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Gengið fyrir friði um miðbæ Reykjavíkur

Þorláksmessulægðin mun enn ráða
veðrinu á landinu með stífum vindi og
snjókomu, versta veðrið norðaustan til.
Síðan lægir svo um munar síðdegis. Útlit
fyrir hæglætisveður í kvöld og úrkomulítið, en snjómuggu norðanlands.
sjá síðu 36

Lögreglan lagði hald á mikið magn af
E-pillum á árinu. Fréttablaðið/Ernir

Mest aukning í
ofbeldisbrotum
Lögreglumál Skráðum hegningarlagabrotum fjölgaði um tæplega
20 prósent á höfuðborgarsvæðinu
á árinu 2015. Þetta kemur fram í
skýrslunni Afbrot á höfuðborgarsvæðinu 2015 sem birt var í gær.
Þetta er í tíunda sinn sem skýrslan
er gefin út í þessari mynd.
Umferðarlagabrotum fjölgaði
einnig, en skráð umferðarlagabrot
voru 28.665 á árinu. Það er 21 prósent fleiri brot en skráð voru að
meðaltali síðustu þrjú ár á undan.
Af hegningarlagabrotum fjölgaði ofbeldisbrotum hlutfallslega
mest á milli ára, eða um 35 prósent. Fjölgunin árið 2015 er að
mestu tilkomin vegna aukningar
á minniháttar líkamsárásum, en
nýtt verklag lögreglu í heimilisofbeldismálum tók formlega gildi
12. janúar 2015. Þetta nýja verklag
skýrir þessa fjölgun.
Gríðarleg aukning varð í haldlagningu á E-pillum. Alls var um
24 sinnum meira magn af slíkum
haldlagt árið 2015 en árið 2014.
Sömuleiðis var lagt hald á um sex
sinnum meira magn af amfetamíni
og kókaíni.
Einnig bar á því að innbrotum
fjölgaði. Tilkynnt var um 21 prósent fleiri innbrot en árið 2014 og
bárust flestar tilkynningar á milli
klukkan 16 og 19 á föstudögum og
laugardögum. – jhh, þea

 ikill fjöldi fólks tók sér frí frá jólaundirbúningi til að leggja sitt á vogarskálar friðs og afvopnunar en 37. árið í röð var farin friðarganga niður
M
Laugaveginn. Einnig var gengið á Ísafirði og Akureyri. Gangan endaði á Austurvelli þar sem ávörp voru flutt og hlustað á söng. Fréttablaðið/Eyþór

KÍ stefnir ríkinu
Kjaramál Stjórn Kennarasambands Íslands hefur samþykkt
að stefna íslenska ríkinu vegna
breytinga á lögum um lífeyrissjóði opinberra starfsmanna. Þetta
kemur fram í yfirlýsingu frá stjórn
Kennarasambands Íslands.
„Frumvarpið sem Alþingi samþykkti í gær var ekki í samræmi við
það samkomulag sem gert var við
forystu opinberu stéttarfélaganna
og því hafði það samkomulag ekkert gildi þegar Alþingi fjallaði um
málið. Þeir þingmenn sem fullyrtu
að málið hefði verið unnið í samkomulagi við forystu opinberra
starfsmanna töluðu því gegn betri
vitund,“ segir í yfirlýsingunni.
Að mati Kennarasambandsins
standa félagsmenn þess sem og
aðrir opinberir starfsmenn nú
frammi fyrir forsendubresti sem
gengur gegn stjórnarskrá landsins að mati stjórnar sambandsins. Félagið hyggst því ganga alla
leið til að verja hagsmuni félagsmanna. – þh

Gleðileg jól og
farsælt komandi ár.

Veglegur bókunarafsláttur af völdum
dagsetningum sumarið 2017.
Gildir til 30. desember.
VITA | Skógarhlíð 12 | Sími 570 4444 | VITA.IS

Svartir sauðir selja
jólarjúpur á netinu
Sölubann á rjúpu hefur borið mikinn árangur, að mati Skotvís. Langflestir
veiðimenn virða þær reglur sem settar hafa verið til að vernda stofninn þó enn
þá finnist svartir sauðir í hópi veiðimanna. Rjúpur eru seldar á Facebook.
Samfélagsmál Þrátt fyrir sölubann á rjúpu ber enn á því að einstaklingar freistist til að selja rjúpur
í aðdraganda jóla til þeirra sem ekki
hafa náð að afla þeirra af sjálfsdáðum. Hafa viðmælendur Fréttablaðsins heyrt að gangverð á rjúpu
sé allt frá tvö til fimm þúsund krónur á fugl. Formaður Skotvís segir þó
að langflestir veiðimenn virði þær
reglur sem hafa verið settar um
sölubann á rjúpu.
Að þessu sinni hefur einnig
borið á því að salan hafi færst yfir
á Facebook. Þegar hringt er í einstaklinga sem auglýsa rjúpur til sölu
hafa fuglar bæði verið sannarlega til
sölu en sumir bera það fyrir sig að
um hrekk vina hafi verið að ræða.
„Tilfinning okkar í
Skotvís er sú að sala á rjúpu
undanfarin ár hafi verið
blessunarlega mjög lítil,“
segir Dúi Landmark, formaður Skotvís, skotveiðifélags
Íslands. „Eftir að sölubannið
var sett á hefur salan ekki
verið svipur hjá sjón sem er
fagnaðarefni og við teljum að
sölubannið hafi borið góðan
árangur í að stemma stigu við
þessu.“
Veiðidagar rjúpu á núliðnu
rjúpnaveiðitímabili voru aðeins 12
talsins og voru veður válynd marga
af þessum dögum. Því hafa margir
veiðimenn fengið lítið á tímabilinu.
Að sumra mati eru rjúpur og jól óaðskiljanleg og því miklu kostað til svo
rjúpur geti verið á boðstólum um
hátíðarnar. Fyrirkomulag veiðinnar
í ár var harðlega gagnrýnt af Skotvís
þar sem menn reyndu oft á tíðum
að ganga til rjúpna við erfið skilyrði.
„Við hvetjum veiðimenn auðvitað

Rjúpan er
ómissandi á
borðum fjölda
landsmanna
um jólin.

Við hvetjum veiðimenn auðvitað til
að fylgja settum reglum. Sala
á rjúpu er ekki í samræmi
við það sem
Skotvís hefur
verið að
vinna að.
Dúi Landmark,
formaður Skotvís

til að fylgja settum reglum. Sala á
rjúpu er ekki í samræmi við það
sem Skotvís hefur verið að vinna að.
Hér er verið að selja villibráð sem
sannarlega er bannað að höndla
með,“ segir Dúi. „Að langmestu
leyti er þetta úr sögunni eins og
þetta tíðkaðist hér á árum áður þó
einhver brögð séu að því að menn
séu að selja í dag, en þeir eru mjög
fáir og endurspegla alls ekki allan
hóp þeirra veiðimanna sem fylgja
settum reglum.“ sveinn@frettabladid.is

Gleðilega hátíð
Aðventuljósin prýða ótal glugga á
Íslandi og vekja jafnan athygli gesta
því ljósin sjö minna á menóru, sem er
eitt elsta trúartákn gyðinga.

En siðurinn barst ekki hingað frá Ísrael
heldur frá Gautaborg þar sem maður
að nafni Oscar Andersson föndraði
með bilaðar ljósaperur fyrir jólin 1934.

Lestu um sögu aðventuljósanna á landsbankinn.is/jol.

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000
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Tölur vikunnar 18.12.2016 til 24.12.2016

46%

landsmanna hyggjast borða hamborgarhrygg um
jólin, sem er örlítið
minna en í fyrra.

3

27

Þrjú í fréttum
Landspítali,
túlkar og
ríkisborgari
Ásmundur Friðriksson

þingmaður Sjálfstæðisflokksins
hélt því fram að
stjórnendur
Landspítalans
væru að blekkja
með því að sýna
fréttamönnum
sjúklinga á
göngum og á kaffistofu. Ástandið væri ekki svona
slæmt. Þessu hélt þingmaðurinn
fram í kjölfar sjónvarpsviðtals
við Tómas Guðbjartsson, lækni á
Landspítala.

Áslaug Ýr Hjartardóttir

sem er daufblind
sagði peningagjöf upp á tæpa
milljón króna
frá nokkrum
góðum sjómönnum hafa
gert henni kleift
að komast í ferðalag
til útlanda um árið. Ríkið synjaði
henni um túlkaþjónustu og styrkur
frá Fjólu, félagi fólks með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu,
og Blindrafélaginu, dugði ekki til
þar sem kostnaður var miklu meiri
en styrkirnir. Áslaug segir orðin
þreytt á að betla peninga fyrir því
sem ríkið ætti að borga.

Pawel Bartoszek

þingmaður Viðreisnar
rifjaði upp í umræðu
á Alþingi um
ríkisborgararétt
þegar honum og
móður hans var
veittur íslenskur
ríkisborgararéttur fyrir tæpum
20 árum. Pawel þakkaði hæstvirtum forseta Alþingis fyrir
en hann var á þingi þegar mæðginunum var veittur ríkisborgararétturinn. Steingrímur spaugaði og kvaðst
alls ekki iðrast þess.

800

milljarðar króna eru
eignir iðnjöfursins sem
hefur keypt Grímsstaði
á Fjöllum og fleiri jarðir.

árið í röð
er Aron
vinsælasta
nafngift
íslenskra
sveinbarna.

40

tonn seljast af
neftóbaki í ár,
að sögn ÁTVR.
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90,2%

í aldurshópnum 65-69
ára kusu í síðustu alþingiskosningum.

97,3%

landsmanna eru ánægð með
störf Guðna Th. Jóhannessonar,
forseta Íslands, segir könnun.

Uppgjöf að boða til kosninga

Guðni Th. Jóhannesson, forseti Íslands, segir að það að boða til kosninga feli í sér ákveðna uppgjöf. Hann
vill leita allra leiða til að mynda meirihluta- eða minnihlutaríkisstjórn á grundvelli þess þings sem nú situr.
Stjórnmál Guðni Th. Jóhannesson,
forseti Íslands, segist í samtali við
fréttastofu trúa því að mynduð verði
ríkisstjórn og til þess eigi að leita
allra leiða. Ef ekki tekst að mynda
meirihlutastjórn þá eigi að skoða
minnihlutastjórn en hann segir að
það sé ákveðin uppgjöf að boða til
kosninga.
Bæði Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins, og Sigurður Ingi
Jóhannsson, forsætisráðherra og
formaður Framsóknarflokksins,
hafa opnað á umræðuna um að
boða til kosninga að nýju. Benedikt
Jóhannesson, formaður Viðreisnar,
benti á það fyrir fjórum dögum að
það væri andskotann ekki neitt að
frétta af viðræðum um stjórnarmyndun. Sjálfstæðisflokkurinn,
VG og Píratar hafa fengið stjórnarmyndunarumboðið en ekki tekist
að mynda starfhæfa ríkisstjórn.
„Ég myndi ætla að fyrst yrði leitað
allra leiða til að mynda ríkisstjórn á
grundvelli þess þings sem nú situr. Að
mínu mati skyldi ekki útiloka kosningar en eins og sakir standa núna
fælist í því ákveðin uppgjöf. Hvað ef
illa gengi líka við næstu kosningar?“
segir Guðni.
Forseti Íslands segist hafa ákveðið
að bíða með næstu skref varðandi
stjórnarmyndunarumboð eftir að
Birgitta Jónsdóttir, þingflokksformaður Pírata, skilaði umboðinu. Það
hefði getað truflað bæði þingstörf og
stjórnarmyndunartilraunir ef þingmenn hefðu þurft að eiga við bæði
verkefnin á þeim stutta tíma sem
Alþingi hafði til að setja fjárlög.
Sigurður Ingi sagði fyrir viku að
ef ekki tækist að mynda meirihlutastjórn á þeim dögum sem eftir eru af
árinu þurfi að mynda minnihlutastjórn. Starfaði slík stjórn til skemmri
tíma þyrfti að ganga aftur til kosninga.
Guðni bendir á að gott sé að spyrja
hvað tæki við ef niðurstaða úr kosningum yrði sú sama. „Það kemur til

Frá kr.

59.995
2. jan. í 9 nætur

NJÓTTU ÞÍN Á NÝJU ÁRI

GRAN CANARIA
Stökktu

6.

lönd
keyptu
þorsk frá
Íslandi á
þessu ári.

mjaldrar gætu
skemmt Eyjamönnum og gestum þeirra
áður en langt um líður.

24. desember 2016

Netverð á mann frá kr. 59.995 m.v. 2 í herb/stúd/íbúð.

Bjarni Benediktsson sagði þann 6. des
ember að það yrði engin katastrófa ef
kosið yrði aftur. Fréttablaðið/Baldur

Katrín Jakobsdóttir,hefur velt upp
hugmyndinni um þjóðstjórn og nýjar
kosningar. Fréttablaðið/Ernir

Birgittu Jónsdóttur tókst ekki að
mynda meirihlutastjórn með fimm
flokkum. Fréttablaðið/Eyþór

Sigurður Ingi hefur talað um kosningar
ef allt annað bregst. Fréttablaðið/Anton

Forseti Íslands, Guðni Th. Jóhannesson, á Bessastöðum í gær. Fréttablaðið/Ernir

álita að kjósa að nýju en mér finnst
samt að menn eigi að einbeita sér
að því að finna fyrst meirihlutastjórn, svo minnihlutastjórn sem
njóti stuðnings og takist það ekki, þá
skoðum við stöðuna.
En ég trúi því ekki fyrr en ég
tek á því að þinginu takist ekki að
mynda starfhæfa stjórn. Alveg eins
og samstarfsandinn síðustu daga
sýndi þá er á þingi núna fólk sem
vill í einlægni leita lausna og þess
vegna leyfi ég mér að vera bjartsýnn yfir hátíðirnar.“
benediktboas@365.is

Ég trúi því ekki fyrr
en ég tek á því að
þinginu takist ekki að
mynda starfhæfa stjórn.
Alveg eins og samstarfsandinn síðustu daga sýndi þá er
á þingi núna fólk sem vill í
einlægni leita lausna og þess
vegna leyfi ég mér að vera
bjartsýnn yfir hátíðirnar.
Guðni Th. Jóhannesson, forseti Íslands

Móðirin segir lögregluna hafa brugðist
Þýskaland Anis Amri féll í fyrrinótt í
skotbardaga við lögreglumenn í Mílanó á Ítalíu. Hans hafði verið leitað
um alla Evrópu vegna árásarinnar á
jólamarkaðinn í Berlín á mánudag.
Þýska lögreglan segir að Amri
hafi farið með lest til Ítalíu. Hann
hafi komið til Mílanó um klukkan
eitt aðfaranótt föstudags. Fáeinum
klukkustundum síðar hafi hann
orðið á vegi tveggja lögreglumanna.
Þeir hafi borið kennsl á hann og þá
hafi hann tekið upp byssu og byrjað
að skjóta. Annar lögreglumannanna
varð fyrir skoti og særðist, en Amri
lét lífið þegar hann varð fyrir skoti
frá lögreglunni.
Móðir hans, Nour Alhoda Hassani, sakar lögregluna í Þýskalandi
og á Ítalíu um að hafa brugðist.
Ábyrgðin af ódæðisverki hans liggi
að hluta hjá þeim: „Af hverju var
hann ekki sendur til Túnis? Af hverju
var hann ekki dæmdur? Af hverju var
hann ekki handtekinn?“ spyr hún í
viðtali við þýsku útvarpsstöðina
Deutsche Welle. „Þið höfðuð tvisvar

Lögreglumenn á vettvangi í Mílanó þar sem Anis Amri féll í skotbardaga við lögreglu.
Nordicphotos/AFP

eða þrisvar sinnum haft hendur í
hári hans.“ Hann varð tólf manns að
bana og særði nærri fimmtíu manns
á mánudagskvöldið var þegar hann
ók 25 tonna vöruflutningabifreið inn
á jólamarkað í Berlín.

Þá voru í gær tveir menn um
þrítugt, bræður frá Kosovo, handteknir í Oberhausen í Þýskalandi,
grunaðir um að ætla að fremja
hryðjuverk í stórri verslunarmiðstöð þar í borg. – gb

Alcoa Fjarðaál sendir landsmönnum
öllum hlýjar kveðjur með ósk um
farsæld á komandi ári.
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Niðurskurður bíður nú Gæslunnar

LAUGARDAGUR

Fjárveitingavaldið hlustaði ekki á varnaðarorð forstjóra Landhelgisgæslunnar. Risagat hefur myndast þar sem sértekjur hafa hrunið.
Skip Gæslunnar eru orðin of gömul samkvæmt nýjum reglum ESB. Niðurskurður er óumflýjanlegur og björgunargeta skerðist.
öryggismál Aukafjárveiting til
Landhelgisgæslunnar dugar hvergi
nærri til þess að mögulegt sé að
halda úti lágmarks starfsemi og
uppfylla lögbundið hlutverk um
björgunargetu. Ljóst er að niðurskurður í starfseminni er óumflýjanlegur en fram undan er greining á
því hvernig að því verður staðið.
Þetta er mat Georgs Lárussonar,
forstjóra Landhelgisgæslunnar, eftir
að fyrir liggur hvert framlag ríkisins
verður á næsta ári. Í fjárlögum sem
samþykkt voru á fimmtudagskvöld
er 100 milljónum króna varið í
„tímabundið framlag til málaflokksins“ eins og þar segir.
Georg hafði uppi sterk varnaðarorð á meðan fjárlagavinnan stóð
yfir enda kom skýrt fram í texta fjárlagafrumvarpsins að gríðarleg þörf
væri á að bæta stöðu stofnunarinnar
bæði í tilliti til löggæslu á hafi og
leitar- og björgunarþjónustu.
„Við erum þakklát fyrir þessar
fjárveitingar sem eru tæpar 200
milljónir þegar allt er talið. Hins
vegar vorum við búin að reikna
það út nákvæmlega að 300 milljónir
þyrfti til að halda úti lágmarks starfsemi á næsta ári, og þá eftir allan
þann niðurskurð sem var mögulegur. Það var algjört lágmark. Þessi
upphæð breytir miklu en breytir
því ekki að við þurfum að grípa til
ráðstafana sem klárlega koma niður
á getu okkar til að koma til hjálpar
og björgunar. Hvað það verður
nákvæmlega liggur ekki fyrir,“ segir
Georg.
Fjárframlög til Landhelgisgæslu
Íslands hafa verið skorin niður um
30% frá árinu 2009, sem nemur um
1.200 milljónum króna. Á sama
tíma hafa verkefni Landhelgis-

Hvort þetta er
sérstök stefnumörkun Alþingis gagnvart
Landhelgisgæslunni, að
skera hana varanlega niður
eða hafa okkar tæki og
mannskap í fjáröflun í
útlöndum, verður svo að
koma í ljós.
Georg Lárusson,
forstjóri LHG

gæslunnar stóraukist, meðal annars
vegna gífurlegrar aukningar ferðamanna og mikillar aukningar í siglingum á leitar- og björgunarsvæði
Íslands. Gæslan hefur allt frá árinu
2010 aflað sértekna í útlöndum til
að mæta þessum niðurskurði að
hluta. Með því móti tókst að halda
uppi lágmarks björgunar- og öryggisþjónustu, mannskap í þjálfun og
viðhalda verðmætum tækjum.
Frá því að Landhelgisgæslan hóf
að taka að sér verkefni fyrir Evrópsku landamærastofnunina, Frontex, árið 2009 hafa sértekjur þeirra
verkefna numið 700 milljónum að
meðaltali. Með þeim tekjum var
reiknað á þessu og næsta ári, en nú
er ljóst að þær tekjur verða engar
eða óverulegar. Ástæðan er sú að
reglur Evrópusambandsins breyttust og skip Gæslunnar eru of gömul
til að sinna verkefnum, með þeirri
undantekningu að Þór uppfyllir
kröfurnar.
Georg segir hins vegar að ekki sé
um það að ræða að sigla öflugasta

Úthaldsdögum varðskipa hefur fækkað um 46 prósent frá árinu 2007 og það getur tekið varðskip allt að 48 klukkustundir að
komast á vettvang slysa eða óhappa innan efnahagslögsögunnar. Fréttablaðið/GVA

Eitt skip á sjó – eitt óhaffært
l Fjölga þarf skipum og áhöfnum til
að stytta viðbragðstíma niður í 24
klukkustundir.
l Nú eru einungis tvær varðskips
áhafnir og varðskipin Þór og Týr
eru því gerð út til skiptis, hvort
skip um helming ársins, en varðskipið Ægir er ekki haffært.
l Leitar- og björgunarþjónusta

þyrlu á sjó er vegna fjárskorts
ekki að fullu trygg fyrir utan 20
sjómílur frá strönd, sjö til átta
mánuði ársins.
l Útköllum björgunarþyrlna hefur
fjölgað mikið á undanförnum
árum, ekki síst vegna erlendra
ferðamanna.
l Sú fjölgun sem þegar hefur átt sér

stað er farin að hafa veruleg áhrif
á rekstur Landhelgisgæslunnar
og tvísýnt er að hægt sé að halda
uppi nauðsynlegri þjónustu þar
sem áhafnir eru ekki nægilega
margar til að bregðast við þessari
aukningu.

björgunartæki Gæslunnar út fyrir lögsöguna. „Það er ekki vogandi að sigla
eina skipinu sem uppfyllir nútímakröfur héðan til tekjuöflunar,“ segir
Georg og telur að þjóðin tæki slíkt
aldrei í mál. Hins vegar verði reynt
að finna verkefni fyrir flugvél Land-

helgisgæslunnar, TF-SIF, því tekjuöflun með einhverjum ráðum sé einfaldlega óumflýjanleg. Ekkert slíkt sé
hins vegar í hendi eða líklegt.
„Það kemur einnig á óvart að sérstaklega er tekið fram að þessi aukagreiðsla sé tímabundin ráðstöfun.

Hvort þetta er sérstök stefnumörkun Alþingis gagnvart Landhelgisgæslunni, að skera hana varanlega
niður eða hafa okkar tæki og mannskap í fjáröflun í útlöndum, verður
svo að koma í ljós,“ segir Georg.
svavar@frettabladid.is

Afgreiðslutímar yfir hátíðarnar
Læknisþjónusta, Neyðarlínan, Rauði krossinn, Kvennaathvarfið
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 08-24.
Jóladagur 08-24.
Annar í jólum 08-24.
Símaráðgjafarþjónusta 1770.
Opið allan sólarhringinn alla daga.
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 opinn yfir alla jólahátíðina.
Stígamót
Lokað yfir hátíðarnar og á milli jóla
og nýárs.
Kvennaathvarfið
Opið allan sólarhringinn, alla daga.
Sími 561-1205.

SÁÁ göngudeild
Lokað aðfangadag, jóladag og annan
í jólum. Bent er á slysa- og bráðamóttöku Landspítala komi upp alvarleg
tilfelli.
Tannlæknar
Aðfangadagur Opið 9-12 hjá Unni
Flemming Jensen.
Jóladagur Opið 12-14 hjá Sveinbirni
Jakobssyni.
Annar í jólum Opið 12-14 hjá Unni
Flemming Jensen.

27. desember Opið 12-14 hjá Úlfari
Guðmundssyni.
28. desember Opið 12-14 hjá Önnu
Þóru Alfreðsdóttur.
29. desember Opið 12-14 hjá Benedikt B. Ægissyni.
30. desember Opið 12-14 hjá Önnu
Þóru Alfreðsdóttur.
Gamlársdagur Opið 9-12 hjá Jóni
Hjaltalín Gunnlaugssyni.
Nýársdagur Opið 12-14 hjá Kolbeini
Viðari Jónssyni.

Apótek
Lyfja
Aðfangadagur
Opið 8-18 í Lágmúla og á Smáratorgi.
Opið 10-12 í Borgarnesi, Grindavík og
Reykjanesbæ.

Jóladagur
Opið 9-24 Smáratorgi.
Opið 10-24 Lágmúla.
Árbæjarapótek

Opið 10-12 aðfangadag en lokað
jóladag og annan í jólum.
Lyf og heilsa
Aðfangadagur

Opið 10-12 Glerártorgi.
Opið 10-13 JL-húsinu og Kringlunni.
Opið 10-14 Austurveri
Jóladagur Lokað.
Annar í jólum Opið 10-24 Austurveri.

Lyfjaver
Opið 10-12 aðfangadag en lokað
jóladag og annan í jólum.

Jóladagur
Lokað.
Annar í jólum
Opnar tíu á Granda og í Mjódd.
Opið 10-21 í Hafnarfirði, Búðakór og
Salavegi.
Lokað annars staðar.

Söfn
Listasafn Reykjavíkur
Lokað aðfangadag og jóladag.
Opið 13-17 annan í jólum í Hafnarhúsi, Kjarvalsstöðum og Ásmundarsafni.

Samgöngur, sundlaugar, stórmarkaðir og söfn
Samgöngur
Strætó ekur ekki á aðfangadag á
höfuðborgarsvæðinu en samkvæmt
sunnudagsáætlun á jóladag og annan
í jólum.
Sundlaugar á höfuðborgarsvæðinu
Aðfangadagur
Opið 8-12 í Lágafellslaug, Sundlaug
Kópavogs og Sundlauginni Versölum.
Opið 8-12.30 í Seltjarnarneslaug.
Opið 8-13 í Ásvallalaug, Laugardalslaug, Sundhöll Reykjavíkur og Suðurbæjarlaug.
Opið 9-12 í Álftaneslaug og Varmárlaug.
Opið 9-13 í Árbæjarlaug, Grafarvogslaug og Vesturbæjarlaug.
Opið 10-13 í Klébergslaug.

Lokað í Nauthólsvík, Sundhöll
Hafnarfjarðar og Ásgarðslaug.
Jóladagur
Allar laugar lokaðar.
Annar í jólum
Opið 9-16 í Lágafellslaug.
Opið 10-18 í Sundlaug Kópavogs og
Sundlauginni Versölum.
Opið 12-18 í Árbæjarlaug, Laugardalslaug og Vesturbæjarlaug.
Lokað í öðrum laugum.

Opið 24-16 í Skeifunni, Spönginni,
Garðabæ og Eiðistorgi.
Opið 8-16 á Akureyri.
Opið 10-14 í Smáralind, Kringlunni,
Holtagörðum, Njarðvík, Borgarnesi
og Selfossi.
Jóladagur
Lokað.
Annar í jólum
Opið 11-24 á Akureyri.
Opnar 11 í Skeifunni, Spönginni,
Garðabæ og Eiðistorgi.

Stórmarkaðir
Bónus
Aðfangadagur
Opið 10-14 nema lokað í Skútuvogi.
Lokað á jóladag og annan í jólum.

Nettó
Aðfangadagur
Opið til 13 á Granda og í Mjódd.
Opið 10-13 í Hafnarfirði, Búðakór,
Salavegi, Glerártorgi, Hrísárlundi,
Húsavík, Krossmóa, Grindavík, Iðavöllum, Selfossi, Egilsstöðum, Höfn
og Borgarnesi.

Hagkaup
Aðfangadagur

Krónan
Aðfangadagur
Opið 9-15.
Jóladagur
Lokað.
Annar í jólum
Opið 10-20 í Árbæ, Grafarholti,
Hamraborg, Hvaleyrarbraut,
Jafnaseli, Nóatúni og Vallakór.
Opið 11-18 í Vestmannaeyjum.
Lokað annars staðar.

Listasafn Íslands
Lokað aðfangadag, jóladag og annan
í jólum.
Þjóðminjasafnið
Aðfangadagur
Opið 11-12.
Jóladagur
Opið 10-14.
Annar í jólum
Opið 10-17.
Hafnarborg
Lokað til 28. desember.

ljósmynd rax

GLEÐILEG JÓL
Eimskipafélag Íslands óskar landsmönnum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári
með þökk fyrir viðskiptin á árinu.
Á þessum árstíma kemur dagatal Eimskips ávallt út. Myndirnar sem prýða dagatalið
fyrir árið 2017 eru teknar af RAX, Ragnari Axelssyni ljósmyndara. Hægt er að nálgast
dagatöl á afgreiðslustöðum Eimskips um land allt.
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Um tuttugu stúlkur fengu frelsið í október eftir að hafa verið í haldi vígasamtakanna Boko Haram í norðaustanverðri Nígeríu í tvö og hálft ár. Nordicphotos/AFP

Íbúar í húsi, sem eyðilagt var í sprengjuárásum í Salaheddin-hverfinu í Aleppo, fylgdust með þegar fólk var flutt frá borginni
með strætisvögnum fyrr í mánuðinum. Brottflutningnum var lokið nú á fimmtudaginn og hefur stjórnarherinn þá náð allri
borginni á sitt vald. Nordicphotos/AFP

Sýrlensk börn leika sér í rólum í Aleppo um miðjan jólamánuðinn. Veðrið hefur
sett strik í reikninginn fyrir almenna borgara sem vilja komast þaðan burt. Síðasta
rútan, sem ferjaði flóttafólk, fór frá Austur-Aleppo á fimmtudag. Nordicphotos/AFP

Styrjaldir í tugum landa um víða veröld
Nú þegar hátíð ljóss og friðar er í þann veginn að hefjast hér á norðurhjara geisa styrjaldir og átök í tugum landa víða um heim.
Miklu víðar en í Sýrlandi og Írak, þótt athygli fjölmiðla hafi beinst þangað. Meira en 60 prósent íbúa Sýrlands hafa flúið úr landinu.
Erlent Stjórnarherinn í Sýrlandi
hefur náð austurhluta borgarinnar
Aleppo úr höndum uppreisnarmanna eftir fjögurra ára umsátur og
margra vikna herferð með sprengjuárásum.
Við þetta verða ákveðin tímamót
í borgarastyrjöldinni í Sýrlandi, þótt
ekkert bendi til annars en að hún
geti geisað áfram næstu misserin.
Á þessu ári hafa hátt í 50 þúsund
manns látið lífið í borgarastyrjöldinni í Sýrlandi. Tugir þúsunda hafa
einnig látið lífið í Írak og Afganistan
og vopnuð átök hafa kostað þúsundir manna lífið í Sómalíu, Nígeríu, Suður-Súdan, Líbíu og víðar.
Þessi upptalning er engan veginn
tæmandi. Stríðshörmungar eru svo
víða að aðeins brot af þeim ratar í
fréttir nema á nærliggjandi svæðum.
Borgarastyrjöldin í Jemen hefur
til dæmis kostað rúmlega þúsund
manns lífið á þessu ári, til viðbótar
við þau sex til sjö þúsund sem létu
þar lífið á síðasta ári.
Þar í landi hafa Houthi-menn barist við stjórnarherinn og Sádi-Araba
í bráðum tvö ár, en fallið að verulegu leyti í skuggann af átökunum
miklu í Sýrlandi og Írak.
Í Nígeríu hafa liðsmenn vígasveita Boko Haram áfram herjað á
landsmenn, þótt stjórnarhernum
hafi reyndar orðið eitthvað ágengt
við að þrengja að þeim.

