
og útfarir má senda á netfangið  
timamot@365.is. 

Auglýsingar á að senda á 
auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.

Innilegar þakkir fyrir sýnda samúð og 
mikinn og góðan stuðning eftir að 

elsku sonur okkar og bróðir,
Aron Andri Hall Arnarsson

lést þann 10. ágúst síðastliðinn. 
Við óskum ykkur gleðilegra jóla og 

farsældar á komandi ári.

Sigurrós Guðbjörg Gísladóttir
Arnar Már Hall Guðmundsson

Arna Rós Hall Arnarsdóttir
Amilía Salka Hall Arnarsdóttir

Þorláksgeisla 94,
Reykjavík.

Elskuleg eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Ásta Valdemarsdóttir
Hraunbæ 103, Reykjavík,

lést á Landspítalanum 21. desember.
Útförin fer fram frá Árbæjarkirkju 
þriðjudaginn 5. janúar kl. 13.00.

Magnús Gissurarson
Jóhanna V. Magnúsdóttir Hallur Steinar Jónsson
Ásta Hallsdóttir Jón Valentínusson
Sigurveig Hallsdóttir Ingvar Karlsson
Hanna Valdís Hallsdóttir Torstein Sivertsen

og barnabarnabörn.

Ástkær faðir minn og bróðir okkar,
Róbert Valdimarsson

mótorvélstjóri,
lést 4. desember sl. Útför hans hefur 

farið fram í kyrrþey.

Bryndís Róbertsdóttir, Elín Valdimarsdóttir, 
Hulda Valdimarsdóttir

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug við andlát og útför ástkærs 
eiginmanns míns, föður, tengdaföður, 

afa og langafa,
Magnúsar Guðnasonar

prentara, 
Dalbraut 14.

Jafnframt sendum við fjölskyldu og vinum hugheilar jóla- 
og nýárskveðjur.

Margrét Magnúsdóttir
Magnús Magnússon Þorgerður Guðmundsdóttir
Guðni Magnússon Alma Bergsveinsdóttir
Jórunn Þ. Magnúsdóttir Björn Davíð Kristjánsson

barnabörn og barnabarnabörn.Yndisleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Helga Sumarliðadóttir
Hringbraut 43, Reykjavík,
lést á Hrafnistu í Reykjavík  

26. nóvember. Útförin hefur farið fram í 
kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Guðríður Dóra Halldórsdóttir Ágúst Björgvinsson
Sveinbjörn Halldórsson Valgerður Margrét  
  Skúladóttir
Helgi Lautsen

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur bróðir okkar, mágur  
og frændi,

Vilhjálmur Helgi 
Guðmundsson

Sæviðarsundi 35, Reykjavík,
varð bráðkvaddur á heimili sínu 

föstudaginn 18. desember 2015.  
Útför fer fram frá Langholtskirkju, þriðjudaginn  

29. desember 2015 kl. 13.00.

Sigrún Guðmundsdóttir Hugrún Guðmundsdóttir
og fjölskyldur.

551 3485 • udo.is

Davíð
útfararstjóri

Óli Pétur
útfararstjóri

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

Auðbrekku 1, Kópavogi    Útfararþjónusta síðan 1996

Vaktsímar: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is • Allan sólarhringinn

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242

Kristín
Ingólfsdóttir

Hilmar
Erlendsson

Sverrir
Einarsson

Ástkær eiginmaður minn og faðir,
Birgir Rögnvaldsson

lést á gjörgæslu Borgarspítalans 
15. desember. Útför fer fram frá 

Bústaðakirkju 28. desember kl. 13.00. 
Blóm og kransar eru afþakkaðir en þeim 

sem vilja minnast hans er bent á styrktarreikning fyrir 
fjölskylduna, 0582-26-100029, kt. 280665-5769.

Guðrún Sigurbjörg Bergþórsdóttir
Anna María Birgisdóttir
Bergþór Ingi Birgisson

„Kvenfélag Þistilfjarðar var stofnað á 
Svalbarði á jóladag árið 1915. Það er 
því hundrað ára en síungt og heldur 
uppi kraftmiklu starfi,“ segir Kristín 
Sigfúsdóttir, menntaskólakennari á 
Akureyri. „Ég hef verið að skoða fundar-
gerðarbækur kvenfélagsins frá upphafi 
því við ætlum að gefa út nett rit um sögu 
þess og þar sést glögglega hvaða stoð það 
hefur verið fyrir samfélagið. Drifkraftur 
í skemmtanalífi sveitarinnar, góðgerða-
stofnun og félagsþjónusta – allt í senn.“ 

Kristín ólst upp á Gunnarsstöðum í 
Þistilfirði en flutti það ung að heiman 
að hún gekk aldrei í kvenfélagið, heldur 
hefur verið hollvinur þess og oft sótt sam-

komur sem það hefur haldið. „Mamma, 
Sigríður Jóhannesdóttir, bar hag kven-
félagsins mjög fyrir brjósti, hún sagði að 
það mætti aldrei hætta að endurnýja sig 
og fylgjast með tímanum – og það hafa 
orðið áhrínsorð. Ungu konurnar ganga í 
félagið og samlagast ágætlega þeim eldri 
og reyndari. Það er alltaf létt yfir fundum, 
ótal námskeið eru haldin og farið í ferða-
lög,  jafnvel til útlanda. Árviss jólavaka 
var haldin nú á aðventunni og farið í 
skemmtilega heimsókn til íbúa á Dvalar-
heimilinu Nausti á Þórshöfn, sungið með 
þeim og dansað. Formaður félagsins er 
Bjarnveig Skaftfeld á Ytra-Álandi.“

Kristín segir Kvenfélag Þistilfjarð-

ar hafa lagt mörgum góðum málefnum 
lið í gegnum tíðina, bæði í heimabyggð 
og á landsvísu. Meðal þess sem hún rakst 
á í fundargerðabók er að það hafi lagt fé 
til húsnæðis sem byggt var við Arnarhvol 
fyrir heimilislausar konur í Reykjavík 
árið 1925 og stutt við skólabóka- og fata-
kaup ef aðstæður voru bágar á bæjum í 
sveitinni.

Nú er afmælisfagnaður framundan 
á Svalbarði í Þistilfirði á þriðja í jólum, 
veisla og dagskrá, meðal annars söng-
leikur sem sveitungunum er boðið til. „Á 
eftir er svo dansleikur og þar skemmta 
allir aldurshópar sér saman,“ segir Krist-
ín. gun@frettabladid.is

Síungt félag sem heldur 
uppi kraftmiklu starfi
Í Þistilfirði er fjörlegt kvenfélag sem verður hundrað ára á morgun og fagnar því 
með afmælishátíð fyrir sveitungana á þriðja í jólum. Kristín Sigfúsdóttir mennta-
skólakennari frá Gunnarsstöðum er fróð um sögu félagsins. 

Kristín hefur aldrei gengið í Kvenfélag Þistilfjarðar en verið hollvinur þess og er nú að vinna að útgáfu rits um það. Mynd/úr einKasafni
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Skák  Gunnar Björnsson
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Þrautin felst í því að fylla út  
í reitina þannig að í hverjum  
3x3 reit birtist tölurnar 1-9. Í 
hverri níu reita línu, bæði lárétt 
og lóðrétt, birtast einnig tölurnar 
1-9 og aldrei má tvítaka neina 
tölu í röðinni. Lausnin verður birt 
í næsta tölublaði Fréttablaðsins.

LÁRÉTT
2. glata
 6. í röð 
8. sarg 
9. fugl 
11. Ekki 
12. frenja 
14. kjöt 
16. í röð 
17. mánuður 
18. strá 
20. átt 
21. hjartaáfall

LÓÐRÉTT
1. líkamshluti 
3. tvíhljóði  
4. fjölmiðlar  
5. regla  
7. pergament  
10. poka  
13. er  
15. ávöxtur  
16. gyðja  
19. samtök

LÁRétt: 2. tapa, 6. áb, 8. urg, 9. lóm, 11. ei, 12. skass, 
14. flesk, 16. de, 17. maí, 18. íla, 20. nv, 21. slag.
LÓðRétt: 1. háls, 3. au, 4. pressan, 5. agi, 7. bókfell, 
10. mal, 13. sem, 15. kíví, 16. dís, 19. aa.

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

Hvernig get ég mögulega 
verið svona þunnur?! 

Og það á aðfangadag! 
Ég var nú bara aðeins 

að jólast í 
gær.

Nú...ég myndi seint 
kalla hálft ker af 
jólaglöggi „nánast 
ekkert“. Þú gúffaðir 
í þig rúsínurnar eins 
og flóðhestur.

Ég get ekkert 
að því gert að 
mér sé réttur 
bolli af jóla-
glöggi. Þetta 
var nú bara 

rétt aðeins...

Persónulega hefði ég farið 
varlega í þetta „glögg“ í „boll-

anum“ þínum. Hér stendur; 
Johnny Walker, 64%, alveg 

spesíal edisíjón.

Og það er 
skrifað með 
tússpenna.

Ókei...mér sýnist 
þvotturinn minn 

vera að lifna við...

Guðdómleg 
Jólarós!

Hvar eru skórnir mínir?!  
ÉG FINN EKKI SKÓNA MÍNA! Ég er búin að leita í eld-

húsinu! Ég er búin að leita 
inní stofu! Ég er búin að 
leita á svölunum!!

...ó. Í skóhillunni?  
Á sínum stað?!

MAMMMMA...það er einhver að 
rugla í ÖLLU hérna!

veðurspá Fimmtudagur

Hvöss norðaustan átt á morgun, en útlit fyrir storm suðaustantil og þar má búast 
við hvössum vindstrengjum við fjöll. Él norðan- og austantil og nokkuð samfelldur 
éljagangur norðaustantil. Annars er þurrt að mestu, en gætu komið stöku él allra 
syðst á landinu. Dregur úr vindi og ofankomu í kvöld og léttir heldur til suðvestantil. 
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Alexandra Kosteniuk (2.542) 
átti leik gegn Baskaran Adhiban 
(2.669) á Katarskákmótinu.