20

er fjöldi þeirra landa í heiminum þar sem hernaðarátök
af ýmsu tagi hafa kostað
meira en þúsund manns lífið
á þessu ári. Mannskæðustu
átökin eru í Sýrlandi, Írak og
Afganistan.
Víða eru það íslamskir öfgahópar
af ýmsu tagi sem standa fyrir ófriðn
um. Þetta á við um Boko Haram í
Nígeríu, Íslamska ríkið svonefnda í
Sýrlandi, Írak, Líbíu og víðar, talibana í Afganistan og Pakistan og ýmis
afsprengi al-Kaída.
Afleiðingarnar birtast svo ekki
aðeins í mannfalli, eyðileggingu og
sálartjóni heima fyrir heldur einnig í straumi flóttafólks sem þarf að
finna sér skjól utan landsteinanna.
Meira en 60 prósent íbúa Sýrlands eru flúin úr landi. Meira en
20 prósent íbúa Sómalíu og SuðurSúdans sömuleiðis. Alls eru það
níu lönd sem misst hafa meira en
tíu prósent íbúanna úr landi vegna
hernaðarátaka af ýmsu tagi.
gudsteinn@frettabladid.is

Vopnaðir Houthi-liðar á samkomu í höfuðborginni Sanaa í Jemen í nóvember, þar sem verið var að safna liði til baráttunnar
gegn Sádi-Aröbum og stjórnarhernum. Blóðugir bardagar hafa geisað þar í landi í næstum tvö ár. Nordicphotos/AFP
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í baunadós
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Gunnar

N

Kristín
Þorsteinsdóttir

kristin@frettabladid.is

Það er einkar
ánægjulegt að
þinglok fyrir
jólin séu í
þessum anda.
Við skulum
vona að í því
felist fyrirheit
um betri
tíma. Það
væri kærkomin
jólagjöf.

ýbúar, einföld ljósmyndaröð Birgis
Andréssonar myndlistarmanns, sem
lést langt fyrir aldur fram rétt rúmlega
fimmtugur fyrir bráðum áratug, er einlæg og falleg lýsing á sýn listamannsins
á útlent fólk sem sest að á Íslandi.
Birgir plantar kryddjurtum í dósir undan afurðum
frá niðursuðuverksmiðjunni Ora. Jurtirnar, sem
flestir þekkja nöfnin á núorðið, voru framandi flestum
Íslendingum fyrir örfáum árum. En á myndum Birgis
dafna þær vel og eru afar gróskumiklar í sinni nýju
en alíslensku dós, sem finna má í eldhússkápnum á
flestum íslenskum heimilum. Jurtirnar eru tákn um
gróskuna sem straumar frá framandi slóðum flytja með
sér ef vel er hlúð að þeim. Dæmi eru basillauf í baunadós og tamarillo í túnfiskdós.
Alþingi veitti fyrir jólahelgina rúmlega þrjátíu
nýbúum ríkisborgararétt. Fólkið kemur frá fjarlægum
löndum eins og Súdan, Gana, Bólivíu, Haíti og Kósóvó.
Margt þetta fólk hefur þegar sett áberandi svip á bæjarlífið í Reykjavík eða sinni nýju heimabyggð með blæbrigðum sem við vildum ekki vera án.
Í umræðum um málið á Alþingi tók Pawel Bartoszek,
nýr þingmaður Viðreisnar, sem er af pólsku bergi
brotinn, til máls. Hann rifjaði upp þau tímamót þegar
hann sjálfur og móðir hans fengu ríkisborgararétt fyrir
tveimur áratugum. Pawel óskaði nýjum ríkisborgurum
til hamingju með daginn og þakkaði forseta þingsins,
Steingrími J. Sigfússyni, sem einn núverandi þingmanna sat á þingi þegar hann fékk ríkisborgararétt á
Íslandi.
Í framhaldinu urðu atvik, sem gefa skemmtilega
mynd af Alþingi. Þau eru eiginlega gleðileg andstaða
við þá mynd sem við erum vön að fá úr þingsal síðustu
dagana fyrir jól – árstíma málþófs og hvimleiðra orðahnippinga milli stjórnar og stjórnarandstöðu. Fleiri
myndir af þessu tagi myndu hjálpa Alþingi að reka
af sér slyðruorðið, sem með réttu eða röngu fer af því
meðal landsmanna.
Pawel er einn þeirra fjölmörgu, sem staðfesta boðskap Birgis Andréssonar. Hann segir sömu söguna og
basillaufin í baunadósinni. Menn geta verið sammála
honum eða ósammála í pólitík en varla verður um það
deilt, að hann hefur komið með nýja og að sumu leyti
ferska sýn í greinaskrifum og pólitískri umræðu.
Pawel sat líka í stjórnlagaráði, sem tókst að koma sér
saman um drög að nýrri stjórnarskrá án áberandi átaka
– verkefni sem Alþingi hefur ekki tekist að leysa þrátt
fyrir ítrekaðar tilraunir í þrjá aldarfjórðunga. Hann er
einn fjölmargra nýbúa sem hafa bætt við það, sem fyrir
er, á vettvangi sem margir fylgjast með.
Það er einkar ánægjulegt að þinglok fyrir jólin séu í
þessum anda. Við skulum vona að í því felist fyrirheit
um betri tíma. Það væri kærkomin jólagjöf.
Gleðileg jól!

tólfta

Sú
við Hof sig æ heldur
og hamingjan vex norðan heiða.
Kannski rafbíll sé keyptur og seldur,
þá kát mun hún förina greiða.

Við Hof er ein af 13
hraðhleðslustöðvum ON.

Mín skoðun Logi Bergmann
Bernsku minnar jól

Þ

að er svo merkilegt með minningar. Í þeim man
maður eiginlega alltaf bara það besta og versta. Í
minningunni var annaðhvort snjór eða sól. Meira
eða minna allan ársins hring.
Jólin voru einmitt þannig. Það var alltaf allt á kafi í snjó.
Jólagjafirnar voru rosalega spennandi og komu á óvart.
Og það tók tvo og hálfan tíma að vaska upp eftir matinn,
áður en farið var að opna pakkana. Það var og er, án efa,
lengsti tími í heimi.
Ég held reyndar að mín fjölskylda hafi verið með
þeim síðustu að taka upp á því að setja möndlu í jólagrautinn. Það gekk reyndar frekar illa fyrstu skiptin, þar
sem mandlan fannst ekki. Kom í ljós að einn af okkur
bræðrunum hafði bara étið hana án þess að taka eftir því.
Tvisvar.
Svo kom að því að opna pakkana. Í minningunni var
þetta alltaf eins. Næstyngsti bróðir las á pakkana og sá til
þess að allt færi fram eftir ákveðinni reglu. Allir fylgdust
með og biðu eftir að hver opnaði sinn pakka og þakkaði
fyrir sig. Amma sat í stólnum sínum og reyndi að sjá til
þess að við opnuðum pakkana rólega, svo hægt væri að
nota pappírinn aftur um næstu jól. Ef hún hefði fengið að
ráða væri ég sennilega enn að nota pappírinn af bobborðinu sem ég fékk þegar ég var ellefu ára.
Svo var það alltaf það sama með gjöfina frá elsta
bróður mínum. Ég var varla búinn að losa límbandið af
þegar hann var búinn að biðja um að fá hana lánaða. Og
svo þusuðum við bræðurnir reglulega yfir því að yngsti
bróðirinn fengi mest.
Svo sofnaði maður með bók í fanginu, útbelgdur af konfekti og smákökum. Nákvæmlega eins og jól eiga að vera.

Eldri manna jól
Svo verður maður gamall. Eða þannig. Eldri. Og þá
breytist allt. Það er bara rigning og rok og pökkunum
fækkar og allir eru að farast úr stressi. Gjafirnar verða
fyrirsjáanlegri og færri og praktískari. Ég samþykkti
meira að segja að við hjónin myndum bara gefa hvort

öðru mottu í stofuna. Ég brjálast ef það er það eina sem
ég fæ frá henni. Ég ætla að gefa henni eitthvað meira og
sjá hana kveljast úr samviskubiti öll jólin. Ég viðurkenni
að það er sennilega ekki í anda jólanna en ég get ekkert
að því gert. Ég vil fá aftur bernsku minnar jól.
Ég sakna í alvöru þess að geta varla sofnað fyrir
spenningi og telja niður dagana til jóla. Vera algjörlega
nákvæmlega sama á hvaða vikudegi þau lenda og hafa
ekki hugmynd um hvað vinnuveitendajól eru. Bíða eftir
jólasveininum og geta liðið um húsið áhyggjulaus og
þurfa ekki að stressa mig á hlutum eins og þvotti, innkaupum og matargerð. (Eða að það sé allt til í matinn,
kannski frekar. Ég fæ sko varla að koma inn í eldhúsið
um jólin.)

Sælla að gefa en blablabla
Ég man hvað ég var spenntur að sjá hvað mamma og
pabbi hefðu að segja um gjafirnar frá mér. Það var alltaf
mikilvægast. Og það, að það sé sælla að gefa en þiggja,
verður raunverulegra með aldrinum. Einhver gæti sagt
að það væri þroskamerki. Ég held að það sé fyrst og
fremst vegna þess að gjafirnar verða fyrirsjáanlegri. Það
verður pínu óspennandi að opna pakka sem maður
hefur keypt sjálfur (eða ætlar að kaupa eftir jól, af því að
það komst ekki í verk fyrir hátíðarnar). Þá er skemmtilegra að fylgjast með börnunum sínum opna pakka,
alveg að springa úr spenningi.
Það er sennilega það sem ég hef lært og sætt mig við.
Ég á ekki eftir að upplifa það aftur að missa mig af gleði
yfir nýjum fótbolta en ég næ gleðinni með öðrum hætti.
Ég fæ að sjá börnin upplifa jólin og nærist á spennu
þeirra. Og trúið mér, það er nóg af henni. Svo mikið að
ég er aðeins farinn að átta mig á mömmu á aðfangadagskvöldum bernsku minnar. Þegar engu líkara var en að
jólapappírssprengja hefði fallið á stofuna og við bræður
vorum í skrýtinni blöndu af sykurvímu og spennufalli:
Þá stundi hún undantekningarlaust: „Æ, það er ágætt að
þetta skuli vera búið!“

Útgáfufélag: 365 miðlar ehf. Stjórnarformaður: Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir Forstjóri: Sævar Freyr Þráinsson útgefandi og Aðalritstjóri: Kristín Þorsteinsdóttir kristin@frettabladid.is
Aðstoðarritstjórar: Andri Ólafsson andri@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 verslunum 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: Kristjana Björg Guðbrandsdóttir kristjanabjorg@frettabladid.is
menning: Magnús Guðmundsson magnus@frettabladid.is Lífið: Guðný Hrönn Antonsdóttir gudnyhronn@frettabladid.is Ljósmyndir: Vilhelm Gunnarsson villi@365.is Framleiðslustjóri: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 82781 12/16

STARFSFÓLK TOYOTA
óskar landsmönnum öllum nær og fjær gleðilegra jóla

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfossi
Sími: 480-8000

sport
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Fyrstu

íslensku jólin
í átta ár
Þórir Hergeirsson gerði norska kvennalandsliðið
í handbolta að Evrópumeisturum í þriðja sinn og
vann sitt tíunda gull á stórmóti. Hann syrgir móður
sína yfir jólahátíðina en hann ver nú jólunum í
fyrsta sinn síðan 2008 í uppeldisbæ sínum, Selfossi.

Handbolti Þriggja manna fréttateymi 365 ber að dyrum á Birkivöllum á Selfossi að morgni Þorláksmessu. Til dyra kemur nýkrýndur
Evrópumeistari sem er á síðustu tólf
mánuðunum einnig búinn að fá
bronsverðlaun á ÓL og annað gull á
HM. Þetta er auðvitað Selfyssingurinn
Þórir Hergeirsson, þjálfari norska
kvennalandsliðsins í handbolta, sem
fagnaði sínu þriðja Evrópugulli með
norsku stúlkunum fyrir sex dögum.
Í heildina hefur hann unnið tíu gull
með Noregi, fjögur sem aðstoðarþjálfari og nú sex sem aðalþjálfari
þessa magnaða liðs.
Þórir ver jólunum nú í fyrsta sinn á
Íslandi í átta ár. Hann hefur vanalega
ekki orku í að koma heim enda hefur
hann eytt nánast hverjum einasta
desembermánuði undanfarin 20 ár
með norska liðinu. Hergeir Grímsson, fyrrverandi lögreglumaður og
faðir Þóris, er búinn að hella upp á
kaffi og býður upp á rjóma ef menn
vilja ekki svart. Engin undanrenna á
þessu heiðarlega heimili.

saman eiga þau þrjú börn; Maríu,
landsliðskonu Noregs í fótbolta, og
þau Sunnevu og Matthías, sem er
yngstur.
„Þau fjögur hafa öll stutt mig í
þessu sem er mjög nauðsynlegt
þegar maður er í þessu. Ekkert af því
sem ég hef gert hefði verið mögulegt hefði Kirsten ekki staðið svona
stöðug heima og haldið þessu uppi.
Ég ferðast 150-200 daga á ári og þá
þarf einhver að vera heima og stjórna
á heimavelli. Það er algjörlega ómetanlegt hvernig þessi stuðningur hefur
verið. Ef hann væri ekki fyrir hendi
myndi ég finna mér eitthvað annað
að gera,“ segir hann.
Þórir missti móður sína á aðventunni en hún féll frá degi áður en
Evrópumótið hófst. Hann er opinn
og segir vel frá og bakkar aðeins,
aðspurður um fráfall hennar og
ákvörðunina um að klára mótið með
norsku stelpunum.
„Mamma var búin að vera veik
lengi og þó að það sé sorg er viss léttir
að hún fékk að sleppa og hvílast. Ég
var með stuðning hérna heima frá
mínu fólki, bæði pabba og systkinum,
og svo var ég með gott fólk í kringum
mig í teyminu. Það bjargaði manni,“
segir Þórir.

Ekki hægt án konunnar
„Ég hef ekki verið heima hjá mér í
desember nema einu sinni síðan 1996
þegar ég kom fyrst inn í leikgreiningarteymið hjá síðasta þjálfara, Marit
Breivik. Ég var heima í desember 2000
því þá var yngsta barnið mitt að fæðast. Annars hef ég ekki verið heima á
aðventunni síðan 1995,“ segir Þórir.
Þórir er giftur Kirsten Gaard og

Lifir í núinu
Þórir fer varla á stórmót án þess að
vinna það eða komast að minnsta
kosti í undanúrslit. Sú er líka krafan
þegar þú þjálfar norska kvennalandsliðið. Er þessi titill stærri en einhver
annar?
„Það er alltaf sá nýjasti sem er sá
ferskasti og sá sem maður man best
eftir og setur hæst,“ segir hann.

Tómas Þór
Þórðarson

tom@frettabladid.is

Okkar sérsvið er

Háræðaslitsmeðferðir
andlit - háls - bringa - hendur

Fyrir

Eftir

og demantshúðslípun.

Húðin verður þéttari, mýkri, hreinni og unglegri.

Fyrir

Eftir

Snyrtistofan Hafblik

Hraunbæ 102 • Reykjavík • S. 893 0098 • snyrtistofanhafblik@gmail.com

Þórir með dóttur sinni Maríu í jólasnjónum á Selfossi. Þetta eru fyrstu jólin þeirra á Íslandi síðan 2008. Fréttablaðið/Ernir

„Þegar maður fer að skoða þetta
aftur í tímann þá lifir hvert mót sínu
eigin lífi, þetta er svolítið mismunandi. Það eru mismunandi áskoranir
í hvert skipti þannig að það er erfitt að
raða þessu niður. Því er erfitt að raða
þessu niður. Ég er þannig að ég lifi í
núinu og þá er sá nýjasti sá besti.“
Uppbyggingin á norska liðinu og
vinnan í kringum það er alveg í takt
við árangurinn og Selfyssingurinn
nýtur sín í því umhverfi.
„Það er góð hefð í kringum þetta
lið. Þetta er lið sem er búið að vera að
berjast á toppnum síðan um 1986. Ég
er stoltur af þessu fólki. Það er mikil
vinna lögð í þetta og mikill metnaður
hjá félögunum sjálfum og handknattleikssambandinu. Þar eru há markmið og gerðar miklar kröfur. Þessi
hópur og þessi metnaður höfðar til
mín,“ segir Þórir.

Hver er galdurinn?
Frá því stelpur koma fyrst inn í unglingalandsliðin í Noregi fimmtán ára
gamlar eru línurnar lagðar og þeim
gerð grein fyrir að samkeppnin er
mikil. Ef einstaklingur ætlar sér alla
leið verður sá hinn sami að hugsa vel
um sinn feril. Þetta er eitt af því sem
Þórir predikar í Noregi.
„Við reynum að kenna þeim
mikið þannig að þær geti sjálfar
séð um að hafa yfirsýn yfir sín verkefni og þjálfun. Ég segi yfirleitt við
unga leikmenn að þeir skuli aldrei
setjast í farþegasætið á leið sinni að
draumnum. Leikmenn skulu alltaf
setjast í bílstjórasætið en svo getum
við sem erum í kringum leikmanninn
hjálpað til. Við getum lesið á kortið
og leiðbeint viðkomandi á leiðinni
en íþróttamaðurinn verður alltaf að
taka ábyrgð á sinni leið og sínu vali.

Það er alltaf sá
nýjasti sem er sá
ferskasti og sá sem maður
man best eftir og setur hæst.
Þórir Hergeirsson

Hver verður með sjálfum sér lengst að
fara, eins og sagt er,“ segir Þórir.
Peningum er dælt í norska kvennaliðið enda er það flaggskip íþróttarinnar þar í landi. Árangur kostar ekki
bara erfiði heldur krónur og þannig
hjálpar framlag handknattleikssambandsins og norska Ólympíusambandsins að halda því á toppnum.
„Við höfum til dæmis fengið
íþróttasálfræðing frá sambandinu til
að fylla verkfærakassann, eins og ég
tala alltaf um, af hlutum sem nýtast
við hinar ýmsu aðstæður. Þetta er
góður kúltúr. Ég nota mikið meistaramódelið eins og þegar maður er bara
að læra að smíða. Þar er húsasmíðameistari sem kennir sveini. Það sem
ég geri er að láta eldri leikmenn hjálpa
þeim yngri,“ segir Þórir.

Norðmenn of góðu vanir
Auðvelt er fyrir stuðningsmenn að
verða samdauna of miklum árangri.
Þegar gullin hrannast inn tapa þau
stundum verðmætum en hvernig er
þetta í Noregi? Er enn þá gaman að
vinna gull fyrir norska þjóð?
„Norðmenn eru svolítið góðu
vanir og það er ekki bara landsliðið
sem hefur gert vel heldur hefur verið
mikil olía þannig að þeir hafa haft
það alltof gott í lengri tíma og eru
fljótir að verða fúlir ef ekki gengur
allt upp,“ segir Þórir og heldur
áfram:

„Þegar þú vinnur er allt gott og
allt frábært. Þjálfarinn er kóngur og
leikmennirnir drottningar. En ef við
töpum eru allir hálfvitar og vitleysingar og hafa ekki hundsvit á þessu
og eru að gera tóma vitleysu.“
Þórir lætur það ekkert á sig fá
heldur nýtir þetta til að hvetja sig
áfram.
„Þetta er svolítið af því sem togar í
mann. Að vinna hvetur mann áfram
og eykur hvötina. Þetta gefur manni
orku. Á hinn bóginn ef maður tapar
er sá sársauki og sú erfiða vinna að
koma aftur eitthvað sem hvetur
mann líka áfram. Þetta er blanda og
hangir allt saman. Ég læt þetta ekkert á mig fá. Ég hef alltaf gaman af
því að ná fram nýjum úrslitum með
nýjum leikmönnum.“

Mikil áskorun
Ein af þeim spurningum sem Þórir
fær hvað oftast er: Hvað tekur næst
við? Hann er búinn að vera svo lengi
hjá norska liðinu að alltaf er búist
við því að hann vilji taka næsta
skref. Allir hafa sinn vitjunartíma
en hann er ekki kominn hjá Þóri.
„Ég sé áskorun í þessum nýja og
unga hópi sem á fyrir sér 6-10 ár
í landsliðinu. Það er áskorun að
byggja þar lið sem getur haldið
áfram að berjast á toppnum. Ég
er með samning til ársins 2020 en
síðan er þetta alltaf þannig að ef ég
finn ekki nægilega mikinn áhuga hjá
mér sjálfum og ég er ekki að gefa mig
100 prósent í þetta þá er kominn
tími til að taka pokann og fara. Það
yrði ekkert vandamál ef svo færi. Svo
er önnur spurning um hvort leikmenn og sambandið vilji hafa mig.
Boltinn er bara svona,“ segir Þórir
Hergeirsson.

GLEÐILEGA HÁTÍÐ

Á jólunum vill hjartað ráða för. Hin sanna jólagleði býr í samverunni, nálægðinni
og innileikanum. Leyfum hjartanu að leiða. Fögnum jólunum í faðmi fjölskyldu og vina.
Það yljar okkur alltaf um hjartaræturnar að eiga þátt í að sameina ástvini yfir hátíðarnar.

kvika.is

Starfsfólk Kviku óskar landsmönnum gleði
og farsældar um jólahátíðina.
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„Ég brá mér til hliðar og tók myndina með flygildi. Tæknin er bylting og opnar alveg nýtt sjónarhorn,“ segir Kári Fannar Lárusson, sigurvegari í jólaljósmyndakeppninni, um loftmynd sína af miðbæ Akureyrar.

Verðlaunamyndin
tekin á flygildi

Kári Fannar Lárusson tók sigurmyndina í jólaljósmyndakeppni
Fréttablaðsins og Vísis í ár með flygildi. Hann segir tæknina byltingu
fyrir hinn almenna mann sem geti séð heiminn frá nýju sjónarhorni.

K

ári Fannar Lárusson
er sigurvegari í jólal j ó s my n d a k e p p n i
Fréttablaðsins og
Vísis. Sigurmynd
Kára er loftmynd af
miðbæ Akureyrar og tekin daginn
sem kveikt var á ljósum jólatrésins á
Ráðhústorginu. Í verðlaun fær Kári
glæsilega Nikon D7200 myndavél frá
Heimilistækjum.
„Ljósmyndun hefur verið áhugamál mitt í meira en áratug. Myndin
er tekin þennan fallega dag í miðbæ
Akureyrar, birtan var góð og það
hafði snjóað. Lukkulega, því það
hafði verið hlýtt í veðri,“ segir Kári
frá. Fyrir utan að vera áhugaljósmyndari starfar hann hjá CAFF að
verndun lífríkisins á norðurslóðum.
Hann var með dóttur sinni, Dagbjörtu Önnu sex ára, á athöfninni.
Myndin er tekin á flygildi. „Ég brá
mér til hliðar og tók myndina. Ég
gæti mín alltaf mjög vel á að vera
í öruggri fjarlægð frá mannfjölda
þegar ég mynda með flygildinu.
Tæknin er bylting og opnar alveg
nýtt sjónarhorn. Fyrir fáeinum árum
stóð ekki til boða fyrir hinn almenna
mann að sjá heiminn með þessum
hætti. Þú gætir það reyndar ekki þótt
að þú hefðir ótakmörkuð fjárráð því

Gauti Sveinsson myndaði stúlku við vel skreytt piparkökuhús.

Borghildur Hlíf Stefánsdóttir myndaði Egilsstaðakirkju með hrímaðan skóginn í
kring. Myndin er tekin frá Fellabæ við Lagarfljótsbrúna.

Fyrir fáeinum
árum stóð ekki
til boða fyrir
hinn almenna
mann að sjá
heiminn með
þessum hætti.

þú mátt ekki fara svona nærri. Þetta
er bylting í því frá hvaða sjónarhorni við getum séð heiminn,“
segir Kári.
Hátt í þrjúhundruð myndir bárust í jólakeppnina. Dómnefndin
var skipuð þeim Kristínu Þorsteinsdóttur aðalritstjóra, Kristjönu
Guðbrandsdóttur, ritstjóra helgarblaðs, Tinna Sveinssyni, vefstjóra
Vísis, Stefáni Karlssyni ljósmyndara og Vilhelm Gunnarssyni, yfirmanni ljósmyndadeildar. Fleiri
myndir sem dómnefndinni þóttu
góðar birtast í myndasyrpu á Vísi.

Eydís Stefánsdóttir myndaði Andra Dór sem var feiminn við jólasvein á Laugaveginum og faldi sig á bak við trjábol.

NÝ PRENTUN
KOMIN Í VERSLANIR

Ævisaga Ladda
Þróunarsaga mannsins sem kom okkur til að hlæja

Í þessari spennandi, einlægu
og á köﬂum drepfyndnu bók,
er sett fram „þróunarkenning”
um manninn, sem kom okkur
til að hlæja, rituð af
Gísla Rúnari Jónssyni.

„Allt í senn fróðleg, dramatísk,
hjartnæm og bráðfyndin lesning.
Ég hló og grét á víxl.”
- Edda Björgvinsdóttir leikkona

„Einstök bók. Öðruvísi en allar
aðrar ævisögur sem ég hef lesið.”

„Haﬁ maður elskað leikarann Ladda fyrir lesturinn,
elskar maður persónuna Ladda að lestri loknum.”
- Gunnar Helgason leikari & rithöfundur

- Sigurður Sigurjónsson leikari

„Er enn með harðsperrur í maganum
eftir mikinn hlátur. Hlakka til að lesa
næstu bók Gísla Rúnars.”
- Jóna Kristín Sigurðardóttir
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Forsetahjónin og börn þeirra hafa komið sér vel fyrir á Bessastöðum. Eliza stendur hér í móttökusal Bessastaða en í íbúðarhúsinu hefur fjölskyldan innréttað með sínum eigin húsgögnum, meðal annars fimmtán
ára gömlum IKEA-sófa. Fréttablaðið/Stefán

Snærós
Sindradóttir

V

snaeros@frettabladid.is

ið erum farin að upplifa Bessastaði sem
heimili okkar. Það
hjálpar sannarlega
til að hafa húsgögnin
okkar í íbúðarhúsinu. Fimmtán ára gamli IKEA-sófinn
fylgdi með ásamt öllu öðru. Kisan
okkar flutti líka með okkur og er eftir
sem áður drottning híbýlanna,“ segir
Eliza Reid forsetafrú. Á morgun, jóladag, er nákvæmlega hálft ár síðan
Guðni Th. Jóhannesson var kjörinn
sjötti forseti lýðveldisins.
Þetta eru því fyrstu jól forsetahjónanna og barna þeirra fjögurra á
Bessastöðum. Rut, dóttir Guðna, býr
á stúdentagörðum Háskóla Íslands.
„Við hlökkum til að halda upp á jól
með sama hætti og við höfum gert
í gegnum árin. Ég er alin upp við að
jóladagur sé stóri dagurinn og þá
kemur fjölskylda Guðna í heimsókn.
Við eldum kalkún og opnum gjafir.
Jólasveinninn kemur að morgni jóladags en í aðdraganda jólanna hafa
íslensku jólasveinarnir líka gefið í
skóinn. Þeir eru samt kannski ekki
jafn örlátir og þeir væru ef rauðklædda jólasveinsins nyti ekki við.“
Eliza er fædd og uppalin í Ottawa
í Kanada. Þegar þetta er skrifað er
sextán gráða frost í heimabæ hennar.
„Þegar ég var að alast upp voru veturnir mjög bjartir. Þá var alltaf snjór
og rosalega kalt. Ég sakna þess ekki
að þurfa að hlaupa kappklædd á milli
húsa en ég sakna birtunnar mikið.“

Starfið venst vel
Eliza var síðast í viðtali við Fréttablaðið í byrjun maí, stuttu eftir að
Guðni bauð sig fram til forseta. Þá
sagði Eliza að hún myndi fljótt finna
sér verkefni á Bessastöðum og ekki
láta sér leiðast. Það markmið hefur
gengið eftir en Eliza er nú verndari
fernra samtaka. Allt málaflokkar sem
hún vill varpa ljósi á.

Getum gert svo

margt til að
bæta heiminn

Jólasveinarnir þrettán og hinn rauðklæddi Heilagi Nikulás, faðir
jólanna, koma allir í heimsókn til nýrrar forsetafjölskyldu. Þau
hlakka til sinna fyrstu jóla á Bessastöðum. Eliza Reid, forsetafrú
Íslendinga, segir að jólin séu tilvalinn tími til að huga að þeim sem
eiga um sárt að binda og að enginn megi standa hjá aðgerðalaus.
„Ég er enn að læra inn á starfið en
ég reyni að vera mjög virk. Ég fylgi
auðvitað eiginmanni mínum á alls
kyns viðburði en sjálf hef ég líklega
haldið um tuttugu ræður við ýmis
tilefni, skrifað greinar, farið í viðtöl,
afhent verðlaun og allt hvaðeina.“
Eliza er meðal annars verndari
Eyrarrósarinnar. Verkefnið er mjög
tengt hennar fyrri störfum hjá Ice
land Writers Retreat, verkefni sem
hún stofnaði sjálf, m.a. til að vekja
athygli á íslenskum bókmenntum.
„Eyrarrósin veitir viðurkenningar
fyrir listir og menningu á landsbyggðinni. Glöggt er gests augað
og það mætti halda að hver einasti
Íslendingur spilaði á hljóðfæri,
skrifaði ljóð, málaði eða hannaði föt.
Það eru algjör forréttindi að vinna að
verkefni sem viðurkennir þessa fjölbreyttu menningarflóru í landinu.“
Eliza er einnig verndari Alz
heimersamtakanna, sem Guðni,
maðurinn hennar, vakti rækilega
athygli á með því að skarta forláta

Þeir sem ekki hafa
komið á Bessastaði á
vindasömum degi ættu
nú ekki að dæma um
hvort buff sé við hæfi
eða ekki. Þetta buff
hefur að minnsta kosti
gert góða hluti fyrir
Alzheimersamtökin.

buffi merktu þeim við opinbert
tækifæri nærri Bessastöðum. „Síðan
þá höfum við fengið send nær fimmtíu buff. Við ættum að halda buffsýningu á Bessastöðum. Það væri
fyndið,“ segir Eliza.
„Mér finnst að Guðni eigi að klæðast hverju sem hann vill. Ég treysti
skynsemi hans þegar kemur að því
að standa vörð um virðingu forsetaembættisins. Þeir sem ekki hafa
komið á Bessastaði á vindasömum
degi ættu nú ekki að dæma um hvort
buff sé við hæfi eða ekki. Þetta buff
hefur að minnsta kosti gert góða
hluti fyrir Alzheimersamtökin.“

Börnin í Aleppo
Þá er Eliza sendiherra SOS Barnaþorpa, góðgerðarsamtaka sem reka
þorp og heimili fyrir munaðarlaus
börn um allan heim. Í þorpunum fá
börnin umönnun og verða hluti af
fjölskyldu, fá menntun og umsjón
þar til þau verða sjálfráða. Þúsundir
Íslendinga styrkja einstök börn

í þorpunum með mánaðarlegri
greiðslu og fá af þeim reglulegar
fréttir og upplýsingar um heilsu
þeirra og gengi í skóla.
„Vegna þess að ég kem frá öðru
landi, hef menntað mig fjarri heimaslóðum og ferðast mikið, þá hef
ég mjög mikinn áhuga á alþjóðamálum. Mér finnst mikilvægt að við
séum meðvituð um að við búum öll
á sömu jörð. Við Guðni höfðum lengi
styrkt barn, allt frá því við bjuggum
á Englandi, svo þegar SOS Barnaþorp höfðu samband og báðu mig
um aðstoð vildi ég strax slá til. Það
sem þau gera er mjög mikilvægt,“
segir Eliza.
Sjálf styður hún nú barn í borginni
Ouagadougou í Búrkína Fasó. „Ég
kom þangað fyrir tíu árum svo ég
hef persónulega tengingu við staðinn. En SOS Barnaþorp eru líka með
aðsetur í Sýrlandi og þau þorp þarf
að styðja.“
Eliza sat einmitt fyrirlestur fyrir
skömmu hjá Þóri Guðmundssyni
á vegum Rauða krossins. „Hann er
einn af þeim sem voru á Miðjarðarhafinu í nóvember að bjarga fólki
sem er að koma yfir til Evrópu. Hann
benti á að fólkið þar er að flýja eitthvað. Það er ekki að reyna að komast
annað í einhverju tilgangsleysi. Það
er að flýja heimili sitt því þar er ekki
hægt að búa lengur. Ég hef bara séð
myndirnar og heyrt sögurnar eins og
allir aðrir en ég get samt ekki ímyndað mér þetta. Ég finn fyrir algjöru
máttleysi gagnvart hryllingnum sem
á sér stað í Aleppo núna.“
Eliza á sjálf fjögur ung börn og
hefur oft reynt að setja sig í spor
þeirra fjölskyldna sem þurfa að flýja
heimili sitt vegna stríðsátaka. „Við
fáum þessa knýjandi þörf til að gera
eitthvað og stundum fylgir því algjört
vonleysi yfir því litla sem við getum
gert. En við megum ekki enda með
að gera ekkert. Ein manneskja getur
ekki leyst vandamál heimsins en hún
getur vonandi gert lífið örlítið betra
fyrir einhvern. Þegar fólk styrkir góðgerðarmál leggur það sitt af mörkum
til þess, þó að hlutirnir gerist hægt.
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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.

Gleðileg jól og farsælt komandi ár

Símanúmer þjónustuvaktar er 516 6000 en einnig er hægt að senda fyrirspurnir á veitur.is
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Það er líka gagnlegt að tala um
hlutina. Ég hef alltaf sagt að fólk
eigi að skrifa til þingmanna og ráðherra til að lýsa yfir ánægju sinni eða
óánægju með hlutina. Því meira sem
fólk reynir að gleyma ekki sumum af
þeim hræðilegu hlutum sem eiga sér
stað því meiri pressa myndast til að
eitthvað gerist.“

Litlu þúfurnar velta þungu hlassi
„Við eigum líka að fræða börnin
um það sem gengur á í heiminum
með þeim hætti að hæfi þeirra aldri.
Sonur okkar spurði um daginn
hvort hann mætti fá peninga í jólagjöf til að gefa til UNICEF eða Rauða
krossinum fyrir börnin í Aleppo.
Það er mjög erfitt að útskýra þetta
fyrir krökkunum en ég held að það
sé mikilvægt að sýna ungu fólki að
við höfum tækifæri til að stuðla að
breytingum og láta rödd okkar heyrast. Við getum tekið þátt í starfi sjálfboðaliða eða látið fé af hendi rakna
til góðgerðarmála.“
Eliza er nýorðin verndari fjórðu
samtakanna, Pieta á Íslandi, sem eru
írsk að uppruna en eru að styrkja sig
hér á landi til að ráðast í forvarnir
gegn sjálfsskaða og sjálfsvígum.
„Markmið þeirra er að opna miðstöð á Íslandi, sem fólk sem stundar
sjálfsskaða eða er í sjálfsvígshugsunum, eða fjölskyldur þeirra og vinir,
getur leitað til allan sólarhringinn og
fengið aðstoð og ráðgjöf.
Bæði Alzheimersamtökin og Pieta
beina sjónum sínum að málefnum í
okkar samfélagi. Þetta eru málefni
sem mættu gjarnan fá meiri athygli.
Pieta beinist kannski í meiri mæli að
unga fólkinu okkar og opnar vonandi umræðuna um þennan vanda.
En Alzheimersamtökin eru líka að
reyna að varpa ljósi á heilaskaða
yngra fólks. Margir sjá fyrir sér að
Alzheimersjúklingar séu bara gamalt
fólk en það er yngra fólk að greinast
á fyrri stigum sjúkdómsins og sumir
að fá heilaskaða um fertugt. Kerfið er
ekki alveg viðbúið því.
Varðandi Pieta, sem eru ný samtök, þá vil ég svo gjarnan hjálpa til
við að varpa ljósi á málefnin sem þau
eru helguð. Unglingar og táningar
hafa oft á tilfinningunni að engum
líði eins og þeim. Enginn geti skilið
hvað þau eru að ganga í gegnum. Ég
vona að ráðgjöfin sem samtökin ætla
að veita hjálpi einstaklingum, sem
líður illa, að skilja að þeir standa ekki
einir í veröldinni og sjálfsagt er að tjá
sig um sína líðan. Mér líst mjög vel á
starf þeirra.“
Raddir berast betur á Íslandi
Eins og vel hefur komið fram er Eliza
frá Kanada. Hún og Guðni kynntust við nám í Oxford á Englandi og
saman fluttu þau til Íslands fyrir
þrettán árum.
„Mér hefur alltaf liðið eins og ég
sé velkomin hér á landi. Ég held að
almennt bjóði Íslendingar fólk mjög
velkomið hingað til lands. Kannski
er það af því að svo mörg okkar hafa
búið erlendis og við höfum þar með
skilning á hvernig það er að aðlagast
nýrri menningu og umhverfi. Ég er
innflytjandi með íslenskan ríkisborgararétt og upplifi mig bæði íslenska
og kanadíska. Íslendingar hafa tekið
mér alveg ofsalega vel,“ segir hún.
Elizu verður tíðrætt um orðatiltækið glöggt er gests augað. Hún
segist sjá Ísland í öðru ljósi en margir
sem eru hér bornir og barnfæddir.
Smæð samfélagsins sé kostur. „Þetta
hefur með lýðræðið að gera. Ef fólk
hér er óánægt með hlutina þá lætur
það í sér heyra og krefst breytinga.
Það er merki um heilbrigt lýðræði. Af
því að við erum svo fámenn þjóð þá
getum við breytt hlutunum hraðar
en víða annars staðar. Þegar raddirnar eru færri þá berst hver og ein
rödd betur.“
Eliza vill nýta þennan slagkraft
íslensku þjóðarinnar á alþjóðavísu.
Hún vill til dæmis að meira verði gert
úr góðri stöðu jafnréttismála hér á
landi í þeirri von að hægt sé að hafa
jákvæð áhrif um heim allan. „Ísland
er leiðtogi á sviði jafnréttismála. Það
er eitthvað sem við ættum að vera
stolt af og höfum alveg efni á að gera
mikið úr. Við eigum að meta hvernig
okkar lærdómur hér á landi getur
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Það er líka gagnlegt
að tala um hlutina. Ég
hef alltaf sagt að fólk
eigi að skrifa til
þingmanna og
ráðherra til að lýsa
yfir ánægju sinni eða
óánægju með hlutina.

Unglingar og táningar
hafa oft á
tilfinningunni að
engum líði eins og þeim.
Enginn geti skilið hvað
þau eru að ganga í
gegnum.
Eliza forsetafrú er alin upp við að jóladagur sé stóri dagurinn yfir hátíðarnar. Þá kemur fjölskylda Guðna í heimsókn og boðið
er upp á kalkún sem eldaður verður af forsetahjónunum. Fréttablaðið/Stefán

„Síðustu ár hefur Guðni verið heima með yngri börnunum en ég tek þau eldri í strætó á Hlemm og gef þeim 5.000 krónur hvoru til að kaupa jólagjafir.“ Fréttablaðið/ernir

hjálpað öðrum að bæta úr stöðu
stúlkna og kvenna. Og auðvitað
hvernig við getum haldið áfram að
bæta okkur hér á á landi.“
Samanburðurinn við Kanada sýni
til dæmis að á Íslandi sé barnvænt
samfélag sem geri báðum foreldrum
auðvelt að vera úti á vinnumarkaði.
Það sé þjóðhagslega hagkvæmt en
einnig mikilvægt til að sú menntun
sem íslenskar konur sæki sér, og sé
fjárfesting samfélagsins, fari ekki til
spillis. „Ég hef alltaf verið femínisti
og ég er hægt og rólega að átta mig á
því að í þeirri stöðu sem ég er í núna
hef ég tækifæri til að gera jafnréttismálum hátt undir höfði.“
En Ísland stendur framarlega á
fleiri sviðum. „Þetta litla land hefur
tækifæri til að verða að liði á heimsvísu í svo mörgum hlutum, ekki bara
samkvæmt einhverri höfðatölu.
Tækni í sjávarútvegi og öll nýsköpunin sem hér er í gangi er frábær.
Aðrar þjóðir geta margt af okkur
lært um nýtingu á jarðhita. Nátt-

úruvernd er sterk, landgræðslan t.d.
efniviður í einn af skólum Sameinuðu þjóðanna sem hér er starfandi.“

Jólin á Bessastöðum
Börnin á Bessastöðum eru fjögur
en Guðni á einnig fullorðna dóttur
úr fyrra hjónabandi. Þrátt fyrir að
börnin séu nú flutt á Bessastaði
hyggjast hjónin halda í hefðirnar
sem höfðu skapast á fyrra heimili
þeirra á Seltjarnarnesi og þar á
undan í Vesturbænum í Reykjavík.
„Við höfum aldrei keypt mjög stórar
gjafir fyrir börnin okkar. Ein af
mínum eftirlætishefðum síðastliðin
ár er að fara að kaupa jólagjafir með
eldri börnunum. Ég elska að ganga
Laugaveginn þegar búðirnar eru
opnar fram eftir kvöldi og jólaljósin
hafa verið tendruð. Það er svo frábært andrúmsloft. Síðustu ár hefur
Guðni verið heima með yngri börnunum en ég tek þau eldri í strætó á
Hlemm og gef þeim 5.000 krónur
hvoru til að kaupa jólagjafir.“

Börnin þurfa að sýna skynsemi
því 5.000 krónur endast skammt í
verslun hér á landi. „Þau mega gera
hvað sem er fyrir peningana, nema
ekki stinga þeim í eigin vasa. Þau
mega eyða öllu í eina gjöf og föndra
hinar eða kaupa jafn stórar gjafir
handa öllum systkininum, ömmum,
öfum og pabba sínum. Þeim finnst
þetta æðislegt. Við förum í búðir þar
sem verðlagið er hagstætt, og krakkarnir velja gjafir. Svo skipa þau mér
kannski að fara út á meðan þau velja
gjöf fyrir mig. Í lokin förum við og
fáum okkur kakóbolla á einhverju
kaffihúsi áður en við förum heim
aftur.“
Eliza segir að þó hefðin sé
skemmtileg kenni hún börnunum
líka að fara vel með fé. „Á jólunum
eru þau svo ótrúlega spennt þegar
við opnum gjafirnar frá þeim, jafnvel spenntari en að fá gjafir sjálf. Ég
held að í þessu felist mikilvæg skilaboð um að það er sælla að gefa en
þiggja eins og máltækið segir.“

Þótt haldið sé í hefðir fer það
stundum svo að börnin fá ekki nýja
flík á jólunum. „Ég ætti auðvitað
ekki að viðurkenna þetta því þá
étur jólakötturinn börnin. En við
reynum að hafa þetta afslappað. Ég
er ekkert að stressa mig um of á því
að þrífa fyrir jólin eða hafa allt fullkomið.
Mér finnast jólin alltaf dásamlegur tími. En ég veit að þetta getur
líka verið erfiður tími fyrir marga.
Myrkrið er svart og tíminn einkennist mikið af því að horfa um öxl, til
ársins sem er að kveðja. Það getur
verið sérstaklega erfitt fyrir þá sem
hafa misst einhvern. Mér finnst jólin
einmitt vera rétti tíminn til að hafa
aðra í huga. Bjóða þeim sem eru
einir yfir hátíðarnar í mat og létta
undir með þeim sem eiga svolítið
erfitt. Sem einstaklingar getum við
ekki leyst öll heimsins vandamál en
við getum gert svo margt með því að
leggja okkur fram við að láta öðrum
líða vel.“

LAUGARDAGUR
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Láta gott af sér leiða. Guðni styður Elizu í þeim verkefnum sem hún tekur sér fyrir hendur.

Verkefnin hennar Elizu
Eyrarrósin

Markmið Eyrarrósarinnar er að
beina sjónum að og hvetja til
menningarlegrar fjölbreytni, nýsköpunar og uppbyggingar á sviði
menningar og lista.

Alzheimersamtökin

Vinna að hagsmunamálum fólks
með heilabilun með stuðningi,
ráðgjöf og fræðslu.

GLEÐILEGA HÁTÍÐ TIL
SJÁVAR OG SVEITA OG
FARSÆLT KOMANDI ÁR

Sendiherra
SOS barnaþorpa

Verkefni
Elizu varða

SOS Barnaþorpin eru alþjóðleg
barnahjálparsamtök sem taka að
sér munaðarlaus og yfirgefin börn.

að hennar mati

Pieta Ísland

málefni sem mættu

Pieta Ísland er félag sem hyggst
stofna úrræði fyrir einstaklinga í
sjálfsvígshugleiðingum og þá sem
stunda sjálfsskaða.

gjarnan fá meiri
athygli.

Það er náttúran
sem færir okkur
notaleg jól

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is · on@on.is

ENNEMM / SÍA / NM79004

Allt frá árinu 1921 hefur rafmagnið frá okkur snúið jólaplötunum, gert hreint, straujað skyrtuna, hitað
súkkulaðið, bakað piparkökurnar, flutt uppskriftir milli kynslóða, fryst jólaísinn, stytt biðina og lýst
upp íslensku jólanóttina.
Óskum landsmönnum öllum notalegrar hátíðar ljóss og friðar.
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Hreingerningar og bakstur
Jólin í gamla daga einkenndust af eplalyktinni, miklum hreingerningum og bakstri. Sama hver fjárhagsstaða
fjölskyldunnar var, hvort sem þau bjuggu í sveit eða borg, fengu krakkar hreinar flíkur og einhverja pakka fyrir
jólin. Í dag snúast jólin meira um neyslu og stórar gjafir en áður að mati eldri kvenna sem Fréttablaðið ræddi við.
Sæunn
Gísladóttir

saeunn@frettabladid.is

J

ólin í dag virðast snúast
meira um neyslu en áður,
það er meira hugsað um
gjafir en boðskap jólanna.
Jólin í gamla daga einkennd
ust af mun meiri undirbún
ingi, gríðarlegum þrifum og
bakstri. Þetta segja konurnar
sem hittast vikulega til að prjóna
saman í Gerðubergi. Blaðamaður
fékk að hitta þær og heyra um jóla
haldið hér á árum áður. Margt hefur
breyst, en sumar hefðir, eins og
bakstur og hangikjöt, hverfa seint.

Ágústa Hjálmtýsdóttir var for
sprakki hópsins sem hóf að prjóna
saman fyrir níu árum. „Við byrj
uðum á einum föstudagsmorgni og
ég vissi ekki hvort einhver kæmi og
bauð því nokkrum konum sem ég
þekkti að koma. Nú hittumst við á
hverjum föstudagsmorgni frá 10 til
12 og erum oftast fimmtíu saman,“
segir hún.
Ágústa leggur mikla áherslu á
að enginn kostnaður fylgi starf
seminni. „Það kemur hver með sinn
bolla þannig að það sé ekkert upp
vask. Þetta er allt sjálfbært og við
komum með með kaffinu til skiptis.
Það koma um 50 konur hverju sinni,
þetta er mikið sami hópurinn og
þær koma alls staðar að. En alltaf

er einhver nýr að koma,“
segir Ágústa.
Hópurinn hefur
meðal annars
prjónað fyrir
bágstödd börn
á Grænlandi
sem skákfélagið
Hrókurinn hefur
verið að styrkja
og nú fyrir jólin
keyptu þær og
pökkuðu inn jóla
pökkum fyrir 40 börn
þar í landi. Prjónað er allt
árið um kring. „Þær fást ekki til
að hætta, það er eiginlega ekki hægt
að hætta á sumrin þó fækki aðeins.“
Konurnar muna eftir hangikjöti,

Ágústa Hjálmtýsdóttir, 79 ára
Ágústa ólst upp í Reykjavík í minni
fjölskyldu en gengur og gerist. Hún
var einkabarn og voru jólin haldin
ásamt foreldrum hennar og upp
eldisbróður og afa.
„Þegar ég var yngri var allt gert á
Þorláksmessu, það mátti helst ekk
ert gera áður. Það var skipt um eld
húsgardínur og allt skúrað. Það var
alltaf hangikjöt og rjúpa á jólunum
hjá mér. Núna fer ég til barnanna
minna og þau eru að breyta aðeins
til og það er allt í lagi,“ segir Ágústa.
„Það voru alltaf saumuð á mig
ný föt fyrir jólin og ég hélt þeim sið
þegar ég fór að búa með mín fjögur
börn, en ég reyni að halda þessum
gömlu siðum sem ég hef haft alla
tíð,“ segir Ágústa. Hún byrjar þó
mun fyrr en móðir hennar og er
alltaf búin að skreyta 1. desember.
„Það er allt tilbúið þá nema jóla
pakkarnir og ég baka og hef það í
boði á aðventunni.“
Sem barn var hún mikið fyrir
bíla og bað um þá í jólagjöf. „Ég
fékk dúkkur og bollastell en engar
ofsagjafir, ég fékk kannski gjafir frá
fleira fólki úti í bæ, kunningjum
mömmu og pabba, af því að ég var
einkabarn. Bróðir mömmu sem
var 11 árum eldri en ég og ólst upp
hjá okkur keypti alltaf sér jólagjöf
handa mér. Hann reyndi að selja

Mamma skúraði allt
út úr dyrum fyrir jól.
Nú held ég að fólk
skreyti en sé ekki eins
mikið í þrifunum. Þetta
breyttist með
útivinnu kvenna.

Erna Petra Þórarinsdóttir, 84 ára
„Maturinn hefur dálítið breyst, kal
kúnninn var til dæmis ekki. Ég gerði
kalkún fyrst í kringum 1950. Þá sendi
mamma mér hann og var hann svo
stór að hann komst ekki í ofninn hjá
mér, þá hafði enginn smakkað kalkún
áður,“ segir Erna Petra Þórarinsdóttir.
Erna er uppalin í Reykjavík og segir
æskujólin hafa einkennst af því að
allt átti að vera nýtt. „Það var þrifið
og bakað eins og ég veit ekki hvað.
Það voru ekki svona ofsalegar gjafir
eins og núna en maður fékk alltaf ný
nærföt eða náttföt eða eitthvað annað
nýtt fyrir jólin.
Það var alltaf mikið stúss. Það var
hangikjöt á boðstólum en helst voru
rjúpur á jólunum, ef það var ekki
rjúpa, þá var það gæs,“ segir Erna.
Hún var mikill bókaormur að eigin
sögn og fékk aðallega bækur í jólagjöf.
Henni finnst stærð gjafanna í dag
orðin of mikil. „Þetta hefur breyst
svakalega,“ segir hún.
„Í þá daga sem ég var vinnandi
fyrir jólin var verið að baka þessar
venjulegu smákökur, vanilluhringi,
brúna lagköku og hvíta lagköku, og
hálfmána. Þetta var spes fyrir jólin.“
Hún segist á sínu heimili hafa yfirleitt
verið með beinlausa fugla í matinn á
aðfangadag. „Nú er enn þá verið að
biðja mig um að hafa það í dag,“ segir
Erna og hlær.

Það voru ekki svona
ofsalegar gjafir eins
og núna en maður fékk
alltaf ný nærföt eða
náttföt eða eitthvað
annað nýtt fyrir jólin.

sviðum, lambahrygg og
sumar eftir rjúpu í
jólamatinn í æsku
sinni rétt fyrir og
eftir stríðsárin.
Kjúklingur, kalk
únn og ham
borgarhryggur
virðist hafa
komið seinna
fram á sjónar
sviðið.
Að mati þeirra
heldur eldra fólkið
meira í hefðirnar í kring
um hátíðirnar. Þær segja mikla
breytingu hafa orðið á undirbún
ingnum á síðustu áratugum. Á árum
áður hafi verið mun meira bakað

fyrir jólin og sett í dunka og allt falið
uppi í skáp fram að jólum. Þær segj
ast sjálfar bjóða upp á sinn bakstur á
aðventunni frekar en að bíða.
Eplin eru í hávegum höfð hjá þess
ari kynslóð. Í kringum stríðsárin
komu epli einungis einu sinni á ári,
í kringum jólin. Þau komu í stórum
kössum og var það að finna lyktina
af þeim mikill hápunktur fyrir jólin.
Mandarínur voru ekki farnar að fást
hér á þessum tíma.
Allir fengu eitthvað fyrir jólin,
margir fengu hrein nærföt og nátt
föt, eða nýjan kjól. Síðan voru
bækur vinsælar, og hin hefðbundna
gjöf kerti og spil. Konurnar segja að
meiri jöfnuður hafi ríkt í jólagjöfum
á þessum tíma. saeunn@frettabladid.is

Brynhildur Kristinsdóttir 77 ára
blöð fyrir jólin og kaupa eitthvað.
Hann hafði kannski ekki efni á því
en eyddi öllum peningunum í það.“
Ágústa fékk einnig í skóinn fyrir
jólin en sá siður var ekki búinn að
breiðast út um allt land á fimmta
áratug síðustu aldar.
Ágústa segir að fólk hafi verið
mjög rausnarlegt á þessum tíma
og viljað gleðja hvert annað. Það
sé ef til vill ein stærsta breytingin
í seinni tíð. „Gjafir eru hættar að
gleðja, fólk er farið að gefa peninga
í jólagjöf því það veit ekki hvað
það á að kaupa. Mér finnst að það
eigi að gefa gjafir en ekki peninga.
Svo eru gjafir orðnar svo dýrar og
maður heyrir að fólk eigi bara allt.
Mér finnst að það eigi að fara svo
lítið til baka í þessu.“
Að mati Ágústu kemur mismunur
fram í gjöfum hjá börnum í dag, í
gamla daga hafi verið meiri jöfn
uður. „Já, það var ekki eins mikill
metingur og ekki eins verið að met
ast með hvað þau fengu í skóinn.
Það var mikið að gera fyrir jólin
en það var ekki stress yfir gjöfum
í gamla daga heldur bara að hafa
hreint. Mamma skúraði allt út úr
dyrum fyrir jól. Nú held ég að fólk
skreyti en sé ekki eins mikið í þrif
unum. Þetta breytist með útivinnu
kvenna,“ segir Ágústa.

„Þegar ég var sex ára áttum við ekki
jólatré og mig langaði svo rosalega
í jólatré. Þá var allt í einu bankað
hjá okkur á aðfangadagskvöld og
þá var maður með jólasveinahúfu
sem var með jólatré í fanginu sem
hann hafði gert úr kústskafti og
sett greinar og kerti í. Þetta var svo
mikil gleði að við vorum í gleði
vímu systurnar þrjár allt kvöldið.
Við höfðum aldrei átt jólatré fyrr.
Þetta var pabbi vinkonu minnar
sem færði okkur það og ég held að
við höfum aldrei fengið skemmti
legri jólagjöf.“ Þetta segir Bryn
hildur Kristinsdóttir.
Hún ólst upp í Hrísey þar sem
hún átti sín æskujól og segir þessa
minningu um jólatréð lifa eftir öll
þessi ár. Hún lýsir miklum undir
búningi fyrir jólin. „Það þurfti að
þvo hvert einasta horn, mamma
var oftast að þrífa til þrjú, fjögur á
Þorláksmessunótt,“ segir hún.
„Við fengum snitsel í raspi á
jólunum, og svo hangikjöt,“ segir
Brynhildur.
„Ég fékk mikið af bókum þar
sem ég var bókaormur, en systrum
mínum fannst ekkert gaman að fá
bækur þannig að þær fengu dúkkur
og föt og smotterí,“ segir Brynhild
ur. „Ég man ég skreið inn í geymslu
og klappaði gjöfunum.“

Það þurfti að þvo
hvert einasta
horn, mamma var
oftast að þrífa til
þrjú, fjögur á
Þorláksmessunótt.

„Það var ekki byrjað með skóinn
út í glugga hjá okkur í æsku. Þetta
var frekar fátækt þorp og ekki
mikið til en við fengum alltaf nýja
flík og eitthvað svona fyrir jólin,“
segir Brynhildur.

Anna Björk Stefánsdóttir, 77 ára
Jól í torfbæ um miðbik síðustu
aldar voru öðruvísi en flestir þekkja
í dag. Þar kom rennandi vatn og
rafmagn seint. Jólin voru þó mjög
hátíðleg og þeim fylgdi mikil til
tekt, bakstur og eplalykt að sögn
Önnu Bjarkar Stefánsdóttur.
„Ég er fædd og alin upp í torfbæ í
Skagafirði. Það var ekkert rafmagn
og það kom ekki rennandi vatn
fyrr en ég var tíu ára, og sveitasím
inn kom ekki fyrr en ég var 11 ára
þannig að þetta var eiginlega svo
lítið frumstætt,“ segir Anna.
„En jólin voru haldin hátíðleg,
allt þvegið og skúrað hátt og lágt
og bakað. Það komu alltaf kassar
af eplum og jólin komu þegar epla
lyktin kom í bæinn. Það minnir mig
enn á jólin þegar kemur eplalykt,
stór og rauð epli komu í kaupstað
inn fyrir jólin.“
Jólin voru haldin í faðmi stórrar
fjölskyldu og fékk Anna bækur í
jólagjöf og alltaf kerti og spil. „Það
var sjálfsagt og svo voru það föt og
annað,“ segir hún.
„Það er orðið allt of mikið í jóla
gjöfum núna. Það mætti vera svo
lítið minna og jafnara. Við erum
búin að missa smá fókus á jólunum,
við vorum ánægðari með okkar fáu
pakka held ég heldur en krakkarnir
í dag,“ segir Anna.

Ég er fædd og alin
upp í torfbæ í Skagafirði. Það var ekkert
rafmagn og það kom
ekki rennandi vatn
fyrr en ég var tíu ára.