Svartur á leik

42. … Dh1+! 43. Kxg3 g5! 44. hxg5 
Dg2+. 44. Kf4 Dxg5+ Hvítur gaf 
enda enda mát í næsta leik. Anish 
Giri og Chao Li voru efstir með 
fullt hús eftir þrjár umferðir.
www.skak.is:  Gleðileg jól!
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Opið í dag kl. 10 - 14
Opnum aftur 

sunnudaginn 27. des kl. 12:00 - 18:00

Verum góð við hvort annað.
- Starfsfólk Bónus

Kæru landsmenn, 
megið þið eiga kærleiksrík og

Gleðileg jól



24. desember 2015
Íþróttir
Hvað?  Black Xmas
Hvenær?  10.00
Hvar?  Blackbox, Dalvegi 24
Jólaæfing hjá Blackbox og þar 
sem þau á stöðinni eru í jólaskapi 
verður öllum boðið að vera með 
það sem eftir lifir desember án 
endurgjalds.

Hátíðarsamkomur
Hvað?  Vegurinn - Hátíðarsamkoma
Hvenær?  17.00
Hvar?  Vegurinn, Smiðjuvegi 5
Hátíðarsamkoma Vegarins verður 
í dag í Veginum. Jólin verða hringd 
inn með fallegum söngvum og 
jólaguðspjallið verður lesið. Allir 
velkomnir.

Hvað?  Jólasamvera Salts
Hvenær?  16.00
Hvar?  Salt, Háaleitisbraut 58-60
Jólasamvera Salts í Kristniboðs
salnum í ár verður stutt en góð. 
Þar býðst tækifæri til þess að hitt
ast, íhuga jólaboðskapinn og óska 
hvert öðru gleðilegra jóla. Agnes 
Tarassenkó mun halda tölu og 
Siggi Bjarni mun leiða söng.

Hvað?  Helgistund í Kotstrandarkirkju
Hvenær?  13.00
Hvar?  Kotstrandarkirkja
Skátar bera friðarlogann frá Betle
hem í kirkju og aðstoða fólk við að 
kveikja á leiðiskertum.

Hvað?  Aðfangadagur á Hrafnistu í 
Hafnarfirði
Hvenær?  14.00
Hvar?  Hrafnista, Hafnarfirði

Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Fimmtudagur

Séra Karl 
Sigurbjörnsson 
prédikar í mið-
næturmessunni 
í Dómkirkjunni 
klukkan 23.30. 

Það verða þrjár messur í 
dag í Dómkirkjunni. 

Hátíðarguðsþjónusta í menningar
salnum. Organisti verður Kristín 
Waage og Hátíðarkvartett syngur 
hátíðarlög. Séra Svanhildur Blön
dal predikar og þjónar fyrir altari.

Hvað?  Barnaguðsþjónusta í Selja-
kirkju
Hvenær?  15.00
Hvar?  Seljakirkja
Barnaguðsþjónusta þar sem barna
kórinn syngur hátíðarlög.

Hvað? Messur í Dómkirkjunni
Hvenær? 15.00, 18.00 og 23.30
Hvar?  Dómkirkjan
Fyrsta messan á 
aðfangadag verður 
dönsk messa kl. 
15.00 þar sem 
séra María 
Ágústsdóttir 
predikar og 
Bergþór Páls
son syngur. 
Aftansöngur 
hefst kl 18.00 
en þar mun 
séra Hjálmar 
Jónsson pre
dika og séra 
Sveinn Valgeirsson 
þjóna. Miðnætur
messan verður að lokum 
kl. 23.30. Séra Karl Sigurbjörnsson, 
fyrrverandi biskup, mun predika 
og Hamrahlíðarkórinn syngur 
hátíðarlög.

Hvað?  Aðfangadagur á 
Hrafnistu
Hvenær?  16.00
Hvar?  Hrafnista, Reykjavík

Hátíðarguðsþjónusta hefst kl. 
16.00 í samkomusalnum Helgafelli, 
4. hæð. Séra Svanhildur Blöndal 
prédikar og þjónar fyrir altari. 
Organisti er Magnús Ragnarsson 

og félagar úr Kammerkór Áskirkju 
syngja.

Hvað?  Jólahelgistund barnanna í 
Hjallakirkju
Hvenær?  16.00
Hvar?  Hjallakirkja
Helgistund fyrir bæði börn og full
orðna í Hjallakirkju í Kópavogi. 
Þar munu börn úr barnastarfi 
kirkjunnar sýna helgileik og nýtt 
brúðuleikrit verður frumsýnt.

Hvað?  Aftansöngur og miðnætur-
messa í Hafnarfjarðarkirkju

Hvenær?  18.00 og 23.30
Hvar?  Hafnarfjarðarkirkja

Aftansöngur hefst 
kl. 18.00. Prestur 

er séra Jón Helgi 
Þórarinsson. 

Organisti er 
Guðmundur 
Sigurðsson. 
Miðnætur
guðsþjónusta 
hefst kl. 23.30 

en þar verður 
séra Þórhildur 

Ólafsdóttir 
prestur. Á orgel

inu verður Souglar 
A. Brotchie.

Hvað?  Miðnæturmessa í Skálholts-
dómkirkju
Hvenær?  23.30
Hvar?  Skálholtsdómkirkja
Séra Kristján Valur Ingólfsson 
Skálholtsbiskup mun annast 
prestsþjónustuna. Félagar úr Skál
holtskórnum syngja hátíðarlög og 
Margrét Bóasdóttir syngur einsöng. 
Organisti verður Jón Bjarnason.

Hvað?  Aðfangadagur í Fíladelfíu
Hvenær?  16.30
Hvar?  Hvítasunnukirkjan Fíladelfía

MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í 
BÍÓAUGLÝSINGUM SAMBÍÓANNA

 KR. 1250 Á GRÆNT OG KR. 950 Á APPELSÍNUGULT

Ódýrt í bíó

TILBOÐ Á FYRSTU SÝNINGAR DAGSINS
TILBOÐ GILDA 26. & 27. DESEMBER

SÝND KL. 2SÝND KL. 2SÝND KL. 1:50

SÝND Í 3D

GLEÐILEG JÓL

SISTERS 8, 10:30
SMÁFÓLKIÐ 2D 1:50, 4, 6
STAR WARS 3D 2, 5, 8, 10:45
STAR WARS 2D 7, 10
GÓÐA RISAEÐLAN 2, 4:30

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

LOKAÐ Á AÐFANGADAG OG JÓLADAG!
SÝNINGARTÍMAR OG TILBOÐ

GILDA FYRIR 26. & 27. DESEMBER

GLEÐILEG JÓL

SPARBÍÓ MERKTAR MEÐ GRÆNU EÐA APPELSÍNUGULU
KR.950 Á APPELSÍNUGULT OG KR. 1250 Á GRÆNT

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

ÁLFABAKKA

STAR WARS 3D   KL. 2 - 5 - 8 - 10:55
STAR WARS 2D   KL. 7:10 - 10:10
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 2D KL. 2:50 - 5

STAR WARS 3D                KL. 2 - 5 - 5:30 - 8 - 8:30 - 10:55 - 11:30
STAR WARS 2D                    KL. 2 - 5 - 8 - 10:20 - 10:55
STAR WARS 2D VIP  KL. 2 - 5 - 8 - 10:55
SMÁFÓLKIÐ ÍSLTAL 2D  KL. 1:30 - 3:30
LOVE THE COOPERS  KL. 8
IN THE HEART OF THE SEA 2D KL. 5:20 - 8 - 10:40
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 2D             KL. 1:30 - 2:30 - 3:40 - 5:50

STAR WARS 3D   KL. 2 - 4 - 5 - 8 - 10:50
STAR WARS 2D   KL. 3 - 7 - 10
IN THE HEART OF THE SEA 2D KL. 8 - 10:30
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 2D KL. 3:20 - 5:40

STAR WARS 3D                 KL. 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10:55
STAR WARS 2D   KL. 8 - 10:55
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 2D KL. 1:30 - 3:40 - 5:50
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 3D KL. 12:50

STAR WARS 3D   KL. 2 - 5 - 8 - 10:55
STAR WARS 2D   KL. 10:30
SISTERS   KL. 8
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 2D KL. 1:30 - 3:40 - 5:50

EGILSHÖLL

JÓLAMYNDIN 2015


K.Ó. VISIR.IS


TOTAL FILM


USA TODAY


S.G.S. MORGUNBLAÐIÐ


THE PLAYLIST

Stærsti kvikmyndaviðburður allra tíma.

GLEÐILEG JÓL
TÍMARNIR GILDA 26.-27. DESEMBER

Sýningartímar á eMiði.is, miði.is og smarabio.is

GLEÐILEGA HÁTÍÐ - OPNUM KL.12:30 ANNAN Í JÓLUM

FJÖLSKYLDUPAKKINN
Allir borga barnaverð

NÁNAR Á WWW.SMARABIO.IS
MINNST 4 MIÐAR, A.M.K. 2 BÖRN Á ALDRINUM 2-11 ÁRA

GLEÐILEGA HÁTIÐ - OPNUM KL. 12.30 ANNAN Í JÓLUM

smarabio.is
emidi.is
midi.is

Góða skemmtun í bíó

enær
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KRINGLAN KEFLAVÍK AKUREYRI ÁLFABAKKA

ÞÖKKUM STÓRKOSTLEGAR VIÐTÖKUR
38 ÞÚSUND GESTIR FYRSTU VIKUNA

JÓLAMYNDIN SEM ALLIR VERÐA AÐ SJÁ
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Eimskipafélag Íslands óskar landsmönnum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári með þökk fyrir viðskiptin á árinu.
Árið hefur ekki síst einkennst af umræðu um loftslagsmál og er félagið stolt af aðkomu sinni að bæði umræðuvettvanginum 
Arctic Circle og undirritun yfirlýsingar um markmið í loftslagsmálum sem var framlag til 21. loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna.