Hjá fjölskyldunni voru kjötbollur
á aðfangadagskvöld og hangikjöt á
jóladag. „Það voru alltaf smákökur
og tertur, amma var dugleg með
það. Ég var ekki gömul sjálf þegar
ég fór að snúa, skera út kökur og
svoleiðis, mér fannst það gaman,“
segir hún.
Eins og víða annars staðar var
jólatréð heimasmíðað. „Það var
kústskaft og á það voru boruð göt
og í þau sett litlar greinar og svo
var maður að búa til skraut á þau,
maður safnaði öllum fallegum
pappír allt árið. Allt var lýst upp
með kerti og olíulampa og ég man
hvað manni fannst mikil birta
þegar keyptur var Aladdín-lampi,
þá var miklu meiri birta og manni
fannst orðið svo bjart,“ segir Anna.
Lagt var upp úr hreinlegheitum
alls staðar. „Maður fékk jólabaðið
á Þorláksmessukvöldi og þá voru
alltaf sett sérstök fín rúmföt á
rúmið og maður fékk ný náttföt,
oftast nýjan náttkjól og undirföt.
Það var passað. Það ríkir enn þá í
dag sérstök stemning með þetta,“
segir Anna.
„Þegar útvarpið var komið, á
seinni hluta barnæskunnar, þá var
hlustað á jólakveðjurnar á Þor
láksmessu. Ég hlusta enn þá á jóla
kveðjurnar á Þorláksmessu.“

Hátíðarguðsþjónustur
24. desember 2016

Hið guðlega
og mannlega
renna saman

Séra Grétar Halldór Gunnarsson upplifir í ár sín fyrstu
jól sem prestur. Hann segist furðu lítið stressaður fyrir
helgihaldinu í Grafarvogskirkju og aðeins upplifa hlýju
og eftirvæntingu.
Sólveig
Gísladóttir
solveig@365.is

„Ég er nýjasti og ferskasti presturinn í þjóðkirkjunni,“ segir Grétar
glettinn þegar hann tekur á móti
blaðamanni í nýju skrifstofunni
sinni í Grafarvogskirkju. Hann
er enn að koma sér fyrir enda var
hann aðeins vígður til prests þann
20. nóvember síðastliðinn. Grétar
tók lengri leiðina að prestskapnum en hann útskrifaðist sem guðfræðingur fyrir átta árum. „Svo
gleymdi ég að hætta að læra, fór
til Bandaríkjanna í viðbótar meistaranám og þaðan til Edinborgar
þar sem ég kláraði doktorsnám í
guðfræði. Undanfarin tvö ár hef
ég starfað fyrir kirkjuna sem aðstoðarmaður prófasts í Kjalarnesprófastsdæmi.“

Trúin og andlegheit í bakgrunni
Inntur eftir sínum jólahefðum segist Grétar hafa alist upp við svipaðar jólahefðir og flestir Íslendingar. „Trú og andlegheit voru í
bakgrunninum en ekki mjög tengd
kirkjusókn. Ég held að þetta tengist þessari týpísku íslensku heimilistrúrækni sem rekja má til baðstofukristindómsins sem var algengur á Íslandi, enda átti fólk oft
erfitt með að komast til kirkju,“
segir Grétar en fjölskylda hans fór
ekki í kirkju á jólunum en hlustaði á útvarpsmessuna. „Samt sem
áður skildi maður sem barn helgina og friðinn sem fólst í þessum degi, meira að segja í gegnum
allan pakkatritringinn.“

Hnetusteik og svínasteik
Aðfangadagur á uppvaxtarárum
Grétars fólst í því að allri fjölskyldunni og pakkaflóðinu var
smalað í bílinn til að fara til ömmu
og afa að borða hamborgarhrygg.
„Þetta var mjög hefðbundið en
maður upplifði þennan dag algerlega töfrum hlaðinn.“
Grétar hefur haldið í hefðirnar þó ýmislegt sé breytt. „Í dag á
ég börn og sú hefð helst að fara til
ömmu og afa, en nú eru það börnin sem fara til ömmu sinnar og afa,
en við höldum jólin til skiptis hjá
foreldrum mínum og tengdaforeldrum,“ segir Grétar. Matarhefðirnar hafa þó breyst nokkuð. „Systir mín er vegan og mamma mín
grænmetisæta og því höfum við

undanfarin ár borðað hnetusteik
á jólunum. Þessi jólin verðum við
fleiri og þá verður líka hamborgarhryggur.“

Fyrstu jólin sem prestur
Jólin í ár verða með nokkuð öðru
sniði en undanfarin ár enda fyrstu
jól Grétars eftir að hann var vígður prestur í Grafarvogskirkju.
Sóknin er sú stærsta á landinu
með 20 þúsund sóknarbörnum og
prestarnir fjórir sem skipta milli
sín verkum. Grétar verður því
ekki að messa á aðfangadag en sér
þess í stað um annan í jólum, nýársdag og kyrrðarstund milli jóla
og nýárs. Hann segist furðu lítið
stressaður fyrir hátíðunum. „Mér
finnst ég sitja vel í sjálfum mér og
vera tilbúinn enda hef ég fylgst
lengi með. Þó ég sé að gera margt
í fyrsta sinn upplifi ég bara hlýju
og eftirvæntingu að fá að taka þátt
í þessum viðburðum.“
Hann hlakkar sérstaklega til
að stjórna viðburðinum Jólastund
við jötuna á annan í jólum. „Það er
guðsþjónusta fyrir alla fjölskylduna. Þá koma krakkar með, barnakórinn syngur og sagðar verða
sögur.“

Kjarninn í jólaboðskapnum
Jólasagan er mörgum ofarlega í
huga á þessum tíma, en hver er
boðskapur hennar? „Í jólasögunni
er talað um að hið mannlega og hið
guðlega hafi runnið saman í litlu
varnarlausu barni, og ég held að
það sé kjarninn. Það er eins og
línan milli hins andlega og veraldlega verði aðeins þynnri á jólunum. Um jólaleytið upplifum við
tengingu við barnið innra með
okkur og hjarta okkar verður eins
og jata. Við erum minnt á að guð
er ekki langt í burtu heldur mitt í
því lægsta, minnsta og varnarlausasta. Við, sem brynjum okkur oft
fyrir heiminum, ættum að fletta
brynjunni af og finna þetta varnarlausa barn, og þegar við umföðmum vanmátt okkar breytist
hann í styrkleika.“

Erum ólæknandi andleg
Þjóðkirkjan er í dag ekki jafn
óumdeild og hún var fyrir nokkrum árum og æ fleiri eru utan trúfélaga. Hvað fær ungan mann í dag
til að gerast prestur? „Sagan segir
okkur að manneskjan er á einhvern
hátt ólæknandi andleg. Fólk leitar
inn á við hvort sem það er í kirkju

Séra Grétar Halldór Gunnarsson
hlakkar til að takast í fyrsta sinn á
við hátíðarnar sem prestur í Grafarvogskirkju. Mynd/GVA

eða annars staðar. Í íslensku samfélagi leitar fólk í jóga, íhugun
og mindfulness og það er vitnisburður um að manneskjan er andlega leitandi. Ég tel það vera vekjandi kall fyrir kirkjuna að mæta

fólki og verða sá vettvangur sem
fólk þarf til að stunda þessa andlegu leit,“ segir Grétar sem sjálfur
stundar kristilega íhugun. „Ég finn
til heilmikils systkinalags með
þeim sem stunda íhugun eða eitt-

hvað í þá áttina í öllum hefðum og
ég finn að ég hef svolítið áhuga á
því að dusta rykið af þessari þróttmiklu íhugunarhefð og mystík sem
er að finna innan kristindómsins
og gleymist stundum.“
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Hátíðar
guðsþjónustur
GUÐSÞJÓNUSTUR Í GRAFARVOGSKIRKJU
Á AÐVENTU, JÓLUM OG UM ÁRAMÓT 2016 – 2017
Kirkjuselið í Spöng –
Aftansöngur kl. 18.00
Prestur: séra Arna Ýrr Sigurðardóttir
Kór: Vox populi
Einsöngur: Margrét Eir
Organisti: Hilmar Örn Agnarsson
Miðnæturguðsþjónusta
kl. 23.30
Prestur: séra Sigurður Grétar Helgason
Kammerhópur syngur
Organisti: Hákon Leifsson
Jóladagur
Hátíðarguðsþjónusta kl. 14.00
Prestur: séra Sigurður Grétar Helgason
Kór Grafarvogskirkju syngur
Einsöngur: Guðbjörg Sandholt
Organisti: Hákon Leifsson
Aðfangadagur jóla
Beðið eftir jólunum
Barnastund kl. 15.00
Umsjón hefur: Matthías Guðmundsson
Jólasögur og jólasöngvar
Aftansöngur kl. 18.00
Prestur: séra Guðrún Karls Helgudóttir
Kór Grafarvoskirkju syngur og Barnakór
Grafarvogskirkju
Einsöngur: Egill Ólafsson
Fiðla: Gréta Salóme Stefánsdóttir
Kontrabassi: Gunnar Hrafnsson
Organisti: Hákon Leifsson
Stjórnandi barnakórs: Sigríður Soffía
Hafliðadóttir
Aftansöngnum verður sjónvarpað beint á
Stöð2 og visir.is

Jólastund við jötuna kl. 11.00
Prestur: séra Grétar Halldór Gunnarsson
Barnakór Grafarvogskirkju
Stjórnandi: Sigríður Soffía Hafliðadóttir
Organisti: Hilmar Örn Agnarsson

Aftansöngur kl. 18.00
Prestur: séra Arna Ýrr Sigurðardóttir
Kór Grafarvogskirkju syngur
Einsöngur: Sigrún Hjálmtýsdóttir (Diddú)
Organisti: Hákon Leifsson
Nýársdagur 2017
Hátíðarguðsþjónusta kl. 14.00
Prestur: séra Grétar Halldór Gunnarsson
Kór Grafarvogskirkju syngur
Einsöngur: Þóra Einarsdóttir
Organisti: Hákon Leifsson

FELLA OG HÓLAKIRKJA HELGIHALD
UM JÓL OG ÁRAMÓT

16:00 Jólastund fjölskyldunnar
Unglingagospelkór Lindakirkju,
stjórnandi Áslaug Helga Hálfdánardóttir.
Hugvekja og brúðuleikhús.

Aðfangadagur
Aftansöngur kl. 18
Sr. Guðmundur Karl Ágústsson og
Kristín Kristjánsdóttir djákni, predika
og þjóna. Einsöngur Kristín Ragnhildur
Sigurðardóttir

18:00 Aftansöngur
Kór Lindakirkju syngur. Stjórnandi
Óskar Einarsson.
Sr. Guðmundur Karl Brynjarsson þjónar.
23:30 Miðnæturmessa

11:00 Hátíðarguðsþjónusta
Söngkonur úr Óp hópnum syngja.
Undirleikari er Antonía Hevesi.
Hugvekja: Henning Emil Magnússon.
Sr. Guðmundur Karl Brynjarsson þjónar.
Annar í jólum

HELGIHALD Í
LAUGARNESKIRKJU
UM JÓL OG ÁRAMÓT
Aðfangadagur 24. desember
Kl. 14:00 Guðsþjónusta Hjúkrunar
heimilinu Sóltúni.
Einsöngvari Gerður Bolladóttir
Kl. 15:00 Guðsþjónusta í Hátúni 12,
Betri stofunni 2. Hæð.
Einsöngvari Gerður Bolladóttir

14:00 Sveitamessa.
Alþýðleg jólamessa. Kór Lindakirkju
syngur, undir stjórn Óskars Einarssonar
ásamt hljómsveit. Gestasöngvari er
Páll Rósinkranz.
Sr. Guðni Már Harðarson þjónar.

Kl. 16:00 Jólastund barnanna

Gamlársdagur

Nýársdagur 1. janúar
Kl. 16:00 Nýársguðsþjónusta

17:00 Gamlársguðsþjónusta.
Kór Lindakirkju syngur stjórnandi er
Óskar Einarsson.
Gestur: Greta Salóme Stefánsdóttir.
Sr. Guðmundur Karl Brynjarsson þjónar.

FRÍKIRKJAN Í
REYKJAVÍK
HELGIHALD UM
JÓL OG ÁRAMÓT

Gamlársdagur

Aðfangadagur jóla

Jóladagur

Ýmislegt skemmtilegt hefur verið um
að vera í Þjóðminjasafninu á aðvent
unni og enn er hægt að upplifa gömlu
jólin þar með ýmsum hætti.
Á vefsíðu Þjóðminjasafnsins, thjod
minjasafn.is, er til að mynda að finna
jólavef þar sem finna má skemmti
legan fróðleik um íslensku jólasvein
ana, Grýlu, Leppalúða og jólaköttinn.
Einnig um íslenska jólasiði, jólamat
og jólaskraut.
Jólasveinarnir hafa skemmt börn
um í Þjóðminjasafninu daglega þessa
13 daga fyrir jól og í dag, 24. desem
ber, kemur Kertasníkir klukkan 11 og
sprellar með börnunum. Allir eru vel
komnir og aðgangur ókeypis.
Jólakötturinn hefur falið sig í Þjóð
minjasafninu og brugðið sér í ýmis
líki innan um sýningargripina. Hægt
er að nálgast ratleik í móttöku safns
ins þar sem markmiðið er að finna
jólaköttinn í grunnsýningu Þjóð
minjasafnsins, Þjóð verður til. Rat
leikurinn er á sex tungumálum og
stendur til 1. janúar 2017.
Sýning á jólatrjám úr eigu Þjóð
minjasafnsins stendur yfir í Safna
húsinu til 6. janúar 2017. Jólatrén
eru frá því snemma á 20. öld og fram
undir 1970. Trén eru úr safneign Þjóð
minjasafnsins og hafa undanfarin ár
verið til sýnis fyrir jólin. Nú skreyta
þau glæsilegan lestrarsal Safnahúss
ins við Hverfisgötu.

Annar í jólum

LINDAKIRKJA

Kór Lindakirkju syngur.Stjórnandi
Óskar Einarsson.
Sr. Guðni Már Harðarson þjónar.

Þau gömlu góðu jólin

Kl. 18:00 Aftansöngur.
Trompetleikur Þórður Hallgrímsson
Einsöngvari Elma Atladóttir sópran
Jóladagur 25. desember
Kl. 14:00 Hátíðarguðsþjónusta

Sr. Davíð Þór Jónsson þjónar við allar
athafnir og organisti er
Arngerður Maria Árnadóttir

Miðnæturguðsþjónusta
kl. 23.30
Sr. Kristinn Ágúst Friðfinnsson,
predikar og þjónar.
Einsöngur Inga Backman
Klarinettleikur Grímur Helgason
Jóladagur
Hátíðarguðsþjónusta kl. 14
Sr. Kristinn Ágúst Friðfinnsson
predikar og þjónar.
Einsöngur Viktor Albert Guðlaugsson
Gamlársdagur
Aftansöngur kl. 18
Sr Kristinn Ágúst Friðfinnsson,
predikar og þjónar
Sveinn Birgisson leikur á Trompet
Nýjársdagur
Hátíðarguðsþjónusta kl. 14
Sr. Guðmundur Karl Ágústsson,
predikar og þjónar
Óperukór Mosfellsbæjar. Einsöngur
Arnþrúður Ösp Karlsdóttir
Arnhildur Valgarðsdóttir organisti
og kór kirkjunnar annast tónlistina
um hátíðarnar ásamt auglýstu
tónlistarfólki.
Sjá nánar á heimasíðu kirkjunnar:
fellaoghólakirkja.is

Sýning á jólatrjám úr eigu
Þjóðminjasafnsins stendur yfir
í Safnahúsinu,
Hverfisgötu til
6. janúar.
Mynd/Þjóðminjasafn Íslands

Aðfangadagur
24. desember kl. 18

Aðfangadagur
24. desember kl. 23:30

Aftansöngur á aðfangadagskvöldi.
Söngkonan Heiðdís Hanna Sigurðardóttir
syngur einsöng.
Sönghópurinn við Tjörnina syngur jólin
inn undir stjórn Gunnars Gunnarssonar,
organista.
Sr. Hjörtur Magni leiðir stundina.

Miðnætursamvera á jólanótt.
Ellen Kristjánsdóttir og dætur ásamt
strengjasveit.
Sr. Hjörtur Magni talar til viðstaddra.
Sönghópurinn við Tjörnina ásamt
Gunnari Gunnarssyni, organista.
Mætið vel tímanlega til að fá góð sæti!

Jóladagur
25. desember kl. 14

Gamlársdagur
31. desember kl. 17

Hátíðarguðsþjónusta á jóladag.
Ljósanna hátíð fagnað með rísandi sól.
Egill Ólafsson söngvari syngur og spjallar
um tónlistarval sitt.
Sr. Hjörtur Magni, Sönghópurinn við Tjörn
ina ásamt Gunnari Gunnarssyni, organista.

Aftansöngur á gamlársdag.
Hljómsveitin Eva ásamt Sönghópnum
við Tjörnina og Gunnari Gunnarssyni,
organista.
Sr. Hjörtur Magni leiðir stundina.

HELGIHALD Í
ÁSPRESTAKALLI Í
REYKJAVÍK UM
JÓL OG ÁRAMÓT:
24. desember, aðfangadagskvöld:
Aftansöngur í Áskirkju kl. 18.
Kammerkór Áskirkju syngur.
Einsöngur: Vigdís Sigurðardóttir.
25. desember, jóladagur:
Hátíðarguðsþjónusta á hjúkrunarheimilinu Skjóli kl. 13. Félagar úr
Kammerkór Áskirkju leiða söng.
Hátíðarmessa í Áskirkju með níu
ritningarlestrum og jólasöngvum kl. 14.
Skírn og heilög kvöldmáltíð.
Kammerkór Áskirkju syngur.
30. desember, föstudagur:
Jólaguðsþjónusta á Dalbraut 27
kl. 14 Félagar úr Kammerkór Áskirkju
leiða söng.
31. desember, gamlárskvöld:
Aftansöngur í Áskirkju kl. 18.
Kammerkór Áskirkju syngur.
6. janúar, föstudagur:
Þrettándaguðsþjónusta að
Norðurbrún 1 kl. 14. Almennur söngur.

HELGIHALD Í
LANGHOLTSKIRKJU
UM JÓL OG ÁRAMÓT
Aðfangadagur aftansöngur jóla kl. 18
Sr. Guðbjörg Jóhannesdóttir þjónar.
Organisti Árni Heiðar Karlsson. Kór
Langholtskirkju syngur ásamt eldri
félögum. Kristín Sveinsdóttir syngur
einsöng. Trompetleikari er Jóhann
Nardeau.
Jóladagur hátíðarmessa kl. 14
Sr. Jóhanna Gísladóttir þjónar. Organisti Árni Heiðar Karlsson. Kór Langholtskirkju syngur ásamt eldri félögum.
Einsöngur i höndum kórmeðlima.
Óbóleikari er Matthias Nardeau.
Annan í jólum fjölskyldumessa kl. 14
Sr. Jóhanna Gísladóttir þjónar. Kórskóli
Langholtskirkju undir stjórn Bryndísar
Baldvinsdóttir og Hörpu Harðadóttur
flytur helgileik. Gradualekór Langholtskirkju tekur lagið fyrir kirkjugesti.
Organisti Árni Heiðar Karlsson.
Gamlársdagur guðsþjónusta kl. 17

Við allar athafnirnar þjónar séra
Sigurður Jónsson sóknarprestur, og
organisti er Magnús Ragnarsson.

Sr. Jóhanna Gísladóttir þjónar.
Organisti Árni Heiðar Karlsson. Kór
Langholtskirkju syngur ásamt eldri
félögum.

GLEÐILEG JÓL!
GÆFURÍKT KOMANDI ÁR!

Allar nánari upplýsingar um helgihald
yfir hátíðarnar er að finna á heimasíðu
kirkjunnar www.langholtskirkja.is.

fólk
Kynningarblað
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Gunnlaugur með uppáhaldsfígúrurnar, frá vinstri er Chaplin, Jóhannes Páll páfi II, Indira Gandhi, Winston Churchill, Mahatma Gandhi, Golda Meir, Moshe Dayan, Barack Obama og Fidel Castro. MYND/GVA

Daufur er dellulaus maður
Gunnlaugur A. Jónsson, prófessor í guðfræði við HÍ, er dellukarl að eigin sögn. Hann safnar frægum persónum úr
mannkynssögunni í formi 18 cm trékarla. Sænskur handverksmaður, Urban Gunnarsson, á heiðurinn af útskurðinum.
Elín
Albertsdóttir
elina@365.is

Gunnlaugur hefur safnað um
áttatíu tréfígúrum. Þar má berja
augum Winston Churchill, Hitler,
Stalín, Nixon, Mandela, G
 andhi,
Obama, Castro, Kennedy, Jóhannes Pál páfa, Moshe Dayan og Ayatolla Khomeini svo fáeinir séu
nefndir. Söfnunin byrjaði þegar
Gunnlaugur og kona hans, Guðrún
Brynleifsdóttir, voru í heimsókn
í Stokkhólmi í Svíþjóð árið 2009.
Gunnlaugur stundaði sjálfur nám
í Svíþjóð á árum áður og fjölskyldan bjó þar í sjö ár (1981-88). Í þetta
sinn hafði hann lofað að heimsækja
sænskt handverksfyrirtæki kennt
við fjölskylduna Gunnarsson sem
hefur verið starfrækt í Stokkhólmi
frá árinu 1930. „Urban Gunnarsson er sonur mannsins sem stofnaði fyrirtækið og líklegast síðasti
móhíkaninn þar sem hann er kominn undir sjötugt, ókvæntur og
barnlaus. Systir hans málar gripina,“ greinir Gunnlaugur frá.

Féll fyrir spýtukörlum
„Það voru vinahjón okkar, Hrafnkell Helgason læknir, sem nú er
látinn, og Sigrún Aspelund, kona
hans, sem áttu nokkra trékarla og
lofaði ég að fara fyrir þau til Gunnarssons til að kaupa Hitler. Sá var

ekki til svo ég keypti Castro í staðinn. Eftir heimsóknina hugsaði ég
mikið um þessa áhugaverðu gripi.
Ég fór því aftur daginn eftir og
keypti nokkra karla fyrir sjálfan
mig. Síðan er ég fastur viðskiptavinur hjá Urban Gunnarsson sem
er orðinn góður vinur minn að
auki. Sonur minn bjó í Stokkhólmi
í þrjú ár og þegar við hjónin heimsóttum hann bætti ég ætíð í safnið sem er orðið nokkuð fyrirferðarmikið. Þetta eru þó ekki allt menn
sem ég dái, því fer fjarri, margir
verstu harðstjórar sögunnar eru
þarna á meðal. Svona dellur getur
maður fengið,“ segir Gunnlaugur.

Íslendingar í útskurði
Á Gunnarsson-verkstæðinu er
skrá yfir karla og konur sem hægt
er að kaupa. „Flestir karlarnir eru
sænskir stjórnmálamenn, einnig eru þekktir þjóðarleiðtogar eins
og Churchill sem er mest seldi trékarlinn, enda virkilega vel heppnaður. Gandhi er sömuleiðis vinsæll
og Tage Erlander, sem var forsætisráðherra Svía á undan Olof Palme,
og svo de Gaulle. Þá eru allir forsetar Bandaríkjanna frá 1900 komnir í
tré og Trump er í vinnslu,“ útskýrir
Gunnlaugur og bætir við að hægt sé
að panta karl að eigin ósk en það sé
talsvert dýrara.
Enginn Íslendingur er á listanum en Urban hefur gert þá eftir
pöntunum. Tveir Íslendingar eru

í pöntun um þessar mundir fyrir
Gunnlaug. Hann segir þetta vera
tvo sterka karaktera, Sigurbjörn
Einarsson biskup og Ólaf Thors
forsætisráðherra. Einnig er Urban
með í smíðum Jackie Kennedy og
Idi Amin og ísraelsku forsætisráðherrana Shimon Peres og Yitzhak
Rabin. Gunnlaugur hefur sterkar
skoðanir á því hvernig Jackie á að
vera klædd og hefur sent myndir
af henni til útskurðarmeistarans
eins og hann gerir oft í tengslum
við pantanir.

Castro fékk karl
Gunnlaugur á sjálfan sig útskorinn
en þann karl fékk hann í afmælisgjöf. „Gjöfin kom á óvart og ég er
ágætlega sáttur við mittismálið,“
segir hann glettinn. Gunnlaugur á
ekki bara 80 fígúrur uppi á hillu
heldur á hann ævisögur þeirra
flestra og þekkir allvel sögu hvers
og eins. Hann segir að útskurðarmeistarinn sé einnig vel að sér um
sögu allra þeirra sem hann sker
út. „Þekktir sænskir stjórnmálamenn hafa gefið þjóðarleiðtogum
trékarla í opinberum heimsóknum. Olof Palme gaf Castro einn
þegar hann heimsótti Kúbu. Palme
var fyrsti vestræni leiðtoginn sem
fór þangað í heimsókn. Ég veit að
Nixon keypti helling af sjálfum sér
til að gefa öðrum.“
Tréfígúrurnar vekja jafnan mikla athygli á heimili Gunn-

laugs og verður gjarnan til umræða um þá. „Fólk hefur gaman af
því að spreyta sig á hversu marga
það þekkir en menn eru auðvitað
mismunandi glöggir og fígúrurnar óneitanlega misvel heppnaðar.“

Áberandi kynjahalli
Þegar Gunnlaugur er spurður
hvort þetta sé ekki mikið karlaveldi á hillunni hjá honum, svarar hann játandi. „Það er sláandi
kynjahalli hjá skurðmeistaranum og hann afsakar sig með því
að hann sé ekki nægilega flinkur
að skera út konur. Einhvern tíma
var hann beðinn að gera Marilyn Monroe en það tókst svo illa
að viðkomandi vildi hana ekki.
Hann hefur samt gert nokkrar
konur fyrir mig enda hafa gestir
oft spurt hvort ég hafi eitthvað á
móti konum. Ég á Goldu Meir, Indiru Gandhi, móður Theresu, Silvíu
drottningu og Margréti Thatcher.“
Gunnlaugur segist hafa mikla
ánægju af tréfígúrunum og hann
sé hvergi hættur að safna þótt
eiginkonunni finnist nóg komið.
„Einhvern tíma var sagt að daufur væri dellulaus maður og þetta
er ein af mínum dellum. Ég kaupi
bara fleiri hillur. Ég átti von á
Urban í heimsókn í haust til að
skoða safnið mitt en úr því varð því
miður ekki. En við ræðum saman
í síma að minnsta kosti einu sinni
í mánuði.“

Margar jólahefðir
Gunnlaugur er mikið jólabarn.
Jólin byrja hjá honum í messu
í Seltjarnarneskirkju kl. 18 en
hann er í sóknarnefnd kirkjunnar.
Þegar fjölskyldan kemur heim úr
messu er svo jólamáltíðin. „Móðir
mín, Selma Kaldalóns, var hálfdönsk og var ævinlega með aligæs
eða aliönd á borðum. Ég hef fylgt
þeirri hefð,“ segir Gunnlaugur en
móðir hans var þekkt tónskáld og
afi hans, Sigvaldi Kaldalóns læknir, sömuleiðis. Hann samdi ódauðleg lög eins og Hamraborgina, Á
Sprengisandi, Suðurnesjamenn
að ógleymdum jólalögunum Nóttin var sú ágæt ein og Ave Maria.
„Mamma spilaði alltaf jólalög
heima á jólum og meðal þeirra var
einmitt Nóttin var sú ágæt ein. Ég
var alinn upp við helgihald á jólum.
Yngsta læsa barnið í fjölskyldunni
las jólaguðspjallið og þetta gerum
við enn. Mér finnst líka ómissandi
að fara í kirkjugarðana á aðfangadag með bræðrum mínum. Þau eru
ansi mörg leiðin sem við heimsækjum og skreytum.
Önnur hefð er á jóladag en þá
geng ég á Keili ásamt bræðrum
mínum og nokkrum félögum. Það
höfum við gert í tuttugu ár. Eftir
gönguna kemur maður svangur
heim í hangikjötið,“ segir Gunnlaugur sem var að fara yfir prófverkefni guðfræðinema þegar við
trufluðum hann.
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Söngurinn er sálarhreinsun
Desember er viðburðaríkur mánuður hjá fjölskyldu Áslaugar Helgu Hálfdánardóttur, djákna í Lindakirkju. Hún syngur
með kór kirkjunnar og stýrir nokkrum verkefnum innan hennar en tónlistin skipar stóran sess hjá allri fjölskyldunni.
Starri Freyr
Jónsson
starri@365.is

Það er líf og fjör í kirkjum landsins
í desembermánuði og Lindakirkja
í Kópavogi er þar engin undan
tekning. Kór kirkjunnar tekur að
sér fjölda verkefna á þessum árs
tíma að sögn Áslaugar Helgu Hálf
dánardóttur, eins meðlima kórsins,
sem einnig er djákni í Lindakirkju,
kórstjóri unglingagospelkórsins og
umsjónarmaður foreldramorgna og
krílasálmanámskeiða Lindakirkju.
Mánuðurinn er því ansi annasamur
en um leið skemmtilegur að henn
ar sögn. „Meðal viðburða kórsins
má nefna nýlega jólatónleika í Há
skólabíói, við sungum með Eyþóri
Inga á tónleikum hans í Linda
kirkju, einnig á styrktartónleikum
í Grafarvogskirkju og síðustu tvö
árin hefur kórinn sungið í Jesus
Christ Superstar í Hörpu í desem
ber en það verður sýnt næst á skír
dag 2017. Þannig að verkefnin eru
mörg og ólík.“
Áslaug gekk til liðs við kórinn í
Lindakirkju árið 2010 en þá hafði
Óskar Einarsson nýtekið við sem
stjórnandi kórsins og tónlistarstjóri
kirkjunnar. „Áherslurnar í tónlist
eru aðrar hér og gospeltónlistin er
sú tónlistarstefna sem við fylgjum
að stórum parti. Jólin eru þó frek
ar hefðbundin í Lindakirkju.“ Sjálf
hefur hún verið í tónlist frá unga
aldri, lærði á píanó og verið syngj
andi alla ævi eins og hún orðar það
sjálf. Hún söng með kór Mennta
skólans í Hamrahlíð sem nemandi
skólans og síðar með Hamrahlíð
arkórnum í mörg ár. Áslaug klár
aði bæði Kennaraháskólann með
tónmennt sem aðalvalfag og lauk
burtfarar- og söngkennaraprófi frá
Söngskólanum í Reykjavík.

Þétt dagskrá
Dagskráin er búin að vera þétt
undanfarna daga en um leið gef
andi og skemmtileg enda er söng
urinn nokkurs konar sálarhreins
un að hennar sögn. Jólin eru líka
annasamur tími hjá fjölskyldunni
því maður hennar, Matthías V.
Baldursson, starfar einnig í kirkju
og er tónlistarstjóri í Ástjarnar
kirkju í Hafnarfirði. „Á aðfanga
dag fer hann með krakkana á fjöl
skyldustund í Ástjarnarkirkju kl.
14 en þar er yngsti sonurinn að
syngja í barnakórnum og dóttirin
er aðstoðarkórstjóri hópsins.“
Eftir það er brunað beint í Linda
kirkju þar sem unglingagospelkór
Áslaugar syngur í fjölskyldustund
inni kl. 16 en dóttir þeirra syngur

Eftir það borðum
við og opnum
pakka og hegðum okkur
svona eins og nokkuð
eðlileg fjölskylda þangað
til húsmóðirin stingur
aftur af út til að syngja í
miðnæturmessu.
Áslaug Helga Hálfdánardóttir

þar meðan bóndinn spilar undir.
„Við eigum í heildina sex börn, þar
af fjögur saman, og stundum hafa
þau öll verið með hin ýmsu hlutverk
í Lindakirkju.“
Þegar klukkan slær 18 er eigin
maðurinn mættur aftur út í Hafnar
fjörð á meðan Áslaug syngur með
Kór Lindakirkju í Lindakirkju.
„Eftir það borðum við og opnum
pakka og hegðum okkur svona eins
og nokkuð eðlileg fjölskylda þang
að til húsmóðirin stingur aftur af
út til að syngja í miðnæturmessu kl.
23.30 í Lindakirkju.“

Gott að staldra við
Kirkjan á að vera fyrir alla segir
Áslaug og hún vill gjarnan sjá hana
sem nokkurs konar félagsmiðstöð.
„Kirkjan á að vera athvarf kær
leika, friðar og gleði en að sjálf
sögðu með boðskapinn að leiðar
ljósi en prestarnir okkar í Linda
kirkju, Guðmundur Karl og Guðni
Már, eru að mínu mati mjög færir
í að miðla honum. Jólin eru góður
tími til að staldra aðeins við, sem
oft reynist erfitt í þessu neyslu
samfélagi okkar, hugsa inn á við og
finna fyrir þakklætinu í hjartanu.
Það er nefnilega alltaf eitthvað til
að vera þakklátur fyrir.“
Og hún nefni dæmi úr eigin lífi.
„Fyrir tólf árum eignaðist ég í des
ember soninn Matthías Davíð en
fyrir átti ég 18 mánaða tvíbura.
Matthías er langveikur og þegar
hann var tveggja vikna þá þurft
um við að dveljast fyrstu jólin hans
á barnaspítalanum. Tvíburarnir
voru heima í pössun og við foreldr
arnir á þeytingi á milli. Ég man að
ég hugsaði jólin upp á nýtt; mér gat
ekki verið meira sama um pakka,
mat eða hvort húsið væri tipp topp
sem það var ekki. Ég átti bara eina
ósk og hún var sú að allir væru
heilsuhraustir og við gætum verið
öll saman. Því þarf ég oft að minna
mig á þetta og þennan tíma, þegar
jólastressið bankar upp á. Munið
því að njóta.“

„Kirkjan á að vera athvarf kærleika, friðar og gleði en að sjálfsögðu með boðskapinn að leiðarljósi,“ segir Áslaug Helga Hálfdánardóttir, djákni í Lindakirkju og meðlimur kórs Lindakirkju. MYND/GVA

MYCONCEPTSTORE
FALLEGAR JÓLAGJAFIR

Rains regnfatnaður
Verð frá 12.800,-

Loftbelgir
Verð frá 4.900,-

Úrval
af
ljósmyndabókum

Plötuspilari
Verð frá 29.900,-

Úr frá
Verð frá 16.900,-

MYCONCEPTSTORE

Skartgripir í
miklu úrvali

Verslun: Laugavegur 45 / Sími: 519 66 99 / Vefverslun: www.myconceptstore.is

Rains Töskur
Verð frá 12.900,-

smáauglýsingar
atvinna
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000

Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
Sölufulltrúar
er opinn
alla virka
daga
frá 8-17
512
5426
Viðar Ingi Pétursson
vip@365.is
Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Allar smáauglýsingar
vikunnar
á visir.is
Allar
atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is
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RÁÐNINGAR

Kennsla í matreiðslu
Menntaskólinn í Kópavogi auglýsir eftir matreiðslumeistara til fagkennslu í matreiðslu til sveinsprófs. Ráðið
verður í stöðuna frá 1. janúar n.k. og eru launakjör samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og KÍ.
Umsóknir skulu sendar rafrænt til aðstoðarskólameistara
á netfangið helgi.kristjansson@mk.is Ekki er nauðsynlegt
að sækja um á sérstöku eyðublaði, en í umsókn þarf að
greina frá menntun og fyrri störfum.

Gleðilega hátíð

Nánari upplýsingar veita Helgi Kristjánsson
aðstoðarskólameistari helgi.kristjansson@mk.is og
Ragnar Wessman fagstjóri matreiðslu
ragnar.wessman@mk.is . Sími skólans er 594 4000.
Upplýsingar um skólann og námsbraut í matreiðslu er að
finna á heimasíðunni http://www.mk.is.

Skóla- og frístundasvið
Skólameistari

Verkefnisstjóri Náttúruskóla Reykjavíkur - Gufunesbæ
Frístundamiðstöðin Gufunesbær

Laus störf
hjá Kópavogsbæ
Menntasvið

· Yfirsálfræðingur við leik- og grunnskóla
Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Kópastein
· Starfsmaður í sérkennslu í leikskólann Læk
Grunnskólar

· Starfsmenn í dægradvöl í Kársnesskóla
· Stuðningsfulltrúi / skólaliði í Kópavogsskóla
· Starfsmenn í dægradvöl í Smáraskóla
Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á
heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is,
þar sem jafnframt má finna fleiri störf og nánari
upplýsingar.

Frístundamiðstöðin Gufunesbær rekur átta frístundaheimili, fjórar félagsmiðstöðvar og eina sértæka félagsmiðstöð fyrir
fötluð börn og unglinga. Gufunesbær hefur einnig umsjón með þekkingarstöð í umhverfismennt, útinámi og útivist á skóla- og
frístundasviði undir merkjum Náttúruskóla Reykjavíkur. Við leitum að einstaklingi sem hefur mikinn áhuga á umhverfismennt
og sjálfbærni, sterka tengingu við útinám og útivist og reynslu af starfi með börnum og unglingum.
Helstu verkefni og ábyrgð

• Að efla menntun til sjálfbærni á starfsstöðum SFS.
• Að efla umhverfisstarf og umhverfisvitund á starfsstöðum
SFS.
• Að efla og styðja við útivist og útinám á starfsstöðum SFS.
• Að hafa að leiðarljósi og vinna eftir aðalnámskrá leik- og
grunnskóla, starfsskrá SFS auk starfsáætlunar SFS og
Náttúruskóla Reykjavíkur
• Að halda utan um og stýra verkefnum á vegum
Náttúruskóla Reykjavíkur sem lúta að ráðgjöf, fræðslu
og stuðningi í umhverfismálum, menntun til sjálfbærni,
útivist og útinámi.
• Að vinna náið í teymi Náttúruskóla Reykjavíkur og útivistardeildar Gufunesbæjar.

Hæfniskröfur

• Háskólapróf sem nýtist í starfi.
• Reynsla á sviði umhverfismenntar og eða útináms.
• Reynsla af starfi með börnum og unglingum í leikskóla,
grunnskóla eða frístundastarfi.
• Leiðtogahæfileikar, frumkvæði og metnaður til að ná
árangri í starfi.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
• Almenn tölvukunnátta

Umsókn fylgi greinargerð í stuttu máli um framtíðarsýn
umsækjanda fyrir starfið, yfirlit yfir nám og fyrri störf.
Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og reglur Reykjavíkurborgar.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðeigandi stéttarfélags.
• Starfshlutfall -100%
• Umsóknarfrestur - 8. jan 2017.
• Ráðningarform - Ótímabundin ráðning

• Númer auglýsingar - 1666
• Nafn sviðs - Skóla- og frístundasvið

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hafsteinn Hrafn Grétarsson í síma 411-5600 og tölvupósti hafsteinn.h.gretarsson@reykjavik.is

Frístundamiðstöðin Gufunesbær • Gufunesbær - Útivist • Gufunesbæ • 112 Reykjavík

Kópavogsbær
kopavogur.is

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir
borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Fimleikaþjálfarar, íþróttafræðingar
eða verðandi íþróttafræðingar óskast
Íþróttafélagið Gerpla óskar eftir að ráða inn fimleikaþjálfara,
íþróttafræðinga eða verðandi íþróttafræðinga til að kenna 1-4
ára gömlum börnum á sunnudagsmorgnum. Gerpla hefur boðið
upp á þjálfun fyrir börn 3-4 ára í nokkuð mörg ár við góðan
orðstír. Krílafimleikar eru fimleikamiðaður íþróttaskóli þar sem
börnin mæta með foreldrum sínum til æfinga.

Fimleikaþjálfarar í áhaldafimleikadeild karla óskast
Íþróttafélagið Gerpla óskar eftir að ráða inn fimleikaþjálfara fyrir áhaldafimleikadeild karla. Þjálfarinn þarf að hafa
einhverja reynslu af fimleikaþjálfun drengja, möguleiki er á allt
að 70% starfi fyrir rétta einstaklinga.
Þarf að geta hafið störf í janúar 2017.
Hjá Gerplu starfar góður samheldinn hópur af þjálfurum
í stærsta fimleikafélagi landsins. Góður starfsandi,
mikill metnaður og fagmennska í fyrirrúmi
Upplýsingar má fá hjá framkvæmdastjóra Gerplu,
Olgu Bjarnadóttur í síma 441-8801 eða á netfangið
olgab@gerpla.is
Umsóknum ásamt upplýsingum um menntun, starfs- og
þjálfarareynslu skal skilað fyrir 28. desember 2016
á sama netfang.
Stjórn íþróttafélagsins Gerplu

VILTU TAKA ÞÁTT Í AÐ MÓTA KENNSLU
Í HÁSKÓLA Í FREMSTU RÖÐ?
Starf sviðsstjóra kennslusviðs Háskóla Íslands er laust til umsóknar.

STÖRF HJÁ

GARÐABÆ

Háskóli Íslands leitar eftir öflugum stjórnanda í starf sviðsstjóra kennslusviðs. Kennslusvið er ein af
stoðeiningum Háskóla Íslands og hluti af sameiginlegri stjórnsýslu skólans. Hlutverk kennslusviðs er
að hafa umsjón með kennslumálum skólans í heild.

Flataskóli
• Leiðbeinandi við leikskóladeild
• Stuðningsfulltrúi

Kennslusvið og sviðsstjóri vinna náið með stjórnendum skólans, aðstoðarrektor kennslu, kennslu
stjórum fræðasviða, Kennslumálanefnd HÍ, öðrum stoðeiningum í miðlægri stjórnsýslu og fimm
fræðasviðum skólans. Sviðsstjóri heyrir undir framkvæmdastjóra stjórnsýslu.

Hofsstaðaskóli
• Umsjónarkennari

STARFSSVIÐ

MENNTUNAR OG HÆFNISKRÖFUR

Sviðsstjóri ber ábyrgð á samhæfingu kennslumála
á fræðasviðum og að samþætta starf þeirra eininga
sem heyra undir sviðið. Kennslusvið hefur aðkomu
að mótun kennslustefnu skólans, framkvæmd
hennar og stuðningi við gæði og þróun náms og
kennslu við skólann.

• Að lágmarki meistarapróf á háskólastigi sem nýtist í starfi

Bæjarból
• Leikskólakennari

Sviðið hefur einnig faglega umsjón með reglum
og málefnum sem varða kennslu og nám, svo
sem inntöku og skráningu stúdenta, mat á námi,
kennslumál og próf.

• Frumkvæði í starfi

• Reynsla af starfsemi háskóla
• Reynsla og brennandi áhugi á þróun náms
og kennsluhátta á háskólastigi
• Afbragðs samstarfshæfni og lipurð í mannlegum
samskiptum
• Hæfni til að tjá sig á íslensku í ræðu og riti
• Gott vald á ensku

Sækja skal um starfið á heimasíðu Háskóla Íslands: http://www.hi.is/laus_storf. Öllum umsóknum verður
svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin.
Umsóknarfrestur er til og með 9. janúar 2017.
Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá lokum umsóknarfrests. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem
fyrst. Um fullt starf er að ræða. Ráðið er til eins árs með möguleika á ótímabundinni ráðningu.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ásta Möller, sviðsstjóri starfsmannasviðs, í síma 525 5355,
netfang astam@hi.is eða Guðmundur R. Jónsson, framkvæmdastjóri í síma 525 5202, netfang grj@hi.is.
Við ráðningu í störf við Háskóla Íslands er tekið mið af jafnréttisáætlun skólans.
Sjá nánar um starfið www.hi.is/laus_storf

Hæðarból
• Matráður
Kirkjuból
• Leikskólasérkennari eða
þroskaþjálfi
• Leikskólakennari
Lundaból
• Matráður
Fjölskyldusvið
• Félagsleg liðveisla - hlutastarf
fyrir 18 ára og eldri
Ísafold
• Hjúkrunarfræðingur
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru
hvattir til að sækja um.
Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

Háskóli Íslands er alþjóðlegur rannsóknaháskóli og stærsta kennslu-, rannsókna- og vísindastofnun landsins.
Um 1.500 starfsmenn starfa í föstum störfum við skólann og um 2.200 eru lausráðnir. Nemendur við skólann
eru um 13.000. Skólinn skiptist í sex grunneiningar, miðlæga stjórnsýslu og fimm fræðasvið.
Háskóli Íslands býður fjölbreytt nám á öllum stigum og er eini háskóli landsins
sem býður grunnnám og framhaldsnám á öllum helstu fræðasviðum.

G A R Ð ATO R G I 7
SÍMI 525 8500
GARDABAER.IS

Hafnsögumaður Faxaflóahafna sf.
Auglýst er laust til umsóknar starf hafnsögumanns Faxaflóahafna sf.
Faxaflóahafnir sf. óska eftir að ráða til starfa hafnsögumann frá og með 31. mars 2017. Starfsstöð hafnsögumannsins verður í
Reykjavík. Starfið felst aðallega í leiðsögu skipa á svæði Faxaflóahafna sf., skipsstjórn dráttarbáta, móttöku skipa og öðrum
tilfallandi störfum.

Nauðsynlegt er að umsækjandi uppfylli eftirfarandi skilyrði:
•
•
•
•

Skipstjórnarréttindi – CB (2. stigs skipstjórnarnám)
Námskeið í Slysavarnaskóla sjómanna
Góð kunnátta í íslensku og ensku
Góð tölvukunnátta

Faxaflóahafnir sf. eru með starfsemi í Reykjavík, á Akranesi, á Grundartanga og í Borgarnesi. Hafnsögumenn Faxaflóahafna sf.
sinna verkefnum á þeim stöðum. Unnið er á 12 klst vöktum allt árið.
Umsókn, ásamt ferilskrá sendist til Faxaflóahafna sf., á netfangið lilja@faxi.is eigi síðar en 16. janúar 2017. Þar sem í gildi eru
ákvæði laga um hafnavernd þá er óskað eftir að umsækjandi geti lagt fram sakavottorð.
Nánari upplýsingar gefur Gísli Jóhann Hallsson yfirhafnsögumaður í síma 5258900.

Fjörukráin og Hótel Víking

leita að ábyrgum og metnaðarfullum einstakling í
gestamóttöku á hótelinu. Skemmtilegt og
fjölbreytt starf, fullt starf í boði en hægt að semja
um vaktir eins og hentar best.

Helstu verkefni:

• Bókanir og svara tölvupóstum
• Innskráning og þjónusta við gesti
• Reikningar og dagsuppgjör
• Símsvörun
• Sala minjagripa og sala í ferðir

Hæfniskröfur:

• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Stundvísi og reglusemi
• Góð íslensku og enskukunnátta skilyrði
• Reynsla af sambærilegum störfum æskileg
• Fagmannleg framkoma og snyrtimennska
• Önnur tungumál kostur

Áhugasamir sendi tölvupóst með ferilskrá á:

birna@fjorukrain.is

Bókasafns- og upplýsingafræðingur
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum auglýsir
eftir bókasafns- og upplýsingafræðingi. Stofnunin rekur
öflugt rannsóknarbókasafn á fræðasviði Árnastofnunar
sem þjónar starfsmönnum og gestum stofnunarinnar.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Uppbygging og stjórnun safnkosts
• Aðföng bóka og tímarita
• Skráning og útlán í Gegni
• Þjónusta við starfsmenn og gesti
• Umsjón með lestrarsölum
• Umsjón með skjalasafni
• Umsjón með vefsíðum bókasafnsins á vef stofnunarinnar
Hæfniskröfur:
• MLIS-próf í bókasafns- og upplýsingafræði eða
sambærileg menntun
• Skráningarheimild í Gegni
• Reynsla af skjalastjórnun æskileg
• Góð íslensku- og tungumálakunnátta og færni í
mannlegum samskiptum
• Mjög góð tölvufærni
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Góð skipulagshæfni, sjálfstæði og öguð vinnubrögð
Um er að ræða fullt starf frá 1. febrúar 2017.

LANDSPÍTALI ... TIL GÓÐRA VERKA!

Umsóknir skulu berast til Stofnunar Árna Magnússonar
í íslenskum fræðum á rafrænu formi á netfangið
kari.kaaber@arnastofnun.is eigi síðar en 6. janúar 2017.

Barnaspítali Hringsins

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt
um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun um ráðningu hefur
verið tekin.

DEILDARLÆKNIR

Laun eru skv. kjarasamningum BHM og fjármála- og efnahagsráðherra f.h. ríkissjóðs.

Barnaspítali Hringsins auglýsir laus til umsóknar tvö störf deildarlækna. Ráðið er í störfin til
6 mánaða frá 1. september og 1. nóvember 2017 eða eftir samkomulagi. Starfshlutfall er 100%
og er unnið í dagvinnu og á staðarvöktum. Deildarlæknar starfa á deildum Barnaspítala
Hringsins þ.e. bráðamóttöku og legudeild barna ásamt Vökudeild.

Við ráðningar í störf hjá Stofnun Árna Magnússonar í
íslenskum fræðum er tekið mið af jafnréttisstefnu stofnunarinnar.

Á Barnaspítalanum er veitt fjölbreytt þjónusta sem krefst mikillar sérþekkingar og samvinnu
fagfólks. Sjá nánar á heimasíðu www.barnaspitali.is.
Umsóknarfrestur er til og með 16. janúar. 2017

NÁNARI UPPLÝSINGAR Á HEIMASÍÐU LANDSPÍTALA;
WWW.LANDSPITALI.IS/MANNAUDUR OG STARFATORGI; WWW.STARFATORG.IS
Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5000 manns starfa í þverfaglegum
teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús
í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru
öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

UMHYGGJA • FAGMENNSKA • ÖRYGGI • FRAMÞRÓUN

Frekari upplýsingar um stofnunina má finna á heimasíðunni, www.arnastofnun.is.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ólöf Benediktsdóttir
(s. 525 4022, olof.benediktsdottir@arnastofnun.is).
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VERSLUNARSTJÓRI - HALLARMÚLI
PENNINN EYMUNDSSON
STARFSSVIÐ

HÆFNISKRÖFUR

•
•
•
•
•
•

• Háskólapróf sem nýtist í starfi er kostur, en ekki skilyrði

Ábyrgð á rekstri og afkomu verslunarinnar
Dagleg stjórnun verslunar
Umsjón með starfsmannamálum
Eftirfylgni með áætlunum og þátttaka í gerð þeirra
Ábyrgð á innkaupum og framsetningu vöru
Önnur tilfallandi verkefni

Nánari upplýsingar um starfið veitir
Hildur Halldórsdóttir, hildurh@penninn.is.

• Reynsla af stjórnun og rekstri æskileg
• Frumkvæði og leiðtogahæfileikar

Áhugasömum er bent á að sækja um starfið
á heimasíðu Pennans.

• Sjálfstæði og sveigjanleiki
• Þjónustulund og fagleg framkoma

Umsóknarfrestur er til 28. desember nk.

• Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum

Austurstræti 18

Álfabakka 16, Mjódd

Hafnarfirði - Strandgötu 31

Ísafirði - Hafnarstræti 2

Skólavörðustíg 11

Kringlunni norður

Keflavík - Sólvallagötu 2

Vestmannaeyjum - Bárustíg 2

Laugavegi 77

Kringlunni suður

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Húsavík - Garðarsbraut 9

Hallarmúla 4

Smáralind

Akranesi - Dalbraut 1

Flugstöð Leifs Eiríkssonar

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

SLÖKKVILIÐIÐ LEITAR
AÐ LIÐSAUKA

VILTU TAKA ÞÁTT?

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins (SHS)
vill ráða starfsfólk til að sinna slökkvi
starfi og/eða sjúkraflutningum. Bæði er
um framtíðarstörf að ræða og sumarstörf
fyrir sumarið 2017. Framtíðarstarfsmenn
munu fá nauðsynlega menntun og
þjálfun til að geta sinnt bæði slökkvistarfi
og sjúkraflutningum hjá SHS en sumar
starfsmenn þurfa að hafa starfsréttindi
sem sjúkraflutningamenn. Allir starfs
menn verða að vera reiðubúnir að vinna
vaktavinnu.
Við erum að leita að einstaklingum sem
vilja láta gott af sér leiða og hafa áhuga
á að tilheyra öflugu liði sem hefur það
hlutverk að sinna útkallsþjónustu á höfuð
borgarsvæðinu. Við viljum gjarnan sjá
fleiri konur í liðinu og æskilegt er að um
sækjendur séu ekki eldri en 28 ára vegna
kröfu um eðlilega endurnýjun í liðinu.
Kynningarfundur verður haldinn fyrir
umsækjendur í slökkvistöðinni í Hafnar
firði þann 6. janúar kl. 17:00 og hlaupa
próf (æfingapróf) fara fram í Kaplakrika
17. desember og 7., 14. og 21. janúar.
Nánari upplýsingar um hæfniskröfur og
umsóknarferlið í heild sinni má finna á
heimasíðu SHS.

www.shs.is

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins
Skógarhlíð 14 / S: 528-3000
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Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is

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

Stofnun

Staður

Aðjúnkt
Sálfræðingar
Sérfræðingur
Sálfræðingur
Hjúkrunarfræðingar
Móttökuritari
Skrifstofumaður
Doktorsnemar, eðlis-,efnafr. ofl.
Ræstingar
Deildarlæknir
Umsjónamaður eldistilrauna
Sérgreinadýralæknir
Fagsviðsstjóri
Virkniþjálfi
Lögreglumenn
Lögfræðingur
Embætti skrifstofustjóra
Rannsóknam. svið uppsjávarfiska
Rannsóknam. í sjávarvistfræði
Sérfr. til rannsókna á vistfr. fjarða
Sérfr., rannsóknir á veiðarfærum
Sérfr. í líkanagerð og stofnmati

Háskóli Íslands, raunvísindadeild
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Vatnajökulsþjóðgarður
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilsugæslan Hamraborg
Landspítali, bráðamóttaka
Háskóli Íslands
Seðlabanki Íslands
Landspítali, Barnaspítali Hringsins
Háskólinn á Hólum
Matvælastofnun, heilbrigðiseftirlit
Matvælastofnun
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Lögreglustjórinn á Suðurnesjum
Nefnd um eftirlit m. störfum lögreglu
Velferðarráðuneytið
Hafrannsóknastofnun
Hafrannsóknastofnun
Hafrannsóknastofnun
Hafrannsóknastofnun
Hafrannsóknastofnun

201612/1637
Reykjavík
Reykjanesbær 201612/1636
201612/1635
Höfn
201612/1634
Reykjavík
Neskaupsstað 201612/1633
201612/1632
Kópavogur
201612/1631
Reykjavík
201612/1630
Reykjavík
201612/1629
Reykjavík
201612/1628
Reykjavík
Sauðárkrókur 201612/1627
201612/1626
Selfoss/Norðurland
201612/1625
Selfoss/Norðurland
Seyðisfjörður 201612/1624
Reykjanesbær 201612/1623
201612/1622
Reykjavík
201612/1621
Reykjavík
201612/1620
Reykjavík
201612/1619
Reykjavík
201612/1618
Ísafjörður
201612/1617
Reykjavík
201612/1616
Reykjavík

RÁÐNINGAR

Nr. á vef

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 2. janúar 2017 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

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu,
getu og reynslu starfsmanna.
Hver einstök ráðning er mikilvæg
fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis
og viðkomandi einstaklings að vel
takist til.
Hafðu samband við okkur og sjáðu
hvað við getum gert fyrir þig.

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

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is

| fasteignir |

LAUGARDAGUR 24. desember 2016

Sími
Sími
Sími
Sími
568 2444
568
2444

568 2444
568
2444

Ingileifur Einarsson, Lögg. fasteignasali.
– www.asbyrgi.is

– www.asbyrgi.is
Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen
- 108 Reykjavík
Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Frum
Frum

LÆKJARHJALLI 20
LÆKJARHJALLI
2015-16
OPIÐ HÚS
Í DAG Á MILLI
OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 15-16

Mjög fallegt og vel staðsett parhús við Lækjarhjalla í KópaÞökkum
viðskiptin
MjögHúsið
fallegt og
vel staðsett
parhús
við Lækjarhjalla
í Kópavogi.
222,5
fm, þar af
er bílskúr
30 fm.
Óskum er
viðskiptavinum
okkar
og landsmönnum
á
árinu
sem
ereldhús,
aðfm.
líða.
vogi.
Húsið
er
222,5
fm,
þar
af
er
bílskúr
30
Óskum
viðskiptavinum
okkar
og
landsmönnum
Húsið
skiptist
m.a.
í
stofu,
borðstofu,
gesta
öllum
gleðilegra
jóla ogborðstofu,
farsæls komandi
árs wc,
Húsiðöllum
skiptist
m.a.svefnherbergi,
í stofu,
eldhús,
gesta
baðherbergi,
fjögur
sólstofu
og sjónvarpsgleðilegra
jólaá og
farsæls
komandi
árs wc,
Þökkum
viðskiptin
árinu
sem
er
að
líða
baðherbergi,
fjögur svefnherbergi,
og sjónvarpshol.
StórÞökkum
timburverönd
er bæði
út sólstofu
frá
sólstofu
og stofu.
viðskiptin
á árinu
sem
er að
líða
hol. Stór
er bæði út frá sólstofu og stofu.
VERÐ
57,5timburverönd
millj.
VERÐ 57,5 millj.
INGILEIFUR EINARSSON, löggiltur fasteignasali
INGILEIFUR
EINARSSON,
www.3lian.com
3lian素材 löggiltur fasteignasali

Gleðin kemur innanfrá
Óskum viðskiptavinum okkar nær
og fjær og landsmönnum öllum
gleðilegra jóla

www.3lian.com 3lian素材

GEFÐU
HÆNU
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 og landsmönnum
öllum gleðilegra jóla og
farsæls komandi árs.

Óskum viðskiptavinum
okkar og landsmönnum
öllum gleðilegra jóla

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Starfsfólk Eignamiðlunar

Frum www.frum.is

Við óskum viðskiptavinum okkar
sem og landsmönnum öllum
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.
Þökkum viðskiptin á liðnum árum.

www.as.is
as@as.is

Fjarðargötu 17 • 220 Hafnarfirði • Sími 520 2600 • Fax 520 2601

Síðumúla 21 · S. 588 9090 · www.eignamidlun.is

Suðurlandsbraut 52
108 Reykjavík
Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Runólfur Gunnlaugsson Ásmundur Skeggjason Brynjar Baldursson
Runólfur Gunnlaugsson Ásmundur Skeggjason Brynjar Baldursson
Runólfur
Skeggjason sölufulltrúi
Brynjar Baldursson
lögg.
fast. Gunnlaugssonlögg.Ásmundur
fast.
lögg. fast.
lögg. fast.
sölufulltrúi
lögg. fast.
lögg. fast.
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir
Jóhann Friðgeir
Jóhann Friðgeir
Valdimarsson
Valdimarsson
Valdimarsson
sölufulltrúi
sölufulltrúi
sölufulltrúi

Jólakveðja,
Jólakveðja,
Jólakveðja,
starfsfólk
Höfða
starfsfólk
Höfða
starfsfólk
Höfða
fasteignasölu
fasteignasölu
fasteignasölu.

Helgi Jónsson
Kristinn Tómasson
sölufulltrúi
lögg. fast.

Árni Þorsteinsson
sölufulltrúi

Óskum
landsmönnumöllum
öllum
Óskumvinskiptavinum
viðskiptavinum okkar og landsmönnum
gleðilegra
farsældar áá ný
ný ju
ju ári.
ári.
gleðilegra jóla og farsældar
Þökkum viðskiptin á árinu.
Þökkum viðskiptin á árinu.
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HEILL HEIMUR AF
SKEMMTUN VIÐ HÖNDINA
Stöð 2 Maraþon NOW er ný streymisveita fyrir
snjallsíma, spjaldtölvur, Apple TV og vefspilara.*

3

MÍN AÐ SKRÁ SIG

DAGAR FRÍTT

2.990 KR. Á MÁNUÐI
2now.is

SÉRSTAÐA

STÖÐ 2 MARAÞON NOW
JÁ

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA

NEI

JÁ

TEXTAÐ EFNI

AÐEINS AÐ HLUTA

JÁ

TALSETT BARNAEFNI

AÐEINS AÐ HLUTA

JÁ

HBO

NEI

JÁ

ÍÞRÓTTIR OG FRÉTTIR

NEI

NEI

*Þjónustan er einnig aðgengileg á myndlyklum Símans.