Eins og undanfarin ár hefur Eimskip tekið þátt í ýmsum samfélagslegum verkefnum með áherslu á forvarnarmál og vill félagið þakka 
samstarfsaðilum í þeim efnum fyrir árið sem er að líða. Korngörðum 2  |  104 Reykjavík  |  525 7000  |  eimskip.is

gleðileg jól meðal helstu samfélagsverkefna
ársins 2015 voru:

Arctic Circle ráðstefna um Norðurhöf.
Hjálmaverkefni Kiwanis og Eimskips.
Rauði krossinn, fatasöfnun.
Skátarnir, íslenska fánanum dreift til allra 7 ára barna.
Skógræktarfélag Íslands.

Slysavarnaskóli sjómanna.
Smáþjóðaleikarnir.
Vesturport.
100 ára afmæli kosningaréttar kvenna.
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gleðileg jól meðal helstu samfélagsverkefna
ársins 2015 voru:

Arctic Circle ráðstefna um Norðurhöf.
Hjálmaverkefni Kiwanis og Eimskips.
Rauði krossinn, fatasöfnun.
Skátarnir, íslenska fánanum dreift til allra 7 ára barna.
Skógræktarfélag Íslands.

Slysavarnaskóli sjómanna.
Smáþjóðaleikarnir.
Vesturport.
100 ára afmæli kosningaréttar kvenna.



Aðfangadagur

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

Stöð 2 Stöð 3

gullStöðin

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

SkjáreinnSport 2

Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

07.00 Barnatími Stöðvar 2 
07.01 Jóladagatal Skoppu og Skrítlu 
07.10 Dóra könnuður 
07.35 Áfram Diego, áfram! 
08.00 Niko 2 
09.20 Með afa 
09.35 Doddi bjargar jólunum 
10.00 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
10.25 Latibær 
10.50 The Legend of Frosty the 
Snowman 
12.00 Fréttir Stöðvar 2 
12.25 Jóladagatal Skoppu og Skrítlu 
12.35 The Polar-Express 
14.15 Frosty Returns 
14.40 Nuttiest Nutcracker 
15.30 Fred Claus 
17.30 The Simpsons
18.00 Aftansöngur í Grafarvogs-
kirkju  Bein útsending frá aftansöng 
í Grafarvogskirkju. Prestur er séra 
Vigfús Þór Árnason. Egill Ólafsson 
syngur einsöng. Aftansöngnum 
verður sjónvarpað beint á Stöð2 og 
visir.is og útvarpað á Bylgjunni.
19.00 Jólalög Loga
20.35 Very Merry Mix-Up 
 Skemmtileg gamanmynd frá 2013 
um Alice sem er á leiðinni að hitta 
tilvonandi tengdaforelda sína í 
fyrsta sinn. 
22.10 Michael Buble’s Christmas in 
New York 
23.00 Jólatónleikar Fíladelfíu 
 Glæsilegir jólatónleikar Fíla-
delfíu sem hafa verið fastur liður 
í jólahaldi fjölmargra Íslendinga 
undanfarin ár. Gospelkór Fíladelfíu 
kemur fram ásamt góðum gestum 
undir stjórn Óskars Einarssonar. 
Einsöngvarar að þessu sinni eru 
m.a. Eivör, Glowie, Maríanna Más-
dóttir, Íris Lind, Edgar Smári, Þóra 
Gísladóttir og Pétur Hrafnsson. 
00.20 The Middle 
00.45 Christmas in Conway 
02.20 We’re the Millers 
04.10 Fred Claus

11.55 Masterchef USA 
17.45 Masterchef USA 
18.25 Suburgatory 
18.45 The Carrie Diaries 
19.30 Fresh Off the Boat 
19.55 Cougar Town 
20.20 Sullivan & Son 
20.45 Discovery Atlas 
22.30 Silicon Valley 
23.00 Silicon Valley 
23.30 Silicon Valley 
00.00 Silicon Valley 
00.30 Silicon Valley 
01.00 Silicon Valley 
01.30 Silicon Valley 
02.00 Silicon Valley 
02.30 Lip Sync Battle 
02.50 NCIS: Los Angeles 
03.30 Jonah. From Tonga 
04.00 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

07.15 Night at the Museum. Battle 
of the Smithsonian 
09.00 Grown Ups 2 
10.40 Dumb and Dumber To 
12.30 Jane Eyre 
14.30 Night at the Museum: Battle 
of the Smithsonian 
16.20 Grown Ups 2 
18.05 Dumb and Dumber To 
19.55 Jane Eyre 
22.00 22 Jump Street 
23.55 This is Where I Leave You 
01.35 Jesse Stone: Benefit of the 
Doubt 
03.05 22 Jump Street 
06.40 Spider-Man

 07.00 KrakkaRÚV 
12.00 Tímaflakkið 
12.25 Jólin hjá Claus Dalby 
12.35 Rétt viðbrögð í skyndihjálp 
12.40 Táknmálsfréttir 
12.50 Krakkafréttir 
13.00 Fréttir 
13.20 Veður 
13.25 Fjórði vitringurinn 
13.50 Vetur konungur 
14.15 Houdini 
15.10 Jól í Snædal 
15.35 Tímaflakkið 
16.15 Þegar Trölli stal jólunum 
18.00 Hlé 
19.15 Nóttin var sú ágæt ein
19.35 Jólatónar  Sinfóníuhljóm-
sveit Íslands er í hátíðarskapi og 
leikur nokkur jólalög í Eldborgarsal 
Hörpu.
19.55 Shakespeare in Love  Marg-
verðlaunuð bresk bíómynd frá 
1998. Shakespeare hinn ungi er 
bæði hugmyndalaus og snauður. 
Þegar hann hittir draumakonuna 
sína fyllist hann um leið andagift 
til þess að skrifa magnað leikrit. 
22.00 Aftansöngur jóla  Biskup 
Íslands, Agnes M. Sigurðardóttir, 
predikar og þjónar fyrir altari í 
Breiðholtskirkju. Einsöngvarar eru 
Marta Guðrún Halldórsdóttir, Ásta 
Sigríður Arnardóttir og Ágústa Sig-
rún Ágústsdóttir. Hildigunnur Hall-
dórsdóttir leikur á fiðlu og Sverrir 
Guðmundsson á óbó. Organisti og 
kórstjóri er Örn Magnússon. Tal og 
tónar messunnar verða túlkaðir á 
táknmál og fluttir á RÚV2. Tákn-
söng annast Kolbrún Völkudóttir. 
22.50 The Holiday 
01.00 One Day 
02.45 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist 
09.00 Fjörfiskarnir 
10.35 Earth 
12.15 Bride for Christmas 
13.45 Love Actually 
16.00 The Voice e. 
17.30 America’s Funniest Home 
Videos 
17.55 The Office 
18.20 Jólatónlist
20.00 Junior  Bráðskemmtileg 
gamanmynd með Arnold 
Schwarzenegger, Danny DeVito 
og Emma Thompson í aðalhlut-
verkum. 
21.50 Nothing Like the Holidays 
 Hugljúf og skemmtileg fjölskyldu-
mynd. 
23.30 What If  Rómantísk kvik-
mynd frá 2013 með Daniel 
Radcliffe og Zoe Kazan í aðalhlut-
verkum. Bönnuð börnum.
01.10 Sylvia  Dramatísk kvikmynd 
með Gwyneth Paltrow og Daniel 
Craig í aðalhlutverkum. 
03.00 Goya’s Ghosts 
04.55 Pepsi MAX tónlist

10.35 Two and a Half Men 
11.00 Friends 
11.25 New Girl 
11.45 Modern Family 
12.10 Besta svarið 
13.35 Matarást með Rikku 
14.05 Um land allt 
15.05 Feðgar á ferð 
15.30 Dulda Ísland 
16.20 Jólagestir Björgvins 
17.55 Eitthvað annað 
18.25 Veistu hver ég var? 
19.10 Sósa og salat 
19.30 Ástríður 
00.30 Ástríður 
00.55 Fóstbræður 
01.25 Fóstbræður 
01.55 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

08.00 Golfing World  
08.50 Einvígið á Nesinu 
09.40 Einvígið á Nesinu 
10.30 Einvígið á Nesinu 
11.25 Ryder Cup 2014 
13.05 Ryder Cup 2014 - Official Film 
14.20 Solheim Cup  
16.50 Golfing World  
17.40 2014 Champions Tour Year 
in Review 
18.30 Feherty 
19.15 BMW Masters

11.00 Southampton - Tottenham 
12.40 Messan 
14.00 Watford - Liverpool 
15.45 Manstu 
16.20 Manstu 
16.55 Arsenal - Man. City 
18.40 Swansea - West Ham 
20.20 Premier League Review  
21.15 Football League Show 
21.45 Everton - Leicester 
23.30 WBA - Bournemouth

10.05 Kiel - Vezprém 
11.30 Markaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu í handbolta 
12.00 Snæfell - Grindavík 
13.35 Njarðvík - Grindavík 
15.00 Körfuboltakvöld 
16.40 Brooklyn 
17.40 Barcelona - Man. Utd. 
19.25 Dortmund - Bayern 
21.10 Bayern - Inter 
22.50 Barcelona - Man. Utd.

07.00 Könnuðurinn Dóra 
07.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
07.45 Doddi litli og Eyrnastór 
07.55 Tommi og Jenni 
08.00 Áfram Diego, áfram! 
08.24 Svampur Sveinsson 
08.49 Rasmus Klumpur og 
félagar 
08.55 UKI 
09.00 Lukku-Láki 
09.23 Kalli á þakinu 
09.47 Hvellur keppnisbíll 
10.00 Brunabílarnir 
10.25 Skógardýrið Húgó 
10.47 Ævintýraferðin 
11.00 Könnuðurinn Dóra 
11.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
11.45 Doddi litli og Eyrnastór 
11.55 Tommi og Jenni 
12.00 Áfram Diego, áfram! 
12.24 Svampur Sveinsson 
12.49 Rasmus Klumpur og 
félagar 
12.55 UKI 
13.00 Lukku-Láki 
13.23 Kalli á þakinu 
13.47 Hvellur keppnisbíll 
14.00 Brunabílarnir 
14.24 Skógardýrið Húgó 
14.49 Ævintýraferðin 
15.00 Könnuðurinn Dóra 
15.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
15.45 Doddi litli og Eyrnastór 
15.55 Tommi og Jenni 
16.00 Áfram Diego, áfram! 
16.24 Svampur Sveinsson 
16.49 Rasmus Klumpur og 
félagar 
16.55 UKI 
17.00 Lukku-Láki 
17.23 Kalli á þakinu 
17.47 Hvellur keppnisbíll 
18.00 Brunabílarnir 
18.24 Skógardýrið Húgó 
18.49 Ævintýraferðin 
19.00 Tarzan

Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 18:00
AFTANSÖNGUR Í GRAFARVOGSKIRKJU
Bein útsending frá aftansöng í Grafarvogskirkju. Prestur er 
séra Vigfús Þór Árnason og Egill Ólafsson syngur einsöng. 
Organisti er Hákon Leifsson og Greta Salóme Stefánsdóttir 
sér um fiðluleik. Kórstjóri stúlknakórs er Margrét 
Pálmadóttir.   