ERLENT NIÐURHAL
(AUKINN KOSTNAÐUR)

JÁ

JÁ

GREIÐA TIL STEF

NEI

JÁ

GREIÐA SKATTA Á ÍSLANDI

NEI

smáauglýsingar

512 5000

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

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

smaar@frettabladid.is / visir.is

BÍLAR &
FARARTÆKI

Bílar óskast

Óskast keypt

ÞJÓNUSTA

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Bíll óskast á 25-250þús.
Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu
sms.

Þarftu að kaupa eða
selja bíl?

Bókhald

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Búslóðaflutningar

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

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

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is

Spádómar
Spásíminn 908 5666

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

Rafvirkjun
Raflagnir, dyrasímar.
S. 663 0746.

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

Malt & Appelsín kippa og pakki af
Mackintosh Quality Street fyrir þá
sem skrá bílinn sinn á sölu hjá okkur
í desember. Mikil sala- vantar bíla á
skrá.

Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

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

Lyftarar

Eigum á lager nýjar skæralyftur frá
SKYJACK og bómulytur frá Niftylift
uppl. 7742501 eyvindur@simnet.is
www.skyjack.is

HÚSNÆÐI

Húsaviðhald

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

Smiðskraftur ehf.
Nýsmíði og viðhald.

Getum bætt við okkur verkefnum
gipsvinna, parketlagnir og allt
almennt viðhald.
Uppl. í s. 663 3944 Ingi
smidskraftur@gmail.com

Leigjendur, takið eftir!

Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu
samb. við okkur í s. 511 1600.

Geymsluhúsnæði
GEYMSLUR.IS
Sími 555-3464

Ökukennsla
Kenni allan daginn Toyota 2014,
hjálpa við endurtökupróf og
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863
7493.

HEIMILIÐ

Barnavörur

KEYPT
& SELT

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

Geymslurtilleigu.is

Þarftu að laga til fyrir jólin. Stærðir
1,6-5,5 fm. Jólatilboð fyrir nýja
viðskiptavini: Desembermánuður
frír. Aðgangur 24 tíma sólarhrings,
upphitað og vaktað. Smiðjuvegur 4
Kópavogi. S: 4143000.

TILKYNNINGAR

Einkamál

Til sölu

Hjólbarðar

Húsnæði í boði

100 bílar ehf
Stekkjarbakki 4, 109 Reykjavík
Sími: 517 9999
Opið 10-18 virka daga &
laugardaga 11-15
www.100bilar.is

Símadömur 908 1666

Við erum mjög heitar, langar til að
heyra í þér. 100% trúnaður. Lokað á
aðfangadag.

Save the Children á Íslandi

Vagnstykki, kerrustykki
og skiptitaska

Save the Children á Íslandi

Frábær dekkjatilboð

SÉRFRÆÐINGAR Í SJÁVARFANGI
Heimsending. www.humarsalan.is
Pöntunarsími: 8676677

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

Góð
kaup!

Verð frá kr. 99.900. Barnið Okkar
Hlíðasmára 4, 201 Kóp. Barnidokkar.is

DACIA Duster 4x4

TOYOTA Hilux gx

Árgerð: 2014
Ekinn: 127þ.km.

Árgerð: 2016
Ekinn: 9þ.km.

Verð: 2.290.000 Verð: 6.790.000
KOMDU OG
PRÓFAÐU!

Malarhöfða 2
Sími 5773777
www.bill.is

Dísel
6 gírar

Rnr.106818

Dísel
Sjálfskiptur

Rnr.197599

RENAULT Kangoo express

NISSAN Qashqai tekna

Árgerð: 2014
Ekinn: 125þ.km.

Árgerð: 2016
Ekinn: 0þ.km.

Verð: 1.450.000 Verð: 4.990.000
Dísel
6 gírar

Rnr.107714

Dísel
6 gírar

Rnr.197611

RENAULT Trafic minibus

Verð: 3.890.000
Árgerð: 2014
Ekinn: 98þ.km.

Dísel
6 gírar

Rnr.270094

NISSAN Note

Verð: 2.290.000
Árgerð: 2016
Ekinn: 1þ.km.

Dísel
5 gírar

Rnr.130522

Þjónustuauglýsingar
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.



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

Sími 512 5407
Íshúsið ehf • www.ishusid.is • S:566 6000

Óskar viðskiptamönnum 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 farsæls komandi árs,
þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.
Óskar viðskiptamönnum sem og landsmönnum öllum gleðilegra jóla og
farsældar á nýju ári. Þökkum ánægjuleg viðskipti á árinu sem er að líða.

nyja.is

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

Óskar 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 farsældar
á nýju ári, þökkum viðskiptin
á árinu sem er að líða.

www.fjardarbolstrun.is
Óskar viðskiptavinum sem
og landsmönnum öllum
gleðilegra jóla og
farsældar á nýju ári,
þökkum viðskiptin á
árinu sem er að líða.
Höfðahöllin Funahöfða 1, 110 RVK, s. 567 4840, www.bilo.is

ÓSKAR VIÐSKIPTAVINUM SEM OG LANDSMÖNNUM ÖLLUM
GLEÐILEGRA JÓLA OG FARSÆLS KOMANDI ÁRS OG ÞÖKKUM
VIÐSKIPTIN Á ÁRINU SEM ER AÐ LÍÐA.

www.velaverkjs.is

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

Formbólstrun

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

Snyrti & nuddstofan Smart
Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

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.

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

Óskar viðskiptavinum sem og landsmönnum öllum
gleðilegra jóla og farsæls komandi árs,
þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.
Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart
Sími 789 3031 eða helgasig2@gmail.com

Smáauglýsingar óska viðskiptavinum sem
og landsmönnum öllum gleðilegra jóla
og farsældar á nýju ári

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

Alla fimmtudaga og laugardaga



arnarut@365.is sigrunh@365.is

Prima ehf óskar viðskiptamönnum, samstarfsaðilum og
landsmönnum öllum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.

Húsarif
Jarðvinna
Uppsláttur
Steypusögun
Kjarnaborun
Múrbrot

Kynningarblað hÁTÍÐARGUÐsÞJÓNUSTUR
24. desember 2016
HÁTEIGSKIRKJA
HELGIHALD UM JÓL

HELGIHALD Í
DIGRANESKIRKJU
UM JÓL OG ÁRAMÓT
Aðfangadagur jóla
24. desember
Jólagleði í Digraneskirkju kl. 15:00
Fjölskyldustund undir stjórn Maríu
Magnúsdóttur.
Prestur: sr. Magnús Björn Björnsson.
Aftansöngur kl. 18:00
Hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar.
Einsöngvari: Einar Clausen
Prestur: sr. Gunnar Sigurjónsson
Jóladagur 25. des.
Hátíðarguðsþjónusta kl. 14:00
Einsöngvari Una Dóra Þorbjörnsdóttir
Báðir prestarnir
Gamlársdagur 31. des.
Aftansöngur kl. 16:00
ATH breyttan tíma
Kór Digraneskirkju.
Báðir prestarnir
Organistinn
Sólveig Sigríður Einarsdóttir og Kór
Digraneskirkju eru alla hátíðisdagana

HELGIHALD UM
HÁTÍÐIRNAR Í
BREIÐHOLTSKIRKJU,
TJALDKIRKJUNNI Í
MJÓDD
24. desember – aðfangadagur
Aftansöngur kl. 18.
Prestur sr. Þórhallur Heimisson.
Kór Breiðholtskirkju syngur.
Forsöngur Marta Guðrún Halldórsdóttir
Einsöngur Júlía Traustadóttir
Fiðluleikur Hildigunnur Halldórsdóttir
Organisti Örn Magnússon

Hátíðarguðsþjónusta kl. 14.
Prestur sr. Þórhallur Heimisson.
Kór Breiðholtskirkju syngur.
Forsöngur Marta Guðrún Halldórsdóttir
Fiðluleikur Herdís Mjöll Guðmundsdóttir
Óbó Sverrir Guðmundsson
Horn Halldór Bjarki Arnarson
Organisti Örn Magnússon
26. desember – annar jóladagur
Fjölskylduguðsþjónusta kl. 14.
Prestur sr. Þórhallur Heimisson.
Organisti Örn Magnússon.
- Börn úr barnastarfi kirkjunnar flytja
helgileik og syngja jólasöngva
- Drop – In skírn

Aftansöngur kl. 18.
Prestur sr. Þórhallur Heimisson.
Kór Breiðholtskirkju
Organisti Örn Magnússon.

Aðfangadagur, 24. desember:
- Kl. 18 Aftansöngur
í Vídalínskirkju.
Sr. Jóna Hrönn Bolladóttir þjónar.
Tinna Ágústsdóttir dansar og
Hlöðver Sigurðsson syngur einsöng.
Kór Vídalínskirkju syngur undir stjórn
Jóhanns Baldvinssonar, organista.
- Kl. 23.30 Miðnæturguðsþjónusta
í Garðakirkju.
Sr. Friðrik J. Hjartar þjónar.
Anna Sigríður Helgadóttir
syngur einsöng.
Jóladagur, 25. desember:
- Kl. 14 Hátíðarguðsþjónusta
í Vídalínskirkju.
Sr. Friðrik J. Hjartar þjónar.
Hallfríður Ólafsdóttir leikur á flautu.
Kór Vídalínskirkju syngur undir stjórn
Jóhanns Baldvinssonar, organista.

- Kl. 14 Hátíðarmessa
í Vídalínskirkju
Sr. Hans Guðberg Alfreðsson þjónar.
Katrín Júlíusdóttir, flytur hugvekju.
Erla Björg Káradóttir syngur einsöng.
Kór Vídalínskirkju syngur undir stjórn
Jóhanns Baldvinssonar, organista.
- Kl. 15.30 Hátíðarguðsþjónusta
í Ísafold
Sr. Hans Guðberg Alfreðsson þjónar.

Aftansöngur
aðfangadag kl. 17:00.
Egill Árni Pálsson tenór syngur ásamt
Kór Víðistaðasóknar.
Saxófónleikur: Vigdís Klara Aradóttir
og Guido Bäumer.
Miðnæturguðsþjónusta
aðfangadag kl. 23:30.
Kór Flensborgarskólans og Flensborgarkórinn syngja.
Stjórnandi: Hrafnhildar Blomsterberg.
Hátíðarguðsþjónusta jóladag kl. 14:00.
Bylgja Dís Gunnarsdóttir sópran
syngur ásamt Kór Víðistaðasóknar.
Helgistund gamlársdag
kl. 17:00.

Nánar um allt á Háteigskirkja.is

Kór Víðistaðasóknar syngur.
Prestar: Sr. Bragi J. Ingibergsson
sóknarprestur og sr. Hulda Hrönn
Helgadóttir héraðsprestur
(miðnæturguðsþjónuta á jólanótt).
Organisti:
Helga Þórdís Guðmundsdóttir.

HÁTÍÐARDAGSKRÁ
Árbæjarkirkju um jólin

JÓL OG ÁRAMÓT Í
GUÐRÍÐARKIRKJU

31. des
Aftansöngur kl.18:00
1. jan.
Nýársmessa kl.14:00

Aðfangadagur
Aftansöngur kl.18.00. sr. Petrína Mjöll
Jóhannesdóttir þjónar fyrir altari
og prédikar. Kirkjukórinn syngur
hátíðarsöngva. Einsöngur Jóhann
Friðgeir Valdimarsson. Matthías
Birgir Nardeau leikur á Obó.
Miðnæturmessa
kl.23.00 sr. Þór Hauksson þjónar fyrir
altari og prédikar. Jóhann Smári
Snorrason bassi syngur einsöng.
Martial Nardeau flautu leikari.
Jóladagur
Hátíðarguðsþjónusta kl.14.00 sr.
Petrína Mjöll Jóhannesdóttir þjónar
fyrir altari og prédikar. Fiðluleikur
Gréta Salome Stefánsdóttir
Annar dagur jóla
Útvarpsguðsþjónusta kl.11.00
Kirkjukór Árbæjarkirkju og
Harmóníukórinn syngja. Örnólfur
Kristjánsson, sello. sr. Þór Hauksson
þjonar fyrir altari og prédikar.

24. desember Aðfangadagur
Kl. 13:00 Barnaguðsþjónusta
í Lágafellskirkju

Organisti og kórstjóri í öllum athöfn
unum er Krisztina Kalló Szklenár
organisti og Kirkjukórinn syngur
hátíðarsöngva.

Kl. 18:00 Aftansöngur í Lágafellskirkju
Kl. 23:30 Miðnæturguðsþjónusta í
Lágafellskirkju
25. desember - Jóladagur
Kl. 14:00 Hátíðarguðsþjónusta í
Lágafellskirkju
Kl. 16:00 Hátíðarguðsþjónusta
í Mosfellskirkju
31. desember - Gamlársdagur
ATHUGIÐ BREYTTUR TÍMI !
Kl. 17:00 Aftansöngur í Lágafellskirkju
Allar upplýsingar um kirkjur og kirkju
starf í Mosfellsbæ er hægt að nálgast
á heimasíðu kirkjunnar:
www.lagafellskirkja.is

Dásamleg jólastund, með brúðuleikriti,
jólasögu og söng.
Sr. Kristín Pálsdóttir og
sr. Sigfús Kristjánsson leiða stundina.
Kl. 18:00 - Aftansöngur
Flutt verður hátíðartón sr. Bjarna
Þorsteinssonar. Erla Björg Káradóttir
syngur einsöng. Kór Hjallakirkju
syngur og leiðir almennan söng.

Flutt verður hátíðartón sr. Bjarna
Þorsteinssonar. Kór Hjallakirkju syngur
og leiðir almennan söng.
Prestur er sr. Kristín Pálsdóttir

29. desember

Jóladagur 25. desember
14:00 Hátíðarmessa

Kl. 18:00 - Aftansöngur

Nýársdagur 1. janúar
14:00 Hátíðarmessa

Hátíðarguðsþjónusta kl: 14:00.
Prestur sr. Skírnir Garðarsson,
Organisti Hrönn Helgadóttir og
Kór Guðríðarkirkju syngur.
Fimmtudagur 29.desember
Vængjamessa kl: 20:00.
Prestar Karl V.Matthíasson
Petrína M.Jóhannesdóttir og Arna Ýr
Sigurðardóttir. Tónlistflutningur í umsjá
Grétars Örvarssonar og Rúnars Þórs.
Það verða fulltrúar frá AA og alanon
sem tala.
Gamlársdagur 31 desember
Aftansöngur kl: 16:00
Prestur sr. Skírnir Garðarsson,
Organisti Hrönn Helgadóttir og
Kór Guðríðarkirkju syngur.

HEYDALASÓKN
Aðfangadagskvöld
Aftansöngur í Stöðvarfjarðarkirkju kl.
18.00 og náttsöngur í Heydalakirkju í
Breiðdal kl. 23.00.
Annar í jólum
Hátíðarguðsþjónusta í Stöðvarfjarðarkirkju kl. 11.00 og í Heydalakirkju í Breiðdal kl. 13.00.

24. desember
Aðfangadagur jóla
Aftansöngur kl. 18.00.
Sr. Irma Sjöfn Óskarsdóttir.
Mótettukór Hallgrímskirkju syngur.
Stjórnandi Hörður Áskelsson.
Barna- og unglingakór Hallgrímskirkju.
Stjórnandi Ása Valgerður Sigurðardóttir.
Organisti Björn Steinar Sólbergsson.
Miðnæturguðsþjónusta á
jólanótt kl. 23.30
Dr. Sigurður Árni Þórðarson.
Schola cantorum syngur.
Einsöngur Ragnheiður Sara Grímsdóttir
Einleikur: Daði Kolbeinsson
Stjórnandi og organisti er
Hörður Áskelsson

25. desember
Jóladagur
Hátíðarguðsþjónusta kl. 14.00.

Aðfangadagur 24. desember
16:00 Jólastund barnanna við jötuna
18:00 Aftansöngur
23:30 Nóttin var sú ágæt ein:
Söngvar á jólanóttu

Gamlársdagur 31. desember
18:00 Aftansöngur

Jóladagur 25.desember

Aðfangadagur kl. 18:00.
Aftansöngur Hátíðartón sr. Bjarna
Þorsteinssonar flutt. Ásta Ágústs
dóttir, djákni prédikar og sr. Sigurður
Arnarson, þjónar fyrir altari. Kór
Kópavogskirkju syngur undir stjórn
Lenku Mátéová kantors kirkjunnar.
25. desember
Jóladagur kl. 14:00 Hátíðarguðs
þjónusta. Hátíðartón sr. Bjarna
Þorsteinssonar flutt. Sr Sigurður
Arnarson prédikar og þjónar fyrir
altari. Kór Kópavogskirkju syngur
undir stjórn Lenku Mátéová kantors.
25. desember
Jóladagur kl 15:15 Hátíðarguðs
þjónusta á hjúkrunarheimilinu
Sunnuhlíð. Sr. Sigurður Arnarson
prédikar og þjónar. Kór Kópavogs
kirkju syngur undir stjórn
Lenku Mátéová.

Kl. 16:00 Jólastund barnanna

Kl. 14:00 Hátíðarguðsþjónusta

Annar í jólum 26. desember
11:00 Jólaskemmtun barnastarfsins
14:00 Hátíðarguðsþjónusta

Aftansöngur kl: 18:00
Prestur sr. Karl V. Matthíasson,
Organisti Hrönn Helgadóttir og
Kór Guðríðarkirkju syngur,
Bylgja Dís Gunnarsdóttir söngkona
syngur einsöng.

24. desember
Aðfangadagur kl. 15:00 Beðið eftir
jólunum. Fjölskylduhelgistund í umsjón
Sr. Sigurðar Arnarsonar sóknarprests
og Braga Árnasonar.

Aðfangadagur

Jóladagur

NESKIRKJA

Aðfangadagur 24.desember

KÓPAVOGSKIRKJA

JÓL Í HJALLAKIRKJU

Prestur er sr. Sigfús Kristjánsson.

Annar jóladagur,
26. desember:

1. janúar 2017, Nýársdagur:

26. desember:
Fjölskylduguðsþjónusta kl.14.
Félagar úr Kór Háteigskirkju syngja.
Nemendur úr Ballettskóla
Eddu Scheving dansa.

HELGIHALD Í MOSFELLSPRESTAKALLI
MOSFELLSBÆ YFIR
JÓL OG ÁRAMÓT

- Kl. 15.30 Hátíðarguðsþjónusta
í Ísafold.
Sr. Friðrik J. Hjartar þjónar.

- Kl. 14 Fjölskylduguðsþjónusta með
hátíðarbrag í Vídalínskirkju.
Sr. Jóna Hrönn Bolladóttir og fræðarar
sunnudagaskólans. Gospelkór Jóns
Vídalín syngur undir stjórn
Davíðs Sigurgeirssonar.

25. desember:
Hátíðarmessa kl.14.
Félagar úr Kór Háteigskirkju og
prestur, flytja hátíðarsöngva
sr. Bjarna Þorsteinssonar.

HELGIHALD Í
VÍÐISTAÐAKIRKJU

25. desember – jóladagur

31. desember – gamlársdagur

GARÐASÓKN
Í GARÐABÆ

24. desember:
Stutt guðsþjónusta kl.18:00
og sungnir jólasálmar.
Einsöngur Hugi Jónsson.
Örnólfur Kristjánsson sellóleikari og
Helga Steinunn Torfadóttir fiðluleikari
flytja tónlist frá kl.17:30.
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Kl. 14:00 Jólagleði aldraðra

Gamlársdagur
Flutt verður hátíðartón
sr. Bjarna Þorsteinssonar.
Kór Hjallakirkju syngur og leiðir
almennan söng. Jón Hafsteinn
Guðmundsson leikur á trompet.
Flutt verður Tokkata og fúga í d-moll
eftir J.S. Bach.
Prestur er sr. Sigfús Kristjánsson.

Dr. Sigurður Árni Þórðarson.
Mótettukór Hallgrímskirkju syngur.
Organisti Björn Steinar Sólbergsson.

26. desember
Annar í jólum
Hátíðarguðsþjónusta kl. 14.00.
Sr. Irma Sjöfn Óskarsdóttir.
Mótettukór Hallgrímskirkju syngur.
Organisti Hörður Áskelsson.
Ensk messa kl. 16.00.
Sr. Bjarni Þór Bjarnason.
Organisti Douglas Brotchie

31. desember
Gamlársdagur
Hátíðarhljómar við áramót
kl. 16.30.
Aftansöngur kl. 18.00.
Sr. Irma Sjöfn Óskarsdóttir prédikar og
þjónar fyrir
altari ásamt dr. Sigurði Árna Þórðarsyni.
Mótettukór Hallgrímskirkju syngur.
Einsöngur: Thelma Hrönn Sigurdórsdóttir
Stjórnandi Hörður Áskelsson.
Organisti Björn Steinar Sólbergsson.

1. janúar
Nýársdagur
Hátíðarmessa kl. 14.00.
Dr. Sigurður Árni Þórðarson.
Mótettukór Hallgrímskirkju syngur.
Organisti og stjórnandi Hörður Áskelsson.

JÓLATÓNLISTARHÁTÍÐ HALLGRÍMSKIRKJU 2016

J.S. Bach

JÓLAÓRATÓRÍAN
I-III BWV 248

29. DESEMBER FIMMTUDAGUR KL. 20 - 30. DESEMBER FÖSTUDAGUR KL. 17
Eitt dáðasta jólaverk allra tíma flutt á hátíðartónleikum í tilefni af 20 ára afmæli Schola cantorum (1996 - 2016).
Þrír einsöngvaranna eru meðlimir kórsins en með hlutverk guðspjallamannsins fer Benedikt Kristjánsson, sem
nú er eftirsóttur á þessu sviði um allan heim.
Flytjendur: Schola cantorum og Alþjóðlega barokksveitin í Hallgrímskirkju.

Einsöngvarar: Thelma Hrönn Sigurdórsdóttir sópran, Hildigunnur Einarsdóttir alt, Benedikt Kristjánsson
tenór og Fjölnir Ólafsson bassi.
Stjórnandi er Hörður Áskelsson.

Miðaverð: 9.500 kr. (úrvalssæti), 6.500 kr. (almenn sæti), 50% afsláttur af lægra verði fyrir nemendur, öryrkja og
félaga í Listvinafélagi Hallgrímskirkju.
Alþjóðlega barokksveitin í Hallgrimskirkju (áður Den Haag) er skipuð afburðahljóðfæraleikurum sem flestir hafa stundað
nám við konunglega tónlistarháskólann í Haag. Barokksveitin hefur margsinnis komið hingað til lands á undanförnum árum
og flutt stórvirki barokktímans með kórum Hallgrímskirkju og hefur jafnan hlotið ríkulegt lof gagnrýnenda og áheyrenda
fyrir leik sinn. Konsertmeistari er Tuomo Suni fiðluleikari frá Finnlandi.
Schola cantorum, sem í ár fagnar 20 ára afmæli sínu, hefur frá upphafi hlotið mikla athygli fyrir fágaðan og tæran söng
sinn. Kórinn hefur hlotið ýmsar viðurkenningar og unnið til verðlauna í erlendum keppnum og komið fram á tónleikum
og tónlistarhátíðum víða um Evrópu og í Japan. Ný geislaplata kórsins MEDITATIO, gefin út af BIS í Svíþjóð, hefur hlotið
frábærar viðtökur og hástemmt lof hjá erlendum gagnrýnendum. Stjórnandi kórsins frá upphafi er Hörður Áskelsson.

Hátíðarhljómar við áramót
Trompetleikararnir Ásgeir H. Steingrímsson,
Eiríkur Örn Pálsson og Einar St. Jónsson,
Eggert Pálsson pákuleikari og Björn St.
Sólbergsson leika hátíðarverk eftir J.S.
Bach, Albinoni, o fl. barokkmeistara.
Einir vinsælustu tónleikar ársins, þ.s.
hátíðarhljómar þeirra félaga koma öllum í
áramótaskapið!
Miðaverð 3.900 kr. 50% afsláttur fyrir
nemendur, öryrkja og félaga í Listvinafélagi
Hallgrímskirkju.

31. desember Gamlársdagur kl. 16.30
(ath breyttan tíma)

Miðasala er í Hallgrímskirkju s. 510 1000 og á TIX.IS.
LISTVINAFELAG.IS - SCHOLACANTORUM.IS

SOFÐU LITLA BARNIÐ MITT
UNDURFAGRAR VÖGGUVÍSUR VIÐ UNDIRLEIK

JÓNS ÓLAFSSONAR

ÝTTU

Á TAKKANN
OG SYNGDU MEÐ
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„Mig langar
að segja
ykkur
sögu af því
þegar ég
frelsaðist.“
Svo hefst
jólasaga
Fréttablaðsins eftir
Oddnýju
Eiri Ævarsdóttur rithöfund.

h e lg i n ∙ F R É T T A B L A ð i ð

Jólasagan

24. desember 2016

L A U G A RD A G U R

Höfrungahlaup

Frelsun
Mig langar að segja
ykkur sögu af því
þegar ég frelsaðist. Ég
veit að vísu ekki hvort
ég frelsaðist í hinum
eina og sanna skilningi,
það getur varla verið,
en ég var í óbærilegri
spennu, fann fyrir
dauðanum og dauðaóttinn heltók mig. En
svo hvarf óttinn eins
og dögg fyrir sólu; ég
frelsaðist frá honum.
Ég var komin framyfir settan fæðingardag
og hafði verið ráðlagt
að koma fæðingunni sjálf af stað með ýmsum
ráðum. Eitt úrræðið, hið heita bað, varð til þess
að barnið hætti að hreyfa sig. Hálftími leið og
annar. Hinn vanabundni höfrungahlaupstími,
þegar móðurlífið gekk í öldum, kom og fór. Nú
var enginn öldugangur, ekki neitt. En í höfðinu
stórsjór angistar. Ég vissi að það væri of seint að
hringja í sjúkrabíl eða að gera eitthvað í málinu.
Að tími aðgerða væri liðinn. En hvaða tími fór í
hönd?
Tími bænarinnar var runninn upp. Ég talaði til
barnsins og bað um tákn. Tákn um líf: hreyfingu.
En ekkert gerðist. Ég lokaði augum og sá svart.
Gat ekki hreyft mig, lá eins og lömuð og tárin
streymdu inn í myrkrið.
Þá allt í einu kom blámi inn á innra sjónsviðið. Ljósblár blámi. Og ég mundi eftir Maríu.
Það var eins og að ráma í langalangalangömmu
sem maður heyrði einhverntíma um í æsku: Já,
alveg rétt, hún! María mey, já hún fæddi barn,
hún þekkir aðstæðurnar, best að biðja hana um
að hjálpa sér. Ég var á þeirri stundu fullviss um
að bænin væri mitt eina úrræði. Þetta er í eina
skiptið sem ég hef fundið fyrir slíkri fullvissu; að
ekkert nema bænin gæti bjargað okkur.
Einsog að reyna að spila á blokkflautu í fyrsta
sinn spennti ég greipar og sagði æ ofan í æ: María,
hjálpaðu okkur! Ég hef áður reynt að biðja en
sjaldnast fundið tenginguna. oftar en ekki fundið
fyrir tengslaleysinu. En í þetta sinn fann ég hvernig bláminn þéttist smám saman um mig. Ég varð
umvafin. Ég andaði djúpt. Örvænting umbreyttist
í æðruleysi eða hvað það var sem ég fann fyrir.
Ég talaði til barnsins inni í mér á nýjan leik og
það var annar tónn í bóninni: Viltu nú fara einn
kollhnís fyrir mig? Og ekki stóð á svari: Öldugangurinn hófst! Ég hélt um kúluna og hló af
þakklæti og gleði.

Loðin kúla
Var ég þá frelsuð? Ég veit það ekki. Ég held að
frelsunin sé eins og fyrirgefningin og allt það
stóra: Hún kemur til okkar sem prófraun aftur
og aftur. Og spurning hvenær við erum tilbúin til
að taka á móti. Við frelsumst ekki í eitt skipti fyrir
öll. Við verðum að endurnýja endurnýjun okkar.
Og jólin eru áminning um það.
Ég lofaði sjálfri mér, og barninu, að leyfa ekki
óttanum að ná tökum á mér á ný. Ég hef ekki efnt
það loforð. En ég reyni að bæta mig í bæninni,
muna oftar eftir henni. Athuga hvort ég næ
þessum tengslum á nýjan leik. Þessum tengslum
sem kallast trú.
Á fæðingardeildinni var hjá mér lítil plast-
María, í kyrtli bláum á lit eins og höfrungar í
teiknimyndum. Við hlið hennar stóð glaðlegur
SÁÁ-álfurinn, loðinn, gulur með rauðan hatt og
alltof stóra bláa hanska, hann vinkaði og sagði
hæ!
Þegar ég kom heim af fæðingardeildinni og gaf
brjóst vildi ég horfa á mynd af bláma íslenskra
fjalla, það kom lítil mjólk ef ég horfði ekki inn í
blámann. Ég hef augu mín til fjallanna, hvaðan
kemur mér hjálp?
Skammdegi
Jólin eru hátíð tengslanna: Við tengjum tímann
við sólina á ný, og við tengjum sálina við sjálf
okkur og aðra á ný. Eða þannig ætti það að vera.
Því í myrkrinu finnum við fyrir rofinu, tengslaleysinu. Við finnum fyrir nístandi einmanaleika
og depurð. Uppgjöf, sársauka, spennu.
Jólaspennan verður fyrst til við barnslega gleði
og tilhlökkun, en verður að þrúgandi óbærileika
með þöndum taugum. Myrkrið gerir okkur lítil í
okkur, viðkvæm. En við verðum að skora það
á hólm og fara kollhnís í átt að sólu.
Jólin leiða í ljós hversu vel við erum stillt
gagnvart sjálfum okkur og heim-

inum, þau eru prófraun á það hversu vel okkur
tekst að frelsast frá óttanum við dauðann og
myrkrið. Og undan óttanum við hið ókomna og
hina ókomnu, óttanum við aðra.