GLEÐILEGUR
AÐFANGADAGUR

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 310 kr. á dag. 

 | 19:30
ÁSTRÍÐUR
Tólf þættir í röð um hina 
stórskemmtilegu en 
seinheppnu Ástríði sem er 
nýhætt með kærastanum og 
er að hefja nýtt líf.

 | 23:00
JÓLATÓNLEIKAR 
FÍLADELFÍU
Glæsilegir jólatónleikar 
Fíladelfíu sem hafa verið fastur 
liður í jólahaldi fjölmargra 
Íslendinga undanfarin ár. 

 | 22:10
MICHAEL BUBLE´S 
CHRISTMAS IN NEW YORK
Upptaka frá stórkostlegum 
jólatónleikum Michael Buble í 
Radio City Music Hall.

 | 20:35
VERY MERRY MIX-UP
Skemmtileg mynd um Alice 
sem er á leiðinni að hitta 
tilvonandi tengdaforelda sína í 
fyrsta sinn en ekki gengur allt 
eftir áætlun.  

 | 19:00
JÓLALÖG LOGA
Skemmtileg og þægileg 
jólatónlist sem flutt hefur 
verið í jólaþáttum Loga 
Bergmanns á undanförnum 
árum. 

 | 19:00
SVEPPI OG VILLI BJARGA
JÓLASVEININUM
Sveppi og Villi fá veður af því 
að jólasveinarnir þurfi hjálp
til að sinna skyldum sínum.
Þeir ákveða að hjálpa þeim.

HEIL ÞÁTTARÖÐ!
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Jóladagur

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

Stöð 2 Stöð 3

gullStöðin

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Skjáreinn

Sport 2

Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

07.00 Barnatími Stöðvar 2 
13.15 A Christmas Story 2 
14.40 Angels Sing 
16.10 Help for the Holidays 
17.40 The Middle 
18.05 Simpson-fjölskyldan 
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Penguins of Madagaskar 
Dreamworks  Mörgæsirnar frá 
Madagaskar eru mættar enn á ný 
og nú í sinni eigin bíómynd. Að 
þessu sinni bíður þeirra félaga 
erfitt verkefni en það er að stöðva 
hinn illa innrætta kolkrabba Okt-
avíus sem er með áætlanir um að 
leggja heiminn undir sig. 
20.30 Night at the Museum: Secret 
of the Tomb  Þriðja myndin um 
Larry og félaga á Smithsonian-
safninu í New York. Að þessu sinni 
standa þeir frammi fyrir stóru 
vandamáli því töfrarnir sem vekja 
persónur og dýr safnsins eru að 
hverfa og það er lítill tími til stefnu. 
Larry ákveður að reyna að bjarga 
þessum sögufrægu vinum sínum 
og ferðast til London á British Mus-
eum til að bjarga málunum. Ferða-
lagið verður viðburðaríkt með 
afbrigðum, fyndið og skemmtilegt 
en líka hættulegt á köflum. Með 
aðalhlutverk fara Ben Stiller, Robin 
Williams og Owen Wilson.
22.05 Gone Girl  Dramatísk spennu-
mynd frá 2014 með Ben Affleck og 
Rosamund Pike í aðalhlutverkum. 
Þau leika hjón sem hafa verið gift í 
fimm ár en á sjálfan brúðkaupsaf-
mælisdaginn hverfur eiginkonan. 
Strax beinist allur grunur að eigin-
manni hennar og úr verður mikið 
fjölmiðlafár. Það gerir hann enn 
grunsamlegri þegar upp kemst um 
lygar hans og svik og þá fara menn 
að velta fyrir sér hvort hún sé jafn-
vel dáin og hann hafi drepið hana. 
En ekki er allt sem sýnist.
00.30 The Grand Budapest Hotel 
02.10 The Wolf of Wall Street 
05.10 A Christmas Story 2

11.50 Masterchef USA 
18.05 Masterchef USA 
18.45 Hart of Dixie 
19.30 Comedians 
20.00 Guys with Kids 
20.25 Suburgatory 
20.50 Lip Sync Battle 
21.15 NCIS: Los Angeles 
22.05 Justified 
22.50 First Dates 
23.35 Grimm 
00.20 Sons of Anarchy 
01.20 Comedians 
01.45 Suburgatory 
02.05 Lip Sync Battle 
02.30 NCIS: Los Angeles 
03.15 Justified 
03.55 First Dates 
04.40 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

08.40 The Switch 
10.25 To Rome with Love 
12.15 Blended 
14.15 Spider-Man 
16.20 The Switch 
18.10 To Rome with Love 
20.05 Blended 
22.00 The Hobbit: The Desolation 
of Smaug 
00.40 The Wolverine 
02.45 Captain Phillips 
04.55 The Hobbit: The Desolation 
of Smaug

07.00 KrakkaRÚV 
07.01 Tillý og vinir 
07.12 Sarah og önd 
07.19 Eðlukrúttin 
07.30 Kata og Mummi 
07.41 Snjókarlinn og hundurinn 
08.05 Froskur og vinir hans 
08.12 Vinabær Danna tígurs 
08.24 Veistu hvað ég elska þig mikið 
08.35 Kata og Mummi 
08.46 Tré-Fú Tom 
09.07 Millý spyr 
09.15 Finnbogi og Felix 
09.37 Unnar og vinur 
10.00 Undraveröld Gúnda 
10.15 Tímaflakkið 
10.55 Algjör Sveppi og Gói bjargar 
málunum 
12.45 Krakkafréttir vikunnar 
13.05 Jólatónar 
13.25 Valdi og Grímsi 
13.55 Ljósmóðirin – Jólaþáttur 
15.10 Ragnheiður 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 Klukkur um jól 
19.00 Fréttir 
19.20 Veður
19.30 Jólatónleikar Sinfóníunnar  
Upptaka frá jólatónleikum Sin-
fóníunnar sem fram fóru í Hörpu 
um miðjan desember. 
20.20 París norðursins  Íslensk 
gamanmynd frá 2014. Sagan segir 
frá Huga, sem hefur fundið skjól frá 
flækjum lífsins í litlu, kyrrlátu þorpi 
úti á landi. Aðalhlutverk. Nanna 
Kristín Magnúsdóttir, Helgi Björns-
son og Björn Thors. Leikstjórn. 
Hafsteinn Gunnar Hafsteinsson og 
Hafsteinn G. Sigurðsson.
21.55 Vesalingarnir  Margföld 
Óskarsverðlaunamynd frá 2013. .
00.30 Skýfall 
02.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist 
09.00 Ævintýri Samma 2 
12.10 Apollo 13 
14.30 Head over Heels 
16.00 The Voice 
17.30 America’s Funniest Home 
Videos 
17.55 The Office
18.20 Aulinn ég 2  Bráðskemmtileg 
teiknimynd með íslensku tali.
20.00 Twins  Bráðfyndin gaman-
mynd með Arnold Schwarzenegger 
og Danny DeVito í aðalhlutverkum. 
21.50 Jurassic Park  Stórmynd 
sem Steven Spielberg leikstýrir. 
Júragarðurinn er nýr skemmti-
garður með risaeðlum sem hafa 
verið klónaðar. Skapari garðsins 
býður fjórum einstaklingum og 
afabörnum sínum í skoðunarferð 
í eyjuna þar sem Júragarðurinn er. 
Bönnuð börnum.
00.00 Fast & Furious 6  Spennu-
mynd frá 2013 með Vin Diesel, Paul 
Walker, Dwayne Johnson, Jordana 
Brewster og Michelle Rodriguez í 
aðalhlutverkum. Bönnuð börnum
02.10 American Dreamz 
04.00 Genova 
05.35 Pepsi MAX tónlist

11.15 Two and a Half Men 
11.40 Friends 
12.05 New Girl 
12.25 Modern Family 
12.50 Besta svarið 
13.30 Besta svarið 
14.10 Matarást með Rikku 
14.40 Um land allt 
15.05 Um land allt . 
15.30 Feðgar á ferð 
15.55 Dulda Ísland 
16.50 Eitthvað annað 
17.25 Jólatónleikar Fíladelfíu 
18.45 Fókus 
19.10 Veistu hver ég var? 
19.55 Sósa og salat 
20.20 Poppsvar 
21.00 Heimsendir 
21.40 Réttur 
23.15 Réttur 
00.00 Fóstbræður 
01.00 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

09.00 Golfing World 2015 
09.50 Einvígið á Nesinu 
12.25 Einvígið á Nesinu 
13.15 PGA Tour Review of the Year 
14.05 Samsung Unglingaeinvígið 
14.30 Golfing World  
15.20 US Open  
22.20 FedExCup Playoffs Official 
Film 
23.10 Golfing World 2015

08.35 Chelsea - Sunderland 
10.15 Man. Utd. - Norwich 
11.55 Manstu 
12.35 Manstu 
13.10 Newcastle - Aston Villa 
14.50 Messan 
16.10 Watford - Liverpool 
17.55 Football League Show 
18.25 Swansea - West Ham 
20.05 Wayne Rooney Film 
21.05 Arsenal - Man. City 
22.50 Premier League Review  
23.45 Stoke - Crystal Palace

08.25 Real Madrid - Atletico Madrid 
11.05 San Antonio - LA Clippers 
13.10 Holland - Ísland 
14.55 Pittsburgh Steelers - Denver 
Broncos 
17.45 NFL Gameday 
18.15 Hólmurinn heillaði 
19.30 Oklahoma - Chicago 
22.00 Golden State - Cleveland 
01.00 UFC Unleashed 

07.00 Könnuðurinn Dóra 
07.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
07.45 Doddi litli og Eyrnastór 
07.55 Tommi og Jenni 
08.00 Áfram Diego, áfram! 
08.24 Svampur Sveinsson 
08.49 Rasmus Klumpur 
08.55 UKI 
09.00 Lukku-Láki 
09.23 Kalli á þakinu 
09.47 Hvellur keppnisbíll 
10.00 Brunabílarnir 
10.25 Skógardýrið Húgó 
10.47 Ævintýraferðin 
11.00 Könnuðurinn Dóra 
11.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
11.45 Doddi litli og Eyrnastór 
11.55 Tommi og Jenni 
12.00 Áfram Diego, áfram! 
12.24 Svampur Sveinsson 
12.49 Rasmus Klumpur 
12.55 UKI 
13.00 Lukku-Láki 
13.23 Kalli á þakinu 
13.47 Hvellur keppnisbíll 
14.00 Brunabílarnir 
14.24 Skógardýrið Húgó 
14.49 Ævintýraferðin 
15.00 Könnuðurinn Dóra 
15.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
15.45 Doddi litli og Eyrnastór 
15.55 Tommi og Jenni 
16.00 Áfram Diego, áfram! 
16.24 Svampur Sveinsson 
16.49 Rasmus Klumpur 
16.55 UKI 
17.00 Lukku-Láki 
17.23 Kalli á þakinu 
17.47 Hvellur keppnisbíll 
18.00 Brunabílarnir 
18.24 Skógardýrið Húgó 
18.49 Ævintýraferðin 
19.00 Tarzan

Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 20:30
NIGHT AT THE MUSEUM: SECRET OF THE TOMB
Bráðskemmtileg mynd um Larry og félaga á Smithsonian 
safninu í New York. Að þessu sinni standa þeir frammi fyrir 
stóru vandamáli því töfrarnir sem vekja persónur og dýr 
safnsins til lífsins eru að hverfa og það er lítill tími til stefnu. 
 

GLEÐILEGUR
JÓLADAGUR

 | 20:00
GUYS WITH KIDS
Skemmtilegir gamanþættir 
um þrjá unga feður sem 
standa þétt saman í uppeldi 
ungra barna sinna og alltaf er 
stutt í grínið.

 | 21:40
RÉTTUR
Fyrstu þrír þættirnir af hinum 
stórkostlega lögfræðikrimma 
sem sýndur var nýverið á 
Stöð 2.

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 310 kr. á dag. 

 | 19:00
TARZAN
Frábær teiknimynd um 
Tarzan þar sem við fáum að 
kynnast honum sem barni og 
fylgjumst með honum alast 
upp á meðal apanna.

 | 00:15
THE HOBBIT: THE 
DESOLATION OF SMAUG
Önnur myndin í röðinni um 
ævintýri hobbitans Bilbós 
Bagga.

 | 22:05
GONE GIRL
Dramatísk spennumynd um 
hjón sem hafa verið gift í fimm 
ár en á sjálfan brúðkaups-
afmælisdaginn hverfur 
eiginkonan sporlaust. 
 

 | 19:00
PENGUINS OF 
MADAGASKAR
Skemmtilegu mörgæsunum 
frá Madagaskar bíður erfitt 
verkefni en það er að stöðva 
hinn illa innrætta Oktavíus 
kolkrabba. 

FRÁBÆR

FJÖLSKYLDUMYND!
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Annar í jólum

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

Stöð 2 Stöð 3

gullStöðin

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Skjáreinn

Sport 2

Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

07.00 Barnaefni Stöðvar 2 
07.01 Lási löggubíll 
08.11 Waybuloo 
08.31 Strumparnir 
08.55 Mæja býfluga 
09.00 Með afa 
09.10 Mamma Mu 
09.20 Latibær 
09.30 Skoppa og Skrítla enn út um 
hvippinn og hvappinn 
09.40 Stóri og Litli 
09.50 Latibær 
10.00 Teen Titans Go! 
10.25 Kalli kanína og félagar 
10.50 Sophia Grace and Rosie's 
Royal Adventure 
12.10 Bold and the Beautiful 
12.30 Bold and the Beautiful 
12.50 Bold and the Beautiful 
13.15 Mirror Mirror 
15.05 Fáránlega stóri jólaþátturinn 
17.05 Matchmaker Santa 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Sportpakkinn 
19.05 Lottó 
19.10 Ásgeir Trausti: Tónleikar Stór-
glæsilegir tónleikar sem haldnir 
voru í Eldborg í Hörpu 16. júní í 
sumar. Um er að ræða stærstu 
tónleika Ásgeirs Trausta á Íslandi 
til þessa, ásamt hljómsveit og 
blásara- og strengjasveit. 
20.30 Annie 
22.30 The Hobbit: The Battle of the 
Five Armies 
00.55 Sex and the City 
03.15 Blue Jasmine Cate Blanchett 
hlaut Óskarsverðlaunin fyrir leik 
sinn í þessari frábæru mynd frá 
2013. Leikstjóri er Woody Allen. 
04.50 Matchmaker Santa

09.30 The Amazing Race 
13.15 The Amazing Race 
14.05 Hart of Dixie 
14.50 Premier League  
17.00 One Big Happy 
17.25 Schitt's Creek 
17.45 Masterchef USA 
18.30 Fellum grímuna 
19.05 Raising Hope 
21.10 Raising Hope 
21.35 Ice 
23.10 Sons Of Anarchy 
00.15 Grimm 
00.55 The Cleveland Show 
01.20 Bob's Burgers 
01.40 American Dad 
02.05 South Park 
02.25 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

08.00 Spider-Man 2
10.10 Ocean's Eleven
12.10 Bjarnfreðarson   Í myndinni 
sjáum við gæfuna líta loks við Ólafi 
þar sem hann fær draum sinn upp-
fylltan um að verða útvarpsmaður. 
Daníel er fastur í lygavef sem hann 
verður að komast út úr og Georg 
þarf að takast á við drauga úr for-
tíðinni.
14.00 The Secret Life Of Walter 
Mitty
15.55 Spider-Man 2
18.05 Ocean's Eleven
20.05 The Secret Life Of Walter 
Mitty
22.00 The Hunger Games. The 
Mockingjay - Part 1  Í fyrri hluta 
lokakaflans af Hungurleikunum er 
staðan orðin erfið hjá Katniss Ever-
deen. Hún er staðstett í 13. hverfi 
og ógnarstjórn höfuðborgarinnar 
er hægt og örugglega að leggja öll 
hverfin í rúst. Katniss þarf að grípa 
til aðgerða og átta sig á hverjum sé 
treystandi, allt sem er henni kært 
er í hættu. Með aðalhlutverk fara 
Jennifer Lawrence, Josh Hutcher-
son og Liam Hemsworth.
00.05 White House Down
02.15 Our Idiot Brother
03.45 The Hunger Games. The 
Mockingjay - Part 1
06.30 Spider-Man 3

07.00 KrakkaRÚV 
07.01 Háværa ljónið Urri 
07.11 Nellý og Nóra 
07.18 Pósturinn Páll 
07.33 Ólivía 
07.45 Eðlukrúttin 
07.56 Veistu hvað ég elska þig 
mikið? 
08.07 Friðþjófur forvitni 
08.30 Úmísúmí 
08.53 Kata og Mummi 
09.04 Kafteinn Karl 
09.16 Litli prinsinn 
09.40 Skrekkur íkorni 
10.02 Uss-Uss! 
10.15 Vetur konungur 
10.40 Houdini 
11.35 Norræn jólaveisla 
13.05 Allra hunda jól 
14.15 Jólatónleikar Sinfóníunnar 
15.05 Íslendingar 
16.00 Sirkushátíð í Monte Carlo 
17.25 Táknmálsfréttir 
17.35 Unnar og vinur 
18.00 Kuggur og leikhúsvélin 
18.40 Landakort 
18.45 Vísindahorn Ævars 
18.54 Lottó 
19.00 Fréttir 
19.20 Veður 
19.30 Diddú 
20.15 Árið er - Söngvakeppnin í 
30 ár 
21.10 Monica Z 
23.00 The Bourne Legacy 
01.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist 
09.00 Dýrafjör 
10.35 Naughty or Nice 
12.15 Definitely, Maybe 
14.15 The Burbs 
16.00 The Voice 
17.30 America's Funniest Home 
Videos 
17.55 The Office 
18.20 For Love Or Money 
20.00 Uncle Buck 
21.40 Identity Thief 
23.35 You, Me and Dupree 
01.25 The New World 
03.40 Are You Here 
05.35 Pepsi MAX tónlist

10.40 The Big Bang Theory
11.05 Friends
11.30 The New Girl
11.50 Modern Family
12.15 Besta svarið
13.40 Matarást með Rikku
14.15 Um land allt
15.05 Feðgar á ferð
15.30 Dulda Ísland
16.25 Eitthvað annað
17.00 Fókus
17.20 Fókus
17.45 Margra barna mæður
18.15 Krækiberjablús
19.15 Veistu hver ég var?
19.55 Sósa og salat
20.20 Poppsvar
21.00 Heimsendir
21.45 Réttur
23.20 Réttur
00.10 Fóstbræður
00.40 Fóstbræður
01.10 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

08.00 Unglingaeinvígið í Mosfellsbæ
08.50 Golfing World 
09.40 2014 Champions Tour Year 
in Review
10.35 Tvöfaldur skolli
11.10 Tvöfaldur skolli
11.50 Tvöfaldur skolli
12.45 US Open 
19.55 Golfing World 
20.45 PGA Tour 