Gleði
Ég bið til Máríá, ég bið til SÁÁ-álfsins: Viljiði vera
svo góð að vernda gleðina í heiminum! Viljiði
vera svo góð að vernda barnslegu gleðina gegn
ofbeldinu!
Máríá
Það truflar mig stundum að kalla á Maríu, orðið
er svo tengt dægurlagatextum sem fjalla um einhvern að troða sér inn í tjald. Það veitir ekkert af
því að biðja fyrir fólki á útihátíðum. Ég kalla því
frekar á Máríá með löngu á-i.
Nafnið Máría er komið úr hebresku og er ýmist
talið merkja haföldu af örvæntingu, uppreisn,
barn sem lætur bíða eftir sér eða skilyrðislausa
ást. María eða Máríá er hin eina sanna og máttuga
gyðja, upprunnin úr öllum trúarbrögðum heims,
hún er móðurlega umhyggjan sem býr bæði í
körlum og konum.
Súperbolti
Ég man ekki eftir gjöfinni
sem ég fékk þegar ég var
fimm ára. Gjöfinni frá
pabba og mömmu þegar þau
voru í námi í útlöndum og áttu
lítinn pening en settu hundraðkall í
sjálfsala og fengu út litla kúlu sem í var
súperbolti. Ég man ekki eftir þessari gjöf.
Ég minnist engra vonbrigða, engrar gleði
heldur. En ég man eftir því þegar
mamma, löngu síðar, rifjaði
þessa gjöf upp með
ákveðinni eftirsjá
eða skömm. En
þótt maður muni
furðulega lítið eftir
gjöfum þá eru þær
þarna einhvers
staðar í undirvitundinni. Mér
hefur jú alltaf, frá
því ég fékk gjöfina, þótt gaman
að súperboltum
og glærum kúlum.
Það hefur því líklega heppnast hjá
pabba og mömmu,
eða meira hjá mömmu, að
gæða þetta augnablik töfrum:
Þegar litla glæra kúlan opnaðist
og eitthvað skoppaði út! Nei,
sko! Hvað er þetta?
Risi
Á gömlum myndum af goðsögninni heilögum Kristófer er hann
með Jesúbarnið á öxlinni og það
er innan í glærri eða ljósblárri kúlu,
stundum heldur það sjálft á kúlu sem
á að vera heimurinn.
Kristófer þessi var risastór en
samt lítill í sér. Hann vildi verða stór
í sér, mikill maður í andanum ekki
síður en líkamanum. Hann taldi
að til þess þyrfti hann að þjóna
mesta manni heims og sá var
vitanlega konungurinn. En
hann komst fljótt að því
að kóngsi óttaðist eitthvað og það reyndist
vera djöfullinn, því
samviska kóngs var
svört.
Yfirmaður
undirheima
Kristófer

ákvað því að gerast þjónn hins mikla yfirmanns
undirheimanna. Og það reyndist auðsótt, hann
þurfti bara að smella fingri og fékk vinnuna.
En risinn Kristófer var vansæll í starfinu því
ekki auðgaði það hann í anda. Hann vann eins
og þræll en varð minni og minni inni í sér meðan
yfirmaðurinn efldist aftur á móti. Og þegar risinn sá að sjálfur yfirmaðurinn virtist líka vera
hræddur, fóru að renna á hann tvær grímur. Það
hlaut því að vera til eitthvað enn öflugra en yfirmaðurinn.

Þjónn
Kristófer spurðist fyrir og hitti loks andans mann
sem sagði honum að svokallaður guð, svokölluð
guð eða svokallað guð væri stærra en allt. Hvernig
má ég þjóna því afli? spurði Kristófer risi. Með því
að gera eins og ég, sagði þá andans maðurinn og
útskýrði að meinlætalifnaður væri leiðin. Kristófer treysti sér ekki til að fara þá leið en hélt áfram
að leita leiða til að þjóna guðinu.
Hann kom að farartálma, straumþungri á, og
sá sem bar fólk yfir ána bað Kristófer um að taka
við af sér þar sem hann væri líklegur til að vilja
þjóna guði. Kristófer tók áskoruninni því ferjumaðurinn bjó yfir einhverju sem Kristófer hafði
ekki áður kynnst.
Uppgjöf
Tíminn leið og Kristófer velti því fyrir sér hvort
hann væri í raun í þjónustu guðs eða einhvers
allt annars. Smám saman varð hann boginn í baki
og fann hvernig djúpið sogaði hann til sín, hann
langaði að láta sig falla, gefast upp, hann yrði aldrei stór í sér, bara aumur þræll.
Þá kom til hans lítill krullhærður drengur,
brattur allvel og bað hann um að flytja sig yfir
um. Jú, Kristófer lét til leiðast, þótt hann verkjaði
í bakið hlaut

hann að geta flutt
þessa litlu veru yfir
djúpið, enginn var nú
svo aumur að geta það
ekki, hélt hann í sakleysi sínu.

Þungur drengur
Kristófer þurfti að
hafa sig allan við til að
halda þeim uppúr, því
á miðri leið fann hann
að byrðin þyngdist
mikið og straumurinn
var um það bil að ná
þeim. En um leið fann
hann að vilji hans til
að koma litla drengnum lifandi yfir á hinn
bakkann varð öllu yfirsterkari.
Þegar þeir stigu á land, blautir og hraktir, sagði
Kristófer við litla drenginn: Hví í ósköpunum ertu
svona þungur. Ég? hváði sá smái. Ég er með allan
heiminn á herðum mér og þess vegna var ég þér
svona þungur. En þú hefur ekki bara borið mig
og heiminn, bætti hann við, heldur líka guð því
ég er hluti af guði, ég er afkvæmi guðdómsins.
Ha? Kristófer fann gleðina streyma um sig. Starf
hans var þá til einhvers eftir allt saman. En samt
sem áður efaðist hann og spurði: Ef þú hefðir ekki
komið til mín, ef ég hefði ekki borið þig yfir, heldur bara hina, þá sem ekki eru ávextir guðdómsins,
hefði ég þá líka verið að þjóna guði? Já, svaraði sá
litli um hæl. Við erum öll börn guðdómsins. Það
er sama hvað þú gerir, ef þú bara gerir það vel og
með þá einlægu ósk í hjarta að létta undir með
guði. Og þú hefur gert vel, sagði sá litli og vinkaði,
stökk inn í glæru kúluna sína og skoppaði áfram
út í heiminn.
Flóttabörn
Kristófer fylltist einmanaleik og kvíða þegar
hann sá alla sem biðu á hinum bakkanum.
Myndi hann gera nógu vel, gæti hann flutt
alla yfir um? Hann kom að hópi barna,
þau voru örvæntingarfull og á flótta,
höfðu tapað föður sínum og móður.
Kristófer beygði sig niður, tók þau
minnstu á bakið og óð út í strauminn.
Hann var staðráðinn í því að koma
þeim öllum lifandi í land. Eldri börnin
voru svo glöð yfir hjálpsemi risans að
öll þreyta og örvænting fór úr þeim.
Þau hlupu út í strauminn í kjölfar
Kristófers og komust hjálparlaust
yfir ána í höfrungahlaupi.
Heilagt súrefni
Kristófer fann að í kringum höfuð
hans var til orðin kúla, búin til úr
súrefni, einhverskonar gleðikúla, hann andaði léttar inni
í henni. Og með tímanum
komst hann að því að til að
halda þessari kúlu heilli um
höfuð sér varð hann að vaða
strauminn. Koma flóttafólki
og öðrum ferðalöngum í
land. Sleppa svo af þeim
taki í von um það besta.
Hjálpa og sleppa takinu. Horfa ekki um of
í strauminn, horfa í
land, horfa til himins. Þannig hélst
jólakúlan hans
heil, kátínan lifandi og súrefnið
heilagt.

Kæru landsmenn
nær og fjær

Gleðileg jól
Starfsfólk Bónus
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Stefán Pálsson
skrifar um alræmdan
nískupúka.

Nirfillinn
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gekk
Elwes ætíð

Á

rið 2009 skrifaði
bandaríski hag
fræðingurinn Joel
Waldfogel bók gegn
jólagjöfum. Hann
benti á að gjafir væru
í eðli sínu skelfileg leið til að ráð
stafa auði, þar sem gefendur hefðu
sjaldnast nægilega góða mynd af
þörfum og löngunum þiggjend
anna. Með tól hagfræðinnar að
vopni gerði hann tilraun til að
áætla hversu miklum fjármunum
væri sóað um hver jól í óhentugar
gjafir sem rykfalla í geymslum. Upp
hæðirnar voru svimandi háar.
Waldfogel gerði sér þó grein
fyrir því að sjónarmið hans nytu
ekki almennrar hylli og hann yrði
líklega úthrópaður sem einhvers
konar Trölli sem vildi stela jólunum.
Hann valdi bókinni því mátulega
léttúðugt nafn: Skröggsfræði eða
Scroogenomics.
Titillinn vísar að sjálfsögðu til
kunnasta fjandmanns jólanna í
gjörvallri bókmenntasögunni, nirf
ilsins Skröggs, Ebenezers Scrooge.
Allir þekkja ævintýri Charles Dick
ens um Scrooge, sem er forhert
aurasál sem lítur á jólin sem svika
myllu kaupmanna til að fá fólk til
að sóa peningum og betla gjafir
hvert af öðru. Þrír draugar birtast
honum á jólanótt, sem verða til þess
að Scrooge endurmetur lífsviðhorf
sín, gerist örlátur og finnur þannig
hamingjuna.
Þótt Scrooge sjái villur síns vegar
og breytist í sögulok, er nafn hans á
enskri tungu haft jöfnum höndum
um fýlupúka sem láta sér ekki lynda
við jólin og nánasir almennt. Þannig
heitir Jóakim aðalönd upp á ensku
Scrooge McDuck, þar sem einnig er
leikið með þá staðalmynd að Skotar
séu nískir.

Fyrirmynda leitað
Líkt og svo algengt er með kunnar
bókmenntapersónur, hafa ýmsir
freistað þess að finna raunveru
legar fyrirmyndir hennar. Ein frum
legasta kenningin er sú að um hafi
verið að ræða Gabriel de Graaf, hol
lenskan nískupúka, drykkjusvola
og ofbeldismann. De
Graaf þessi vann sem
grafari og var það sagt
til marks um fólsku
hans og kaldlyndi að
hann tæki sér ekki
einu sinni frí á jóladag.
Ein jólin hvarf
grafarinn geðilli eins
og jörðin hefði gleypt
hann, en sneri aftur
ári síðar og var þá allur
orðinn annar og betri
maður. Gaf hann þá
skýringu á fjarverunni
að honum hefði verið
rænt af hópi dverga.
Dvergarnir hefðu birt
honum sýn af fátækum
dreng sem lést vegna
sinnuleysis annarra. Þessi
upplifun varð til þess að
de Graaf ákvað að breyta
hegðun sinni og atferli.
Líkindin með þessari
ótrúlegu sögu og ævintýri
Dickens eru sláandi, þótt
erfitt sé að sjá hvernig rit
höfundurinn enski eigi að
hafa frétt af hinum hol
lenska de Graaf. Hefur
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í sömu
fötunum
og leit
fyrir vikið
út eins og
betlari.

þeirri kenningu verið varpað
fram að góðvinur Dickens, danska
skáldið Hans Christian Andersen,
hafi heyrt frásögnina og borið hana
áfram til vinar síns.
Aðrir telja óþarft að leita að ein
stökum fyrirmyndum persónunn
ar, heldur túlka söguna sem ádeilu
Dickens á kenningar prestsins og
áhugahagfræðingsins Thomasar
Malthusar. Malthus

reiknaði sig að þeirri niðurstöðu að
aukning matvælaframleiðslunnar
gæti aldrei haldið í við fjölgun
mannfjöldans. Af þessu dró klerk
urinn þá kaldranalegu ályktun að
í raun væri fátæklingum enginn
greiði gerður með því að bjarga
þeim frá hungurdauða, það yrði ein
ungis til þess að þeim fjölgaði enn
frekar með herfilegum afleiðingum.
Óháð því hvort gagnrýni á fólks
fjöldakenningar Malthusar vöktu
fyrir Charles Dickens við ritun
sögunnar árið 1846, er ljóst að höf
undurinn þekkti frásagnir af ýmsum
nirflum. Nirflar, fólk sem stjórnað
ist af skefjalausri nísku og spar
semi þrátt fyrir að hafa fulla vasa
fjár, voru vinsælt umfjöllunarefni
á nítjándu öld. Ævisögur nafn
kunnra nirfla voru ritaðar og seld
ust í stórum upplögum, þar sem
slyngir höfundar ýktu upp sögur
af sturlaðri sparsemi. Geðheil
brigðisvísindin búa í dag yfir hug
tökum sem lýsa þessari skringi
legu hegðun. Fyrr á öldum þótti
hún óskiljanleg, en jafnframt að
sumu leyti heillandi.
Ein vinsælasta saga þess
arar gerðar kom út árið 1790 og
fjallaði um lífshlaup nirfilsins
Johns Elwes. Endurprenta þurfti
bókina fimm sinnum þegar á
fyrsta ári og svo margoft næstu
árin þar á eftir. Bókin, sem talin
var mikið skemmtiefni, var þó
óvenjuleg að því leyti að höf
undurinn, Edward Topham,
hafði verið ágætur vinur Elwes
og ritaði söguna því af næmi
og talsverðri samúð með aðal
sögupersónunni. Ástæða er til

að ætla að Charles Dickens hafi haft
ævisögu Elwes til hliðsjónar þegar
hann skapaði Skrögg, þó ekki sé
nema vegna þess að í fyrstu útgáfu
Jólaævintýrisins er Skröggur nauða
líkur Elwes, sem var afar sérstæður
í útliti.

Baráttan um arfinn
Raunar er Elwes sjálfur um margt
áhugaverðari og margslungnari
persóna en bókmenntaeftirmynd
hans. Hann fæddist árið 1714 og
nefndist þá John Meggot. Hann var
af yfirstéttarfólki kominn og áttu
afar hans í báðar ættir sæti á enska
þinginu. Faðir hans, Robert Meggot,
var vellríkur brugghússeigandi en
dó þegar pilturinn var einungis
fjögurra ára gamall.
Móðir hans, Amy, tók við rekstri
heimilisins eftir mann sinn. Hún
sýndi hins vegar þegar merki öfga
kenndrar sparsemi, gekk í lörfum
og neitaði sér um öll þægindi. Innan
fárra ára dó hún einnig, að því er
sagt var úr hungri þar sem hún
tímdi ekki að kaupa sér mat.
Þar með var John Meggot orðinn
erfingi talsverðra auðæfa sem hefðu
getað tryggt honum þægilegt líf til
æviloka. Hann virtist líka ætla að
tileinka sér lífsstíl hinnar áhyggju
lausu yfirstéttar, naut lífsins í Evr
ópu, gerðist ástríðufullur veiði
maður, kom sér upp verðmætum
kappreiðahestum og tók þátt í
ýmsum fjárfestingarævintýrum.
En enn meiri arfsvon beið handan
við hornið. Móðurbróðir Johns var
Harvey Elwes, barón að tign og
helsta fyrirmynd unga mannsins í
lífinu. Baróninn var vellauðugur en
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jafnframt alræmdur nirfill. Sögur
hermdu að hann tímdi ekki að láta
lagfæra hriplekt þakið á sveitasetri
sínu, heldur flytti rúmið sitt til eftir
því hvar rigndi í regn hverju sinni.
Harvey Elwes var barnlaus og
ákvað John því að tryggja sér stöðu
einkaerfingja. Í því skyni tók hann
upp eftirnafn frændans og var tíður
gestur á heimili hans. Til að ganga
í augun á gamla manninum þótt
ist hann sjálfur vera sparsamur
og mætti í því skyni pakksaddur í
heimsóknirnar til að geta borðað
sem allra minnst af matnum. Saman
sátu þeir frændurnir svo og deildu
einu vínglasi, áður en gengið var
snemma til náða. Harvey Elwes vildi
helst sofna við sólsetur til að spara
kerti eða annað ljósmeti.
John Elwes var tæplega fertugur
þegar Harvey frændi dó og gerði
hann þar með að auðkýfingi. En
fyrir gráglettni örlaganna var þá
eins og nirfilslífsstíllinn hefði náð
að fanga John. Á næstu árum og til
æviloka var eins og öfgakennd spar
semi hans ágerðist.
Bók Tophams um ævi Johns Elwes
hefur að geyma ótal dæmi um yfir
gengilega nískuna, þótt útilokað sé
að segja til um hversu mikið sé þar
fært í stílinn. Samkvæmt henni gekk
Elwes ætíð í sömu fötunum og leit
fyrir vikið út eins og betlari, með
þeim afleiðingum að vegfarendur
áttu til að lauma smápeningum í
lófa hans. Hann gekk allra sinna
ferða, jafnvel í ausandi rigningu,
frekar en að eyða fé í vagnsferðir.
Ekki tímdi hann að eyða eldivið í að
þurrka flíkurnar, heldur gekk um í
blautum leppunum innan dyra til
að þurrka þá. Matur var sömuleiðis
af skornum skammti og þjónustu
fólk í lágmarki.

Farsæll þingmaður
Sparnaðarráðstafanir af þessum
toga gátu reynst tvíbentar. Þann
ig slasaðist Elwes á báðum fótum
þegar hann öslaði um stræti Lund
úna í kolniðamyrkri. Kalla þurfti til
lækni, sem nirflinum var vitaskuld
mjög á móti skapi. Hann kom hins
vegar með krók á móti bragði með
því að fá lækninn til að hlynna ein
ungis að öðrum fætinum og veðja
læknisþóknuninni upp á hvor lag
aðist á undan.
Þrátt fyrir furðuhegðun af þessu
tagi var Elwes ágætlega metinn.
Hann gat notið lystisemda í mat og
drykk svo lengi sem aðrir greiddu
reikninginn. Í þrígang var hann
kjörinn á enska þingið og þótti þar
standa sig með ágætum. Þá hikaði
hann ekki við að lána vinum og
kunningjum stórfé, sem hann kunni
svo ekki við að innheimta og fjár
festi í mörgum glæfrafyrirtækjum
sem töpuðu háum fjárhæðum. Ein
hvern veginn var eins og nirfilshátt
urinn sprytti bara fram varðandi
persónuleg útgjöld.
John Elwes dó 75 ára að aldri
og var þá orðinn nær vitstola af
vænisýki, þar sem hann taldi alla
vilja ræna sig. Auðæfin runnu til
sonanna tveggja sem hann elskaði
heitt en tímdi þó aldrei að senda í
skóla. Þökk sé ævisögunni vinsælu
varð John Elwes frægasti nirfill
Bretlandseyja, en þó varla sá mesti.
Þann titil á víst baróninn Harvey
frændi skilið. Hann var einhverju
sinni rændur af hópi stigamanna.
Síðar voru þrjótarnir handteknir
og dregnir fyrir dómara, en Harvey
Elwes neitaði að mæta og bera vitni.
Enda vissi hann sem var að ránsféð
fengi hann aldrei aftur, en ferðin til
dómshússins væri ekki ókeypis og
tíminn væri jú peningar. Harvey var
of nískur til að veita sér óþarfa lúxus
eins og réttlæti.

VIÐTALSÞÁTTUR

MÁNUDAG

20:00

TRYGGÐU ÞÉR ÁSKRIFT

ÞEGAR HÖDDI HITTI HEIMI
Á annan í jólum sýnir Stöð 2 Sport viðtalsþáttinn Þegar Höddi hitti Heimi. Landsliðsþjálfarinn Heimir Hallgrímsson gerir upp magnað knattspyrnuár 2016 í samtali við íþróttafréttamanninn Hörð Magnússon.
Ekki missa af fræðandi og skemmtilegum þætti á annan í jólum kl. 20:00
.
365.is Sími 1817

tímamót
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Merkisatburðir

1624 Póstþjónusta er stofnuð í Danmörku af Kristjáni 4. Hún er
fyrst til húsa í Dönsku kauphöllinni.
1934 Ríkisútvarpið hefur lestur jólakveðja klukkan 20.30.
1951 Líbýa lýsir yfir sjálfstæði.
1956 Flóttamenn frá Ungverjalandi, 52 alls, koma til Íslands fyrir
tilstilli Rauða kross Íslands.
1972 Sænski forsætisráðherrann, Olof Palme, gagnrýnir Bandaríkin harðlega fyrir loftárásirnar á Norður-Víetnam. Í kjölfarið slíta
Bandaríkjamenn stjórnmálasambandi við Svíþjóð.
1974 Í Ástralíu leggur fellibylur borgina Darwin nánast í rúst.
1975 Breska þungarokksveitin Iron Maiden er stofnuð.
1989 Á Stórhöfða í Vestmannaeyjum kemst vindur í 120 hnúta
(224 km/klst.) í hviðu

Óðinn Pálsson

frá Stóru-Völlum, Landsveit,
lést á hjúkrunarheimilinu Lundi
14. desember sl. Útförin fer fram frá
Aðventkirkjunni í Reykjavík
28. desember kl. 13.00.
Jarðsett verður í Skarðskirkjugarði.
Fyrir hönd systkinanna,
Kirkja sjöunda dags aðventista.

Elskulegur eiginmaður minn,
faðir okkar, afi og langafi,

G. Elfar Helgason,

lést á heimili sínu 17. desember.
Útförin fer fram miðvikudaginn
28. desember kl.13 í Víðistaðakirkju.
Rósa Þórðardóttir
Berglind Elfarsdóttir
Geir Sigurðsson
Hera Elfarsdóttir
Friðfinnur Hreinsson
Þórður Elfarsson
Helgi Elfarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir samúð
og hlýhug vegna andláts og útfarar
ástkærrar móður, tengdamóður
og ömmu okkar,

Unnar Guðmundu
Vilhjálmsdóttur

Hvassaleiti 56, Reykjavík.

Starfsfólki á lungnadeild A-6 færum við hjartans þakkir
fyrir góða og hlýja umönnun.
Guð gefi ykkur gleðileg jól.
Vilhjálmur Örn Sigurhjartarson Sigríður Auður Arnard.
Unnur Svala Vilhjálmsdóttir
Pálmi Jósef Sigurhjartarson
Dagný Halla Björnsd.
Sigurhjörtur Pálmason, Arnaldur Pálmason,
Ólafur Bragi Pálmason

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi

síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA
Símar allan sólarhringinn:

Komum heim til aðstandenda og
ræðum skipulag útfarar ef óskað er
www.utforin.is

Skildi ekki orð í pólsku
en hefur aðeins farið fram
Árný Lára Karvelsdóttir

Í tilefni 60 ára afmælis Héraðsbókasafns Rangæinga hefur kjötvinnsla SS á Hvolsvelli fært
safninu rúmlega 100 bækur á pólsku. Megnið af þeim er tilbúið til útláns á safninu.

É

g stakk upp á því við yfirmann
hjá Kjötvinnslu SS að fyrirtækið
gæfi bókasafninu pólskar bækur
í afmælisgjöf og fékk alveg rosagóðar
undirtektir sem ég er mjög þakklát
fyrir,“ segir Elísa Elíasdóttir, forstöðumaður Héraðsbókasafns Rangæinga.
Hún kveðst hafa fengið hugmyndina
þegar hún fór á forstöðumannafund
austur á fjörðum og skoðaði bókasafnið
á Reyðarfirði. „Þar var ein hillan merkt á
pólsku og bókakosturinn gjöf frá Alcoa
Fjarðaáli. Okkar safn er sextíu ára og ég
hafði heyrt að helmingur, eða meira, af
starfsfólki kjötvinnslu SS hér á Hvolsvelli
væri innflytjendur. Hugmyndin mín féll
í frjóan jarðveg hjá SS og við fengum yfir
hundrað bækur.“
Um þrettán prósent íbúa Rangárþings eystra, eða 1.770 íbúar alls, eru af
erlendu bergi brotnir og þar af eru Pólverjar í miklum meirihluta, samkvæmt
upplýsingum markaðs- og kynningarfulltrúa sveitarfélagsins.

Svo langar mig að
bókasafnið geti verið
menningarmiðstöð allra á
svæðinu. Langt að komna fólkið
gæti hjálpað til að halda erlendu
deildinni við með því að gefa
eina og eina bók að heiman eða
vera með skiptibókamarkað.
Elísa sá sjálf um að útvega bækurnar og
naut þar aðstoðar túlks. „Ég skildi ekki
orð í pólsku en mér hefur aðeins farið
fram eftir að bækurnar komu því ég hef
verið að skrá þær inn í Gegni. En það er
pólsk stúlka sem býr á Hellu og kemur
hingað á Hvolsvöll öðru hvoru að túlka
í skólanum og víðar og hún kom á bókasafnið til mín og valdi bækurnar og pantaði þær. Við fórum saman yfir hverjar
væru vinsælustu þýddu barnabækur og
spennubækur hjá mér. Pöntuðum þær á
pólsku og hún valdi fullt af öðrum flott-

um bókum. Við eigum reyndar eftir að fá
einn kassa, það varð smá misskilningur
í tollinum og hann var endursendur. Ég
vona að hann komi aftur.“
Elísa segir einn Pólverja hafa verið duglegan að koma á safnið síðan hún byrjaði
þar fyrir rúmu ári. „Hann er búinn með
það sem við áttum og Selfosssafnið líka
en nú fær hann nóg að lesa,“ lýsir hún.
„Svo langar mig til að bókasafnið geti
verið menningarmiðstöð allra á svæðinu.
Langt að komna fólkið gæti hjálpað til að
halda erlendu deildinni við með því að
gefa eina og eina bók að heiman eða vera
með skiptibókamarkað.“
Fólk er þegar farið að fá nýju bækurnar lánaðar og færslan á fésbókinni um
hina skemmtilegu gjöf kjötvinnslunnar
er vinsælust af öllum, að sögn Elísu. Hún
getur þess að pólskir íbúar á svæðinu
fái fyrsta mánuðinn frítt bókasafnsskírteini. „En svo er árgjaldið nú ekki nema
1.500 krónur,“ bætir hún við. „Svo það á
ekki að fæla frá.“gun@frettabladid.is

Á valdi hugleiðslu og hafmeyjar

581 3300 & 896 8242
Sverrir Einarsson

Elísa Elíasdóttir forstöðumaður og Margrét Guðjónsdóttir, skólabókavörður í Héraðsbókasafni Rangæinga á Hvolsvelli.

Kristín Ingólfsdóttir

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

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

Rödd hafsins nefnist ný bók eftir Ingibjörgu Kr. Ferdinandsdóttur. Þar blandar
hún saman hugleiðslu og virðingu fyrir
hafinu og íbúum þess.
„Þetta er bók fyrir allt þenkjandi fólk.
Hún leiðir okkur í huganum niður í
fjöru og flest eigum við okkar fjöru hér
á Íslandi og getum tengt við hana. Þar
finnum við frið og orku,“ segir hún og
kveðst sjálf eiga óteljandi minningar úr
fjörunni á Kjalarnesi sem hún ólst upp
við. „Mér er líka annt um hafið og í bókinni er hafmeyja sem er í raun málsvari
þeirra sem búa þar, hún fer með okkur
til sinna heimkynna þar sem við skoðum
vistkerfið. Ég hef nefnilega verulegar
áhyggjur af hafinu og finnst sorglegt að
það sé orðið ruslakista heimsins.“ – gun

Ingibjörg vill hjálpa fólki að kyrra hugann og líka finna til samkenndar með þeim sem lifa í
hafinu. Fréttablaðið/Ernir

markhönnun ehf

Opið til

kl.í dag13
Gleðileg jól!
www.netto.is
Mjódd · Salavegur · Búðakór · Grandi · Hafnarfjörður · Hrísalundur · Glerártorg · Húsavík · Höfn · Iðavellir · Grindavík · Krossmói · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss
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63

64
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65

66
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72

70

71

73
74

Lárétt
1 Skapa skratta og létti lund fyrir teiti (15)
10 Hopuðum fyrir 14 dögum eða meira (5)
13 Heiður ævikvöldsins skiptir galna engu (7)
14 Gefur upp innihald tertu hjá klerki í trúnaði (15)
16 Rugga mér og rifja upp hvað myndin var góð (5)
17 Tel þétt grasið bæta fiskinn (7)
18 Sukkari hefur verið geymdur hér (7)
19 Er fríið synd? spyr ringluð fegurðardís (9)
20 Lagðist sær ládauður er niðurstöður voru kynntar (5)
22 Ákveðin vil garnirnar (8)
24 Elska skepnuskapinn og gómsæta steikina (13)
25 Minn er mannskapurinn með málminn (4)
26 Drátturinn á heitum minnir á ákveðið snobb (10)
29 Bísar ræmu því leikarar eru svo myndarlegir (9)
32 Stóri bróðir Móse er vinsæll á Íslandi (4)
33 Æða áfram eins átakamiklar og þær eru (11)
36 Mega sjá af snúrum til að tryggja þýðan gang (10)
39 Meðal þeirra sem fengu að borða (6)
41 Kyrkjum einfaldlega huldufólk í helgidómum (11)
43 Tilgreina þiggjanda með skeytasendingum (10)
44 Bráðum losnar Lóa mín úr ruglinu á Ítalíu (6)
46 Allt um tilbúnar og endurgerðar á annan máta (10)
47 Stefna niður fyrir bil tóna (8)
48 Strunsar til skips (5)
51 Frassadeyfan er ákveðið hlandveður í kaldara lagi (14)
54 Sátum að tygjum í nokkru uppnámi (5)
58 Hræðum og öndum (5)
59 Ætli sá í mútum kjamsi á liprum en kexrugluðum? (11)
60 Uppistand með rokkívafi við fótknúið verkfæri (9)
64 Korneyra fyrir hjálp, takið það á ykkur! (5)
65 Hvalsauki kallar á kvörtun (5)
67 Njólugól heldur foreldrum á fótum (11)
68 Þeir fara svo leynt með gáfurnar að aðeins dauðir skynja þær (9)
69 Drottinn minn hvað þú ert ung, kona (5)
70 Eilíflega þessi guð, klerkur minn góður? (4)
72 Bið um styrk voldugrar kraftakonu (11)
73 Leita þess sem lagt var undir vegna ílátsins (8)
74 Ríkulegar eru þær, skjáturnar atarna (5)
75 Stertimenni á hanabjálka (4)
76 Veðrið núna er ein eilífðarhryðja eins og gengur (7)
77 Tókum tóm úr gryfjum gulls (8)

50

53

57

76

49

75
77

Lóðrétt
1 Ég á skurð því það er jú keppni um að fella kóng (12)
2 Losaði spottana frá með krökkunum (12)
3 Brauðrógur rugludollu sem er ekki beysin (10)
4 Óværan mun raspa lygna ösp í uppnámi (10)
5 Landsbankabarnið og svipurinn (8)
6 Snarl fyrir Felix, Tómas eða Gretti (11)
7 Ætli Pétur danski hænist að svitanum sem þéttist? (9)
8 Dreyrafiskur segir sig muna mjög í rétta lausn (9)
9 Er ekki dásamlegt að vera til? Þá er þetta rétta orðið (7)
10 Hvar var hugur þeirra sem entust að ráði? (7)
11 Af hikandi greinarmerkjum yst til vinstri (6)
12 Sé ver kennimanna sem kunna á fólk (12)
15 Aum í mergnum, enda þannig þenkjandi (9)
21 Sá truflaði truflaði (7)
23 Fiffar mamma pabba regluverk eða ekki? (9)
27 Laun óværunnar eru smánarleg (11)
28 Þriggja stafa orð eða ekkert – hvort er nú skárra? (3)
30 Alltaf gætir hugur eilífra (8)
31 Angandi viður og kölnarvötnuð kúltúrkona, íslensk (8)
33 Gera lítið úr tittlingi, sem er þó ekki stór fyrir (7)
34 Kúgunarsella er fyrsta stigið í tilveru hvers manns (7)
35 Ekkert svall, bara íbúð fyrir íbúð – og þó... (10)
37 Þessi litli leki hélt bara áfram á sama stað (8)
38 Víkjum þá að verslun og vistum (8)
40 Telja ekki eftir sér að tala við þann níska (5)
42 Jóhann, Jóhannes og færleikar þeirra (7)
45 Persía klippti á sínar (8)
49 Var þessi blók Íri eða bara ruglaður smáfugl? (7)
50 Verðlaun vegna merkingarbærra eininga og meininga þeirra (7)
52 Hækka álögur vegna hækkaðra álagna? (9)
53 Einhverjar vilja ný, önnur vel gróin í blíðunni (9)
54 Guð sér um það sem rétt reynist (8)
55 Allt var tínt til, líka ákúrurnar (8)
56 Taldi illa elda (8)
57 Búseta í burtu gefur rautt í kladdann (8)
60 Glæpist á götur fyrir þessa tilteknu skussa (7)
61 Meinarðu að djúphugsaðra sé brattara við bakka? (7)
62 Fíla fátt en eitthvað samt (7)
63 Ærleg blasa ekki beint við en segja þó allt (7)
66 Einhver eru misjafnlega sátt við að við töpum (6)
71 Slá mun ekki leggjast í flakk (4)

Lausnarorð

Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtast
uppáhaldsmannætur Íslendinga. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi
29. desember næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt
„Jólakrossgáta“.