07.00 Oklahoma - Chicago 
08.50 Golden State - Cleveland 
10.40 Real Madrid - Rayo Vallecano 
12.20 Spænsku mörkin  
12.50 Ísland - Lettland 
14.45 NFL Gameday 
15.15 Valur - KR 
17.05 Oklahoma - Chicago 
18.55 Golden State - Cleveland 
20.45 Sounds of the Finals 
21.35 Cleveland - Golden State: 
Leikur 6 
00.05 UFC Now  
00.50 Box. Golovkin vs. Lemieux

08.15 Wayne Rooney Film 
09.15 Watford - Liverpool 
10.55 Arsenal - Man. City 
12.35 Stoke - Man. Utd.  BEINT
14.50 Liverpool - Leicester  BEINT
17.00 Markasyrpa
17.20 Newcastle - Everton  BEINT
19.35 Southampt. - Arsenal  BEINT
21.45 Chelsea - Watford 
23.25 Man. City - Sunderland 
01.05 Tottenham - Norwich City 
02.45 Swansea - WBA

07.00 Áfram Diego, áfram! 
07.24 Svampur Sveinsson 
07.49 Rasmus Klumpur 
07.55 UKI 
08.00 Lukku láki 
08.23 Kalli á þakinu 
08.47 Hvellur keppnisbíll 
09.00 Brunabílarnir 
09.25 Skógardýrið Húgó 
09.47 Ævintýraferðin 
10.00 Könnuðurinn Dóra 
10.24 Mörgæsirnar 
10.45 Doddi litli og Eyrnastór 
10.55 Tommi og Jenni 
11.00 Áfram Diego, áfram! 
11.24 Svampur Sveinsson 
11.49 Rasmus Klumpur 
11.55 UKI 
12.00 Lukku láki 
12.23 Kalli á þakinu 
12.47 Hvellur keppnisbíll 
13.00 Brunabílarnir 
13.24 Skógardýrið Húgó 
13.49 Ævintýraferðin 
14.00 Könnuðurinn Dóra 
14.24 Mörgæsirnar 
14.45 Doddi litli og Eyrnastór 
14.55 Tommi og Jenni 
15.00 Áfram Diego, áfram! 
15.24 Svampur Sveinsson 
15.49 Rasmus Klumpur 
15.55 UKI 
16.00 Lukku láki 
16.23 Kalli á þakinu 
16.47 Hvellur keppnisbíll 
17.00 Brunabílarnir 
17.24 Skógardýrið Húgó 
17.49 Ævintýraferðin 
18.00 Könnuðurinn Dóra 
18.24 Mörgæsirnar 
18.45 Doddi litli og Eyrnastór 
18.55 Tommi og Jenni 
19.00 Töfralandið OZ

Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 19:10
ÁSGEIR TRAUSTI
Stórglæsilegir tónleikar sem haldnir voru í Eldborg 
í Hörpu 16. júní sl. sumar. Um er að ræða stærstu tónleika 
Ásgeirs Trausta á Íslandi til þessa ásamt hljómsveit.
 

 | 20:30
ANNIE
Skemmtileg fjölskyldumynd, byggð á sögunni af hinni 
munaðarlausu Annie sem flestir muna eftir. Nútíma Annie 
býr á fósturheimili og lætur sig dreyma um að góðir 
foreldrar komi og ættleiði hana. 
       

SKEMMTILEGUR
ANNAR Í JÓLUM

 | 21:40
RÉTTUR
Þættir fjögur til sex af hinum 
stórkostlega lögfræðikrimma 
sem sýndur var nýverið á 
Stöð 2.

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 310 kr. á dag. 

 | 00:15
THE HOBBIT: THE BATTLE 
OF THE FIVE ARMIES
Það er komið að uppgjörinu í 
þriðju og síðustu myndinni 
um þá Bilbó Bagga, Þorinn 
Eikinskjalda og dvergana 
þrettán. 

 | 22:00
THE HUNGER GAMES: 
THE MOCKINGJAY – PART 1
Katniss Everdeen er staðsett 
í 13. hverfi og ógnarstjórn 
höfuðborgarinnar er hægt og 
örugglega að leggja öll hverfin 
í rúst. 
 

3 ÞÆTTIR Í RÖÐ
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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

Stöð 2 Stöð 3

gullStöðin

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Skjáreinn

Sport 2

Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

09.45 The Amazing Race 
14.20 Discovery Atlas 
16.00 Comedians 
16.25 Suburgatory 
16.45 First Dates 
17.35 Lip Sync Battle 
18.00 Hell's Kitchen 
18.45 My Dream Home 
19.30 Project Runway 
20.20 The Cleveland Show (5:22) 
20.45 Bob's Burgers (10:22)  
21.15 American Dad (7:20) 
21.40 Brickleberry (13:13) 
22.05 South Park 
22.30 Good Vibes 
22.55 The Mysteries of Laura 
23.40 Vampire Diaries 
00.20 The Cleveland Show 
00.45 Bob's Burgers 
01.10 American Dad 
01.30 Brickleberry 
01.55 South Park 
02.15 Good Vibes 
02.40 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

07.00 KrakkaRÚV 
10.15 Íþróttalífið 
10.40 Árið er - Söngvakeppnin í 30 ár 
11.30 Return to Nim´s Island 
13.00 Jólatónleikar Sinfóníunnar 
13.50 Kvöldstund með Jools Holland 
14.50 Diddú 
15.30 Kristnihald undir Jökli 
17.00 Rétt viðbrögð við skyndihjálp 
17.05 Bækur og staðir 
17.15 Táknmálsfréttir 
17.25 KrakkaRÚV 
17.26 Kata og Mummi 
17.37 Tillý og vinir 
17.48 Skúli skelfir 
18.00 Klukkur um jól 
19.00 Fréttir 
19.20 Íþróttir 
19.30 Veður
19.40 Jóla-Landinn (15:25) 
20.10 Diddú (2:2) Upptaka frá af-
mælistónleikum Sigrúnar Hjálm-
týsdóttur. 
21.00 Ófærð (1:10) Íslensk saka-
málasería úr smiðju Baltasars Kor-
máks. Atriði í þáttunum eru ekki 
við hæfi barna. 
22.00 Downton Abbey 
23.15 Of Mice and Men 
01.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

07.00 Brunabílarnir 
07.25 Skógardýrið Húgó 
07.47 Ævintýraferðin 
08.00 Könnuðurinn Dóra 
08.24 Mörgæsirnar 
08.45 Doddi litli og Eyrnastór 
08.55 Tommi og Jenni 
09.00 Áfram Diego, áfram! 
09.24 Svampur Sveinsson 
09.49 Rasmus Klumpur 
09.55 UKI 
10.00 Lukku láki 
10.23 Kalli á þakinu 
10.47 Hvellur keppnisbíll 
11.00 Brunabílarnir 
11.24 Skógardýrið Húgó 
11.49 Ævintýraferðin 
12.00 Könnuðurinn Dóra 
12.24 Mörgæsirnar 
12.45 Doddi litli og Eyrnastór 
12.55 Tommi og Jenni 
13.00 Áfram Diego, áfram! 
13.24 Svampur Sveinsson 
13.49 Rasmus Klumpur 
13.55 UKI 
14.00 Lukku láki 
14.23 Kalli á þakinu 
14.47 Hvellur keppnisbíll 
15.00 Brunabílarnir 
15.24 Skógardýrið Húgó 
15.49 Ævintýraferðin 
16.00 Könnuðurinn Dóra 
16.24 Mörgæsirnar 
16.45 Doddi litli og Eyrnastór 
16.55 Tommi og Jenni 
17.00 Áfram Diego, áfram! 
17.24 Svampur Sveinsson 
17.49 Rasmus Klumpur 
17.55 UKI 
18.00 Lukku láki 
18.23 Kalli á þakinu 
18.47 Hvellur keppnisbíll 
19.00 Niko 2

10.55 The Big Bang Theory 
11.20 Friends 
11.45 The New Girl 
12.10 Modern Family 
12.35 Matarást með Rikku 
13.05 Um land allt 
14.10 Feðgar á ferð 
14.35 Dulda Ísland 
15.30 Eitthvað annað 
16.05 Ásgeir Trausti. Tónleikar 
17.40 Fókus 
18.25 Margra barna mæður 
19.05 Veistu hver ég var? 
19.50 Sósa og salat 
20.15 Poppsvar (3:7)  
21.00 Heimsendir (3:9)  
21.40 Réttur (1:6) (2:6) (3:6) 
00.05 Fóstbræður 
01.10 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

08.50 Ocean's Twelve 
10.55 Dodgeball. A True Underdog 
Story 
12.25 Blóðberg 
14.15 Spider-Man 3 
16.35 Ocean's Twelve 
18.40 Dodgeball. A True Underdog 
Story
20.10 Blóðberg  Blóðberg er 
gamansöm mynd með alvar-
legum undirtón um venjulegt fólk 
í óvenjulegum aðstæðum. Sagan 
segir af hefðbundinni íslenskri fjöl-
skyldu í úthverfi Reykjavíkur. Fjöl-
skyldufaðirinn bjargar samlöndum 
sínum með skrifum á sjálfshjálpar-
bókum á meðan móðirin starfar 
sem hjúkrunarfræðingur og 
bjargar fólki á spítalanum þar sem 
hún vinnur. 
22.00 Phone Booth  Magnþrungin 
spennumynd með Colin Farrell í 
hlutverki hrokagikks sem svarar 
almenningssíma í New York borg 
og fær þau skilaboð að hann verði 
skotinn leggi hann á.
23.25 World War Z 
01.20 Now You See Me 
03.15 Phone Booth

05.35 Pepsi MAX tónlist 
09.10 Aulinn ég 2 
10.50 Younger 
11.15 Jennifer Falls 
11.40 Playing House 
12.00 Odd Mom Out 
12.25 Life In Pieces 
12.50 Grandfathered 
13.10 The Grinder 
13.35 About A Boy 
15.15 Design Star 
16.00 The Voice 
16.45 One True Thing 
18.55 Minute To Win It Ísland 
19.45 Jennifer Falls 
20.10 Top Gear 
21.00 Law & Order. Special Victims 
Unit 
21.45 The Big White 
23.25 House of Lies 
23.55 Rookie Blue 
00.40 Flashpoint 
01.25 Law & Order. Special Victims 
Unit 
02.10 House of Lies 
02.40 The Big White 
04.20 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 
07.01 Ævintýraferðin 
07.11 Strumparnir 
07.35 UKI 
07.40 Zigby 
07.55 Víkingurinn Vic 
08.05 Latibær 
08.30 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
08.50 Doddi litli og Eyrnastór 
09.00 Með afa 
09.05 Rasmus Klumpur og félagar 
09.15 Hvellur keppnisbíll 
09.25 Ævintýraferðin 
09.35 Litlu Tommi og Jenni 
10.00 Ljóti andarunginn og ég 
10.25 Ninja-skjaldbökurnar 
10.50 Loonatics Unleashed 
11.10 iCarly 
12.00 Nágrannar 
13.05 Modern Family 
13.30 Michael Buble's Christmas in 
New York 
14.20 The Golden Compass 
16.20 Höggið 
17.40 60 mínútur 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Sportpakkinn
19.05 Spilakvöld (11:12)  Stór-
skemmtilegur þrautaþáttur í 
umsjá Péturs Jóhanns fyrir alla 
fjölskylduna þar sem frægir ein-
staklingar keppa í fjölbreyttum 
leikjum. Allir eiga möguleika á að 
taka þátt með því að gerast lið-
stjórar sem leiða stjörnuhlaðið lið 
sitt til sigurs.
20.05 Stuðmenn - Sumar á Sýrlandi 
 Stórtónleikar tímamótaverks sem 
olli straumhvörfum fyrir 40 árum. 
Veglegustu tónleikar Stuðmanna 
frá upphafi með fjölda góðra gesta 
úr stjörnuliði Íslands.
21.45 Humans (8:8)  Magnaðir 
þættir sem gerast í heimi þar sem 
vélmenni eru notuð sem þjónar á 
heimilum en erfitt getur verið að 
greina á milli hverjir eru mennskir 
og hverjir eru það ekki.
22.35 Homeland 
23.25 60 mínútur 
00.10 The Art of More 
01.00 The Knick 
01.50 Grace of Monaco 
03.30 Bessie 
05.20 Höggið

08.15 UEFA Europa League 
10.10 FA Cup  
11.55 Ítalski boltinn  
13.40 Ítölsku mörkin  
14.05 Borgunarbikar kvenna  
16.00 Dominos deildin  
17.50 League Cup  
19.35 Hólmurinn heillaði 
20.50 NFL Gameday 
21.20 NFL  
00.20 MotoGP 

08.00 Premier League  
16.25 Enska 1. deildin  
18.30 Manstu 
19.15 Premier League  
20.55 Premier League  
22.35 Premier League  
00.15 Enska 1. deildin  
01.55 Premier League 

09.00 Unglingaeinvígið í Mosfellsbæ 
09.55 2015 Players Official Film 
10.50 Tvöfaldur skolli 
12.35 US Open  
19.45 Golfing World  
20.35 PGA Tour 

Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 19:05
SPILAKVÖLD
Spilakvöld með Pétri Jóhanni fer í sparibúninginn í sérstökum 
góðgerðarþætti þar sem liðsstjórarnir eru þau Logi 
Bergmann og Katla Margrét Þorgeirsdóttir leikkona.
 

 | 20:05
SUMAR Á SÝRLANDI
Stórtónleikar tímamótaverks sem olli straumhvörfum fyrir 
40 árum. Veglegustu tónleikar Stuðmanna frá upphafi með 
fjölda góðra gesta úr stjörnuliði Íslands.
       

SKEMMTILEGUR
SUNNUDAGUR

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 310 kr. á dag. 

 | 21:45
HUMANS
Magnaðir þættir sem gerast í 
heimi þar sem vélmenni eru 
notuð sem þjónar á heimilum 
en erfitt getur verið að greina 
á milli hverjir eru mennskir og 
hverjir ekki.

 | 22:00
PHONE BOOTH
Magnþrungin spennumynd 
með Colin Farrell, Kiefer 
Sutherland og Forest 
Whitaker í aðalhlutverkum.
 

 | 22:40
HOMELAND
Magnaðir spennuþættir þar 
sem við fylgjumst með Carrie 
Mathieson, fyrrverandi 
starfsmanni bandarísku 
leyniþjónustunnar.  

GÓÐGERÐARÞÁTTUR

LOKAÞÁTTUR

LOKAÞÁTTUR
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Lífið
Er góða Gylltu hnífapörin og gullslegnu greinarnar ljá borðinu hátíð-

legan blæ. Það þarf ekki að fara offari í flóknum sérvíettu-
brotum korter í jól, það er líka hátíðlegt og fallegt að brjóta 

servíetturnar einfaldlega saman, skella smá snæri utan 
um, stinga nokkrum jólalegum greinum og einföldu 

nafnspjaldi á servíettuna. „Þó maður viti nú nöfn 
þeirra sem eru að borða hjá manni um jólin þá er 
ekkert persónulegra en nafnið manns og mér finnst 
gaman að vera með merkt sæti, það setur punktinn 
yfir i-ið hvort sem það er um jól eða áramót.“

Hátíðarkokteill
Yfir jólahátíðina er gaman að gera vel við sig í mat og drykk. Marta Rún setti saman þennan hátíðarkokteil 
sem er í senn fallegur fyrir augað, einfaldur og góður. Það er einfaldlega blanda sem getur ekki klikkað.
Gott freyðivín (ég mæli með Prosecco fyrir þennan 
drykk því það er ekki of sætt) 
Jarðarberja-Mickey Finn (notað í drykkinn eins og jarðar-
berjasíróp). 
Rósmarínstöngull 
Hrásykur

Byrjaðu á því að dýfa glasinu í smá vatn, dýfðu því svo í 

hrásykurinn og láttu þorna í smá stund. 
Helltu prosecco í glasið. 
Varlega hellir þú síðan jarðarberja-Mickey Finn í glasið. 
Ég setti það í rör sem ég hélt fyrir neðst og sleppti svo 
innihaldinu í botninn á glasinu.

Á endanum seturðu rósmarínstöngul út í glasið og þá er 
drykkurinn tilbúinn.

veislu 
gjöra skal

Flestir munu sjálfsagt draga fram 
sparistellið og góða dúkinn þegar sest 
verður til borðhalds í kvöld. Þegar lagt 
er á jólaborðið er oft öllu til tjaldað en það 
þarf þó ekki að vera flókið að ljá borðinu 
hátíðarbrag, smá kertaljós og jólagreinar setja 
hátíðarsvip á borðið. Marta Rún, bloggari 
á femme.is og starfsmaður í NORR11, 
lagði á borð fyrir Fréttablaðið.

Þegar jólablöndunni er 
skolað niður eru margir 
sem draga fram sín 
fínustu glös enda gaman 
að drekka úr fallegum 
glösum á aðfangadag, 
þessi hér eru frá Fred-
erik Bagger og fást í 
NORR11.

Jólalegur, 
einfaldur og um-
fram allt góður 
hátíðarkokteill! 
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Gyllti liturinn er í for-
grunni hjá Mörtu enda há-
tíðlegur með eindæmum. 

Marta Rún Ársælsdóttir segist 
hafa verið hrifin af gyllta litnum 
í ár og hann hafi verið talsvert 
áberandi í eldhúsinu hjá henni. 
„Svo finnst mér gull alltaf svo 
hátíðlegt, það er svona smá 
gullþema hjá mér.“
 FRéttaBlaðið/ERNiR

PLATA

Few more days to Go
HHHHH
Fufanu
útgefandi: Smekkleysa, 2015

Það er viss mótsögn að segja það 
einstaklega „hressandi“ að heyra 
drungalega og dimma tónlist á 
borð við þá sem heyrist á jómfrúar-
breiðskífu Fufanu, Few More Days 
to Go. Hljómsveitin var reyndar 
áður efnilegt tvíeyki, Captain 
Fufanu, sem lék poppað teknó og 
hafði vakið athygli sem slíkt. En 
einhvers staðar á síðasta ári eða 
svo hafa hljómsveitarmeðlimir 
rekist á plötukassa mæðra sinna og 

feðra og dustað rykið af post-punk 
gersemum á borð við Bauhaus, Joy 
Division eða Siouxsie & the Ban-
shees. Og það verður einfaldlega að 
viðurkennast, þetta er drullugott!

Eins og áður segir fékkst Cap-
tain Fufanu við raftónlist. En þótt 
„Captain“ hafi verið fleygt þá 
fengu synþarnir sem betur fer að 
lifa af. Hráum gítarhljómi var hins 
vegar bætt við, þéttri bassalínu 
og trommuleik sem er látlaus og 
kröftugur á víxl. Kaktus Einarsson 
er söngvari sveitarinnar og var, 
hvorki meira né minna, líkt við Ian 
Curtis í gagnrýni enska dagblaðs-
ins The Guardian. Það er svo sem 
óþarfi að draga úr slíku hrósi, þótt 
hér verði einnig hallast að áhrifum 
frá sérvitringnum Mark E. Smith 

(sérstaklega í 
laginu Blink-
ing) – sem er 
ekkert nema 
gott og blessað.

S k í f a n  e r 
heilt yfir jöfn 
og hefur enga 
hræðilega veik-
leika. Á heima-
síðu sveitar-
innar kemur 
fram að hún átti 
upphaflega að 
innihalda átta 
lög en síðan hafi 
tveimur verið 
bætt við. Það 
væri gaman að 
vita hvaða lög 

það eru en það er helst að Plastic 
People og Your Collection séu ögn 
úr takti við annars mjög, rúmlega 
frambærilegt verk. Upphafslagið, 
Now, er rússíbanareið sem hækkar 
og lækkar og kemur á óvart, Wire 
Skulls býður upp á ískaldan gítar-
hljóm sem kallast nokkuð á við 
Singapore Sling, eða jafnvel lagið 
Aly Walk With Me með The 
Raveonetts. Geggjað! Blinking og 
Goodbye fá einnig feitan upp-
réttan þumal.
Björn teitsson

NIðUrsTAðA: Hver átti von á 
þessu? Eins og lungnafylli af fersku 
lofti kemur alvöru post-punk 
plata frá íslenskri sveit. Fer fram úr 
björtustu vonum.