Vegleg verðlaun
Vikulega er dregið úr innsendum lausnarorðum og í
þetta sinn fær vinningshafi eintak af Stríðinu mikla
1914-1918 eftir Gunnar Þór Bjarnason frá Forlaginu.
Vinningshafi síðustu viku var
Stefanía Björnsdóttir, Kópavogi.
Lausnarorð síðustu viku var
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Á Facebooksíðunni
Krossgátan er að
finna ábendingar,
tilkynningar og
leiðréttingar ef
þörf krefur.

Gleðileg

HÁTÍÐARDAGSKRÁ RÚV

Jóladagur

Annar í jólum

12.05 The Phantom of the Opera - Óperudraugurinn
14.50 Græna landið – uppfærsla með Gunnari Eyjólfssyni
16.20 The NeverEnding Story - Sagan endalausa

15.40 Grease Live
19.30 Búi – stuttmynd um stúlku sem ﬂytur í nýtt hverﬁ
19.50 Jóla-Landinn

18.00 Jólastundin okkar
19.30 San Francisco ballettinn – Hátindar á ferli Helga

20.30 Vegbúar – gítarsaga KK

21.25 Fúsi – grátbrosleg íslensk kvikmynd

22.10 Maður sem heitir Ove

28. desember

27. desember

20.10 Billionaire Boy – Billjónadrengurinn

20.10 Svartihnjúkur – herﬂugvél týnist á Snæfellsnesi

21.15 Fröken Fríman fer í stríð
22.20 Rætur - 1770 er Kunta Kinte seldur í þrældóm

21.15 Fröken Fríman fer í stríð
22.20 Rætur - 1770 er Kunta Kinte seldur í þrældóm

29. desember

19.40 Íþróttamaður ársins 2016

21.15 Fröken Fríman fer í stríð
22.20 Rætur - 1770 er Kunta Kinte seldur í þrældóm

Gamlárskvöld
7. janúar

17.55
19.00
19.30
20.00
20.20
21.20

Sirkus Íslands – Heima er best
Krakkafréttaannáll
Krakkaskaup
Ávarp forsætisráðherra
Íþróttaannáll
Fréttaannáll

22.30 Áramótaskaup
Áramótas
2016

30. desember
Nýársdagur

23.40 Kveðja frá RÚV – í beinni frá Akureyri

19.40 Augnablik - úr 50 ára sögu sjónvarps
20.00 Áramótagleði RÚV

21.35 Rætur - 1770 er Kunta Kinte seldur í þrældóm
23.00 Tower Heist – gamansöm spennumynd

15.45 Nýárstónleikar í Vínarborg
18.00 Vísindatónleikar Ævars
19.35 Jökullinn logar - saga íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu

21.10 Fangar - ný leikin íslensk þáttaröð
22.05 Flóðbylgjan

8. janúar

19.45 Hjónabandssæla – íslensk stuttmynd

19.45 í beinni

- okkar allra

20.10 Ránsfengur

21.00 Fangar – annar þáttur

Jól

HÁTÍÐARDAGSKRÁ RÁSAR 1

Letigarðurinn

Aðfangadag, gamlársdag og 7. janúar kl. 10.15
Helgi Seljan kynnir sér líﬁð í öryggisfangelsinu Litla-Hrauni.

Útvarpsleikhúsið

Gallsteinar afa Gissa

24. – 28. desember kl. 15.00

Nýtt, íslenskt fjölskylduleikrit í ﬁmm hlutum eftir
Kristínu Helgu Gunnarsdóttur og Vigdísi Jakobsdóttur.

Taktur mans

25. – 28. desember kl. 15.25

Ísgerður Elfa Gunnarsdóttir og Guðmundur Björn Þorbjörnsson
spá í eðli tímans frá ýmsum sjónarhornum.

Húmar að jólum
Aðfangadag kl. 17.00

Emilía Rós Sigfúsdóttir ﬂautuleikari, Margrét Árnadóttir sellóleikari
og Ástríður Alda Sigurðardóttir píanóleikari ﬂytja verk eftir Johann
Sebastian Bach í nýju hljóðriti Ríkisútvarpsins.

GuðsÞjónusta í Dómkirkjunni
Aðfangadag kl. 18.00

Flóóafólk á Íslandi

Jóladag kl. 18.10

Dagur Gunnarsson spyr hvernig sé að vera ﬂóttamaður á Íslandi,
hvaða fólk komi hingað og hvers vegna.

HÁTÍÐARDAGSKRÁ RÁSAR 2

Græna messan

Þorláksmessu kl. 22.05

Þorláksmessutónleikar Rásar 2 og Græna herbergisins.
Bein útsending frá tónleikum Friðriks Ómars og Jógvans
úr Græna herberginu ásamt gestum.

Bergsson og Blöndal
Aðfangadag og gamlársdag kl. 09.05
Felix og Margrét eru með okkur að morgni
aðfangadags og gamlársdags.

Fúmm fúmm fúmm

Aðfangadag kl. 12.40

Björg Magnúsdóttir og Sólmundur Hólm
koma okkur í jólaskapið á aðfangadag.

Ragga Gísla

Jóladag og annan í jólum kl. 12.35

Hulda Geirs og Árið er teymið fara yﬁr feril
Ragnhildar Gísladóttur í tali og tónum.

Talandi um það
Jóladag kl. 15.00

Hrafn Gunnlaugsson er jólagestur Andra Freys.

Albúmið

Annan í jólum kl. 15.00

Blue með Joni Mitchell er viðfangsefni
þessarar hátíðarútgáfu af Albúminu.

Sögur frá Grínlandi

Jólin með okkar augum
Annan í jólum kl. 10.15

Óvenjulegur hátíðarþáttur fyrir venjulegt fólk. Fólkið úr hinum geysivinsælu sjónvarpsþáttum
Með okkar augum skoðar allar hliðar jólahátíðarinnar eins og þeim einum er lagið.

Tímar í vindi

Nýársdag, 8. og 15. janúar kl. 15.00
Einar Már Guðmundsson varpar ljósi á ljóðskáldið Bob Dylan
sem hlaut Nóbelsverðlaun í bókmenntum í desember.

Nýársópera Útvarpsins
Évgení Ónegín eftir Pjotr Tsjaíkovskí.
Nýársdag kl. 19.00

Annan í jólum kl. 16.05

Saga Garðars, Pétur Jóhann, Anna Svava, Ari Eldjárn
og ﬂeiri segja Dodda litla sögur frá Grínlandi.

Vísindi á villigötum
Nýársdag kl. 13.25

Vilhelm Anton Jónsson og Guðmundur Pálsson
fara yﬁr undarlegar, úreltar og afsannaðar
vísindakenningar á léttum nótum.

Mugison í Hörpu
Nýársdag kl. 16.05

Hljóðritun frá sýningu Íslensku óperunnar í Hörpu 22. október sl.

- fyrir forvitna

Upptaka frá tónleikum Mugisons í Hörpu í desember.

- fyrst og fremst
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veður

Veðurspá Laugardagur

myndasögur

&

Flóð
fjara
Flóð
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Reykjavík

Fjara

Reykjavík
3.10
9.26
3,21m
1,39m
3.24
9.43
3,15m
1,24m

Ísafjörður

Akureyri
7.30
1.36
1,11m
0,60m
8.04
1.33
1,29m
0,54m

Þorláksmessulægðin mun enn ráða veðrinu á landinu með stífum vindi og
snjókomu, versta veðrið norðaustan til. Síðan lægir svo um munar síðdegis.
Útlit fyrir hæglætisveður í kvöld og úrkomulítið, en snjómuggu norðanlands.

24. desember 2016

Ísafjörður
11.26
5.22
1,78m
0,85m
5.13
11.47
1,76m
0,75m

Akureyri

Tunglstaða:

Heimurinn

Egilsstaðir

-27%

Sólarupprás: Kirkjubæjarklaustur

11.23
NÝJA-LAUGARDALSHÖLLIN 31. JÚLÍ

Sólarlag:

3.31

Myndasögur

Pondus Eftir Frode Øverli
Hvað höfum
við eiginlega
hér? West
Ham mann?

It’s
hammer
time!

Jájá, þú hefur valið þér
þrönga stíu, og það ber ég
virðingu fyrir! Dagsetningin
8. mars 1958 er sem ljós í
myrkrinu fyrir ykkur.
Nú?

Hinn dýrðlegi 8-0
sigur á Rotherham!
Eigum við að fara
í gegnum markaskorarana saman?
Dick Hadde...

Uuu...

Fjögur! Smith
Ehh...
Puttet... ? Tvö! Þau
tvö síðustu voru
skoruð af... ?

Segðu mér, ert Eiginlega ekki!
þú í raun og
Mér finnst
veru Hammers- litirnir bara
maður?
flottir.
Þú ættir að
skammast
þín!

Ég veit!

Ööö...
Keeble!

Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Jónas, ég var að komast
að einu rosalega
áhugaverðu um umsóknir
í háskóla!

Neibb.

Hm, ætti
ég að hlera
þetta
samtal?

MIÐASALA Á MIÐI.IS · WWW.SENA.IS/RHCP

Barnalán
Jæja, öskudagsbúningar barnanna
eru loksins tilbúnir.
Fréttablaðið eykur þjónustu sína
við lesendur á landsbyggðinni.
Þú getur nálgast frítt eintak af Fréttablaðinu á
eftirfarandi sölustöðum víðsvegar um landið:

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ég er viss
um að þeir
séu flottir.

Það er erfitt að trúa því
að enn einn öskudagurinn
sé genginn í garð.

Já.

Jæja, ætli ég
þurfi ekki að tína
til jólaljósin.

Ég byrja á
jólakortunum.
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96%

MOVIE NATION

Will Helen Kate Edward
Smith Mirren Winslet Norton






THE HOLLYWOOD REPORTER

VARIETY

TILBOÐ KL 1:45

FORSÝND Í
ÁLFABAKKA
2D ÍSL TAL - SÝND KL. 1.45, 3.50, 6
2D ENS TAL - SÝND KL. 5, 8







TILBOÐ KL 2

ENTERTAINMENT WEEKLY

ROLLING STONE




ROGEREBERT.COM

SÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI

SÝND MEÐ ÍSLENSKU TALI

NEW YORK DAILY NEWS

SÝND KL. 2, 8.15, 10.25



E.T. WEEKLY

KVIKMYNDAVIÐBURÐUR ÁRSINS
ÁLFABAKKA

TILBOÐ KL 2

SÝND KL. 8, 10.50

GLEÐILEG JÓL

SÝND KL. 2, 5

ATH: LOKAÐ 24. OG 25. DESEMBER - TÍMAR OG TILBOÐ GILDA 26. DESEMBER

COLLATERAL BEAUTY
KL. 10:20
SYNGDU ÍSL TAL 2D KL. 12:30 -2:30(3D) - 3 - 5:30
KL. 5 - 8 - 10:20 - 10:50
ROGUE ONE 3D
KL. 2 - 5 - 8 - 10:50
ROGUE ONE 2D VIP
OFFICE CHRISTMAS PARTY KL. 8 - 10:50
VAIANA ÍSL TAL 2D KL. 12:30 - 2 - 3 - 4:30 - 5:30
KL. 8
VAIANA ENSKT TAL 2D
KL. 8
ALLIED
KL. 2:15 - 5 - 8
FANTASTIC BEASTS 2D
KL. 10:40
THE ACCOUNTANT
KL. 12:20
SJÖUNDI DVERGURINN ÍSL TAL

EGILSHÖLL

ROGUE ONE 3D
ROGUE ONE 2D
OFFICE CHRISTMAS PARTY
VAIANA ÍSL TAL 2D
ALLIED
FANTASTIC BEASTS 2D

KEFLAVÍK

KL. 2 - 8 - 9
KL. 12 - 3 - 5 - 6 - 10:45
KL. 5:40 - 8 - 10:20
KL. 12 - 1 - 2:30 - 3:20 - 5:30
KL. 10:40
KL. 8

KRINGLUNNI

NÚMERUÐ SÆTI

ROGUE ONE 3D
KL. 2 - 4:30 - 5 - 7:15 - 8 - 10 - 10:50
OFFICE CHRISTMAS PARTY KL. 5:40 - 8 - 10:20
KL. 1 - 2 - 3:20
VAIANA ÍSL TAL 2D

SPARBÍÓ

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

SYNGDU ÍSL TAL 2D
PASSENGERS 3D
PASSENGERS 2D
ROGUE ONE 3D
ROGUE ONE 2D
VAIANA ÍSL TAL 2D

FRÁBÆR GRÍNMYND

KL. 5:30
KL. 10:50



KL. 8

THE GUARDIAN

KL. 8
KL. 10:30
KL. 5:30

AKUREYRI

ROGUE ONE 3D
ROGUE ONE 2D
OFFICE CHRISTMAS PARTY
VAIANA ÍSL TAL 2D

KL. 2 - 5 - 8 - 10:50
KL. 10:20
KL. 8
KL. 2 - 4:30

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Laugardagur
hvar@frettabladid.is
24. desember
Uppákomur
Hvað? Kertasníkir kemur í heimsókn
Hvenær? 11.00
Hvar? Þjóðminjasafn Íslands
Íslensku jólasveinarnir eru hrekkjóttir pörupiltar sem eiga dálítið
erfitt með að átta sig í tæknivæddri nútímaveröld en í Þjóðminjasafninu finnst þeim alveg
dásamlegt að vera því þar er svo
mikið af þjóðlegu dóti sem þeir
kunna að meta. Jólasveinarnir
skemmta börnum í Þjóðminjasafninu daglega eins og venjulega frá því þeir fara að koma til
byggða. Skemmtunin stendur yfir
frá kl. 11-12. Allir hjartanlega velkomnir.

Þetta er virkilega skemmtilegt, jólasveinninn hefur
komið hingað á hverjum degi
frá því þeir komu til byggða.
í gær komu hátt í 200 börn,
svo það hefur verið virkilega
skemmtilegt að taka á móti
krökkunum. Ég mæli með því
að fólk mæti snemma og njóti
með okkur.
Katrín Edwardsdóttir,
starfsmaður Þjóðminjasafnsins

Sunnudagur
25. desember
Uppákomur
Hvað? Jólaratleikur í Þjóðminjasafninu
Hvenær? 10.00
Hvar? Þjóðminjasafn Íslands
Jólakötturinn er kominn til
byggða. Hann hefur falið sig inni
í Þjóðminjasafninu og brugðið
sér í ýmis líki innan um sýningargripina. Hægt er að nálgast ratleik
í móttöku safnsins þar sem markmiðið er að finna jólaköttinn í
grunnsýningu Þjóðminjasafnsins,
Þjóð verður til. Ratleikurinn er á

Í dag klukkan 11.00 geta krakkar komið við í Þjóðminjasafninu og hitt Kertasníki. Fréttablaðið/Daníel

sex tungumálum;
íslensku, ensku,
dönsku, frönsku,
pólsku og þýsku.
Hvað? Aftansöngur í
Vídalínskirkju
Hvenær? 18.00
Hvar? Vídalínskirkja,
Garðasókn

Mánudagur

26. desember
Leiksýningar
Hvað? Jesús litli
Hvenær? 20.00
Hvar? Borgarleikhúsið
Margverðlaunað meistarastykki
sem kemur öllum í gott jólaskap. Öll vitum við að Jólaguðspjallið er einstaklega fallegt og
hátíðlegt, en það er ekki síður
átakanlegt. Trúðarnir, sem þau
Bergur Þór Ingólfsson, Halldóra
Geirharðsdóttir og Kristjana
Stefánsdóttir leika, láta allt flakka,
umbúðalaust. Þeim er ekkert
óviðkomandi, þeir velta við öllum
steinum, snúa öllu á hvolf og segja

allan sannleikann og ekkert nema
sannleikann.
Hvað? Jólaflækja
Hvenær? 13.00
Hvar? Borgarleikhúsið
Einar er alltaf einn. Líka á jólunum. En Einari leiðist aldrei.
Hann finnur alltaf upp á einhverju
til að gera einveruna áhugaverða.
Kryddstaukar verða hljóðfæri og
baunadósir dansa. Hann er hins
vegar mikill klaufabárður. Honum
er til dæmis lífsins ómögulegt að
elda jólahangikjötið án þess að
umturna íbúðinni eða skreyta
jólatréð án þess að vefja ljósaseríunni utan um sjálfan sig og festa
sig við tréð með hangikjötið fast
í hárinu. Bráðfyndin barnasýning
án orða.

Jólakötturinn
Jólakötturinn er einn
af mörgum svipuðum jólavættum sem
þekkst hafa í Evrópu
á liðnum öldum.
Hlutverk þeirra er sameiginlegt: Að fylgjast

með jólaundirbúningi
manna og sjá til að þeir
klári öll verk sem vinna
þarf fyrir jólin, hvort
sem það er að prjóna
og vinna fatnað, baka,
brugga eða útbúa

jólamatinn. Ef það
tekst ekki refsa vættirnar fólki, samanber
orðtakið „að fara í jólaköttinn“ sem að sögn
Þjóðminjasafns þýðir
eitthvað miður gott.

GLEÐILEG JÓL
SÝND Í 2D

SÝND Í 2D

SÝND KL. 2

Tónlist
Hvað? Í bjórinn eftir jólin
Hvenær? 23.00
Hvar? Valaskjálf, Egilsstaðir
Stórsveitin Á Móti Sól fagnar 20
ára starfsafmæli og heldur upp á
tímamótin með tónleikum undir
yfirskriftinni Í bjórinn eftir jólin.
Miðaverð er 3.500.

SÝND Í 2D

SÝND KL. 1.45

SÝND KL. 2

TILBOÐ Á FYRSTU SÝNINGAR DAGSINS

ATH: LOKAÐ 24. OG 25. DESEMBER - TILBOÐ GILDA 26. DESEMBER

menning
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Ekkert hlutverk sem ég hef sungið jafnoft
Benedikt Kristjánsson tenór mun syngja hlutverk guðspjallamannsins í Jólaóratóríu Bachs sem flutt verður í
Hallgrímskirkju undir vikulokin af Schola cantorum, Alþjóðlegu barokksveitinni og hópi einsöngvara.

Þ

Gunnþóra Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

að er ekkert hlutverk
sem ég hef sungið eins
oft og þetta,“ segir
Benedikt Kristjáns
son tenór um hlutverk
guðspjallamannsins
sem hann túlkar þegar Jólaóratóría
Bachs verður flutt í Hallgrímskirkju
á fimmtudag og föstudag í næstu viku.
Hann nefnir Þýskaland, Sviss, Austur
ríki, Holland og Noreg sem dæmi um
lönd sem hann hefur sungið það í og
kveðst fara á næsta ári til Bandaríkj
anna sömu erinda. Síðustu ár hefur
hann líka yfirleitt sungið það á Íslandi
þegar Jólaóratórían er flutt.
Nú verður Benedikt meðal ann
arra glæsilegra íslenskra einsöngvara
af yngri kynslóðinni, þeirra Thelmu
Hrannar Sigurdórsdóttur sópran,
Hildigunnar Einarsdóttur alt og
Fjölnis Ólafssonar bassa. Þau þrjú til
heyra öll Schola cantorum, kammer
kór Hallgrímskirkju sem lýkur 20 ára
afmælisfagnaði sínum með flutningi
óratóríunnar og ekki má gleyma að
geta Alþjóðlegu barokksveitarinnar í
Hallgrímskirkju með konsertmeistar
ann Tuomo Suni. Það er að sjálfsögðu
Hörður Áskelsson, kantor Hallgríms
kirkju, sem stjórnar herlegheitunum.
Benedikt hefur slegið í gegn sem
guðspjallamaður í passíum J.S. Bach
og öðrum óratóríum víða um Evrópu
og er nú eftirsóttur um allan heim.
Spurður hvort rödd hans sé einstök
á heimsvísu svarar hann „Ja, ég get
ekki notað þau orð um sjálfan mig,
það væri gaman ef einhver annar
mundi segja þau. Ég vandist því að
hlusta á tónlist Bachs heima hjá mér
frá barnæsku og var því búinn að
kynnast henni áður en ég byrjaði að
syngja. Um leið og ég hóf söngnám
var ég nokkuð viss um að hún yrði
það sem ég fengist við í framtíðinni.“
Benedikt lauk námi við tónlistar
háskólann í Berlín í júlí 2015 með
fyrstu ágætiseinkunn og þótt
hann teljist ungur í sínum bransa,
fæddur 1987, á hann þegar glæstan
feril og hefur unnið með mörgum
virtum stjórnendum. Árið 2011 hlaut
hann 1. verðlaun í alþjóðlegri Bachsöngkeppni í Greifswald og líka
verðlaun áheyrenda og fékk einnig
áheyrendaverðlaunin í alþjóðlegu
Bach-keppninni í Leipzig sumarið

Benedikt er kominn úr stórborginni Berlín í hið kyrrláta umhverfi í Skálholti þar sem hann heldur jól með sínum nánustu og ætlar að ganga í það heilaga á gamlársdag.
Mynd/Bóas Kristjánsson

Ég vandist því að
hlusta á tónlist
Bachs heima hjá mér frá
barnæsku og var því búinn
að kynnast henni áður en
ég byrjaði að syngja.

Schola cantorum stendur fyrir sannkallaðri barokksveiflu í Hallgrímskirkju næsta
fimmtudag og föstudag.

Langt frá endastöð
Bækur

Svartalogn

★★★★★
Kristín Marja Baldursdóttir
Útgefandi:JPV útgáfa
Fjöldi síðna: 381 bls.
Kápa: Emilía Ragnarsdóttir
Prentun: Oddi

Flóra Garðarsdóttir stendur á tíma
mótum. Sextug, fráskilin með tvö
uppkomin börn missir hún vinnuna
sem hún hefur sinnt af stakri sam
viskusemi áratugum saman án þess
að vera umbunað í nokkru öðru
en leyfi til að vinna ólaunaða yfir
vinnu á meðan aðrir fara heim. Á
Íslandi er dauðasynd að vera ekki
í vinnu, eins og Flóra kemst að
þegar uppsagnarfresturinn rennur
út, atvinnuumsóknum hennar er
ekki svarað og hún verður æ þung
lyndari og örvæntingarfyllri eftir
því sem lengra líður frá því að henni

fannst lífið hafa tilgang. „Handviss
um að vorið kæmi aldrei aftur til
mín, það væri aðeins haustið sem
hefði á mér áhuga.“ (bls. 270) Þegar
hún snoðar sig og lendir í átökum á
bar eftir afdrifaríka ferð til Boston
ákveður fjölskyldan að grípa í
taumana og sendir hana í hálfgerða
útlegð vestur á firði til að mála hús
og vera ekki fyrir neinum á meðan.
Þangað fer Flóra næstum eins og til
að deyja en fljótlega kemur í ljós að
það er svo sannarlega ekki það sem
á fyrir henni að liggja. Hún kynnist
organistanum á staðnum og fyrir
hennar tilstilli þremur ungum
konum af erlendum uppruna og
saman ákveða þessar fimm konur
að setja upp óperu. Flóra kemst að
því að hún er mjög langt frá því að
vera komin á endastöð lífsins heldur
fylla þessi samskipti hana lífi sem
hún hefur vart fundið til áður og í
bókarlok blasir við óræð og spenn
andi framtíð full af áskorunum og
tækifærum.

Staða eldri kvenna á vinnu
markaði og í samfélaginu er verð
ugt rannsóknarefni. Stundum lýsa
konur á þessum aldri þeirri upplif

2012. Hann var líka valinn Söngvari
ársins í sígildri og samtímatónlist á
Íslensku tónlistarverðlaununum 2016.
Nú býr Benedikt í Berlín, með
unnustunni Angelu Árnadóttur,
ungri dóttur og stjúpsyni og segir þá
borg góðan stað fyrir söngvara enda
mikið að gerast í klassísku tón
listarsenunni í Þýskalandi og líka í
Hollandi. „Ég er að syngja á yfir 20
tónleikum í Hollandi á næsta ári og
þangað er tiltölulega stutt að fara frá
Berlín,“ útskýrir hann.
Skálholt eru gamlar heimaslóðir
Benedikts. Þangað er hann kominn

un sinni að þær verði nánast ósýni
legar upp úr sextugu, að líf þeirra
og vinnuframlag skreppi skyndi
lega saman í góðlátlegt ömmuhlut
verk sem hvorki á skilið áskoranir,
örvun né viðurkenningu, hvorki í
einkalífi né starfi. Kristín Marja lýsir
þessari upplifun Flóru á raunveru
leika sínum mjög vel og því er jafn
vel ennþá skemmtilegra og meira
gefandi að sjá hvernig líf hennar
breytist eftir því sem það öðlast
meiri tilgang og fókus.
Staða kvenna almennt er einn
ig mikilvægt stef í bókum Krist
ínar Marju og þessari ekki síður
en hinum. Konurnar eru ólíkar
en eiga allar undir högg að sækja,
organistinn og tónskáldið Petra
er listakona í karlaheimi, Flóra er
að eldast og missa aðalskiptimynt
kvenna í valdatafli samfélagsins,
nefnilega kynþokkann. Erlendu
konurnar þrjár, Eva, Juane og Ania
eiga svo hver fyrir sig sínar áskor
anir við að etja í viðbót við að fóta

til að halda jól með sínum nánustu,
foreldrar hans eru Margrét Bóasdóttir
söngkona og séra Kristján Valur Ing
ólfsson. Svo ætla þau Benedikt og
Angela líka að ganga í það heilaga á
gamlársdag í sjálfri Skálholtsdóm
kirkju. „Pabbi ætlar að gefa okkur
saman og líka sjá um að steikja lærin
fyrir veisluna. Hann verður því í stóru
hlutverki þennan dag en fær víst lítið
borgað,“ segir Benedikt hlæjandi.
Eftir áramótin verður tekinn upp
söngur Benedikts með Karlakórnum
Fóstbræðrum í lögum sem hljómuðu
á hundrað ára afmælistónleikum kórs
ins fyrir nokkrum vikum. Svo flýgur
hann til Berlínar og er bókaður í Stutt
gart og Pittsburg í mars en í apríl er
komið að tónleikaferðalagi um Banda
ríkin þar sem hann mun meðal annars
syngja hlutverk guðspjallamannsins í
Jóhannesarpassíu Bachs á tónleikum í
Walt Disney Hall í Los Angeles.

sig í framandi umhverfi. Listin sam
einar þessar konur, listin og tján
ingin. Flóra tekur að sér að kenna
erlendu konunum íslensku og sem
þær ná smám saman tökum á mál
inu nær hún tökum á því að tjá sig
sjálf, skoðar og sér tilfinningar