Fram úr drungalegustu vonum 
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Frí
áskrift
í 30 daga
- engin skuldbinding

Með áskrift að tónlist.is hefur þú aðgang að stærsta
safni íslenskrar tónlistar og milljónum erlendra laga.
Sæktu appið og streymdu þinni uppáhalds tónlist
beint í símann eða hlustaðu í tölvunni.

HLUSTAÐU FRÍTT Á JÓLATÓNLEIKA HERU BJARKAR tonlist.is

Með nýjum vef og appi getur þú streymt þínum uppáhalds lögum hvar og hvenær sem er.

Facebook er orðinn stór hluti af dag-
legu lífi fyrir marga. Raunar svo stór 
að það þykir tíðindum sæta þegar 
fólk yfirgefur hjörðina og lokar 
aðgangi sínum að þessum vinsæla 
samfélagsmiðli. Þegar blaðamaður 
heyrði af því að þrír vinsælir lista-
menn hefðu ákveðið að hætta á 
Facebook fann hann sig knúinn 
til þess að slá á þráðinn til þeirra 
og heyra hvers vegna þeir yfirgáfu 
okkur hin, sem þarna erum inni. Og 
allir höfðu góðar ástæður fyrir brott-
hvarfinu.

Skrifar nú á ritvél
Rithöfundurinn Eiríkur Örn Norð-
dal sagði skilið við Facebook fyrr í 
desember. Til að setja þetta í annað 
samhengi: Rithöfundur yfirgaf 
stærsta samfélagsmiðilinn í upphafi 
jólabókaflóðs. „Það er kannski ekki 
mikil markaðshyggja í þeirri ákvörð-
un,“ segir hann og hlær. Ákvörðunin 
að hætta á Facebook, segir Eiríkur, 
tengist einmitt bókinni sem hann 
gaf út fyrir jólin og ber titilinn 
Heimska. „Hún fjallar ekki beinlínis 
um Facebook, en hún er um þetta 
rosalega sýnileikaþjóðfélag. Þar 
sem maður er alltaf sýnilegur öllum. 
Ferlið við að skrifa bókina gerði mig 
fráhverfan þessum lífsstíl.“

Eiríkur ætlaði sér fyrst að reyna 
að þrauka á Facebook í gegnum 
jólabókaflóðið, en gafst á endanum 
algerlega upp. „Í raun bannaði ég 
bara internetið í bílskúrnum, þar sem 
ég vinn. Ég lagði tölvunni og fékk mér 
ritvél. Tölvan er gátt út í heiminn, en 
þegar maður er að skrifa á ritvél sekk-
ur maður ekki endalaust,“ segir hann 
og bætir við að þessi ákvörðun hafi 
veitt honum talsvert meiri hugarró 
við skrifin.

Fólk betra en prófílar
Leikkonan Elma Stefanía Ágústs-
dóttir er einnig hætt á Facebook, þó 
hún segist þó ekki vita hvort ákvörð-
unin sé endanleg, „Á Facebook getur 
bæði verið gaman og leiðinlegt. En 
mér þótti þetta leiðinlegt svo lengi 
að ég ákvað bara hætta,“ segir hún 
og bætir við: „Mér líkar nefnilega 
betur við manneskjur í persónu en 
prófílinn þeirra á Facebook. Mið-
illinn gerir það að verkum að fólk 
er einhvern veginn ekki á staðnum. 
Það er alltaf að hugsa út á við, að spá 
í einhverja ímynd.“

Elma Stefanía segir að í fyrstu haldi 
kannski einhverjir að þeir verði út 
undan við að hætta á Facebook. „Ég 
finn ekki fyrir því. Þetta er ekki eins 
nauðsynlegt og maður heldur. Til-
kynningar um viðburði eru orðnar 
svo margar að fullt af hlutum fer 
hvort sem er fram hjá manni. Og ef 
manni er boðið í fjölskylduboð, þá 
gefur þetta bara fjölskyldumeðlim-
um eða vinum tilefni til að hringja.“

Eins og Barnaland
Rithöfundurinn Mikael Torfason, og 
sambýlismaður Elmu Stefaníu, er líka 
hættur á Facebook. Því má segja að 
þau hjúin lifi Facebook-lausum lífs-
stíl. „Ég var upphaflega á Facebook til 

að fylgjast með börnunum mínum, 
í sjálfu sér. Að birta myndir af þeim 
og skoða myndir frá öðrum. Svo 
er unga fólkið komið með leiða á 
Facebook, þannig að ég hafði ekki 
mikið að sækja þangað lengur. Þetta 
hætti einhvern veginn að vera eins 

skemmtilegt og áður,“ segir hann og 
líkir Facebook við þekktan íslenskan 
samfélagsvef: „Þetta er orðið eins og 
Barnaland var áður. Þar byrjaði fólk 
á því að skiptast á myndum en síðan 
fór fólk bara að rífast á Barnalandi.“
kjartanatli@frettabladid.is

Facebook-laus lífsstíll  
– rifrildi og speglanir  
hjá sýnileikaþjóðfélaginu
Þrír þekktir listamenn hafa nú lokað Facebook-aðgangi sínum. Allir 
eru sammála um að hollt sé að kúpla sig út úr miðlinum. Þetta eru 
þau Elma Stefanía Ágústsdóttir leikkona og rithöfundarnir Mikael 
Torfason og Eiríkur Örn Norðdal. En sá síðastnefndi er nú hættur að 
vinna á tölvu og skrifar á ritvél.

Eiríkur hefur nú lagt tölvunni og skrifar á ritvél í staðinn. MyND/NADJA WIDELL

„Einsog þú sérð þá er ég líka með skrifpúlt – hef átt það lengur en ritvélina og nota 
það mikið, bæði undir bók og penna og svo tölvu. Og kassettutækið sem ég fékk 
í afmælisgjöf þegar ég var sjö ára. Á myndina vantar græjurnar sem ég keypti mér 
fyrir blaðburðarpeningana þegar ég var tólf. Þetta kemur í staðinn fyrir Spotify 
(ekki alveg, en samt, í áttina),“ segir Eiríkur við blaðamann. MyND/NADJA WIDELL

Elma Stefanía og Mikael eru bæði hætt á Facebook. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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– ef með þarf

Við björgum 
    jólunum

Gleðileg jól!

Undanfarin ár hafa verið mjög viðburðarík hjá björgunarsveitunum. Mörg stór verkefni hafa 

kallað á mikinn mannskap: Útköll vegna óveðurs, sjóbjarganir, leitir að týndu fólki og erfið 

verkefni á jöklum – svo fátt eitt sé talið. Mörg hundruð sjálfboðaliðar hafa margoft komið 

samborgurum sínum til hjálpar, oft við erfiðar og hættulegar aðstæður.

Yfir hátíðarnar verðum við með á fjórða þúsund manns til taks, dag og nótt 

og björgum því sem bjarga þarf – þín vegna.



Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000   Vísir
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

Segjum sem svo að Jesús myndi 
loksins mæta í afmælið sitt, þessi 
jól. Hvað myndi hann segja? Eða 

hvað myndum við segja við hann?
- Hey, Jesús. Hérna, ekki vera 

reiður. En skólabörn eru hætt að 
syngja lög um þig í desember. Núna 
syngja þau bara um jólasveina og 
síðar buxur og könnur á stólum.

- Ha? Það er allt í lagi. Ég meina, ég 
kann alveg að meta lögin um mig og 
mömmu og stjörnuna og það. Það er 
reyndar aldrei minnst á Jósep, greyið 
kallinn fær aldrei kredit. En persónu-
lega truflar þetta mig ekki. Bjart er 
yfir Betlehem og Heims um ból og öll 
þessi lög eru sko basically afmælis-
lögin mín. Og engum finnst gaman 
að hlusta á afmælissönginn um sig. 
Það er bara eitthvað sem maður gerir 
af skyldurækni áður en maður blæs 
á kertin. En ímyndaðu þér að heyra 
það oft á dag, allan afmælismánuð-
inn, alls staðar, alltaf. Takk fyrir 
athyglina, en í alvöru, þessi hátíð 
snýst ekki bara um mig.

Ekki misskilja mig, það er rosa-
lega fallegt af ykkur að sýna mér og 
fjölskyldu minni þessa virðingu, 
og minnast erfiðleikanna sem við 
gengum í gegnum. Foreldrar mínir 
voru ekki orðin tvítug þegar þau 
neyddust til að flýja heimaslóðir 
sínar sökum trúarofstækis og ofbeld-
is. Það var náttúrulega ekkert grín 
að búa í Miðausturlöndum á þessum 
tíma. Svo var mamma að springa úr 
óléttu í ofanálag. Samt vildi enginn 
veita þeim húsaskjól. Fjölskylda mín 
var ekki þeirra vandamál. Að lokum 
fundu þau fjárhús og þar fæddist ég 
innan um klaufdýr. Það hefði verið 
næs að fá einhverja hjálp þá. En takk 
samt fyrir að semja öll þessi fallegu 
lög eftir á.

Og ef ykkur langar svona rosalega 
mikið til að sýna miðausturlenskum 
flóttafjölskyldum alla þessa samúð 
og umhyggju, þá eru söfnunarbaukar 
útum allan bæ. Milljónir María og 
Jósepa eru að leita sér að íbúð.

Og svo er ekki einu sinni víst að 
ég hafi fæðst í desember. Þannig að 
slakiði á. Veriði bara góð hvert við 
annað. Ég fíla svoleiðis.

Afmæli 
Frelsarans

Hugleiks 
Dagssonar

Bakþankar
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GLEÐILEGA
           HÁTÍÐ

Við óskum landsmönnum  
öllum gleðilegrar hátíðar  
og gæfuríks komandi árs.

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Við göngum hreint til verks
og í áratugi höfum við lagt 
áherslu á hreina framleiðslu-
tækni. 90% af okkar pappír 
kemur úr nytjaskógum.
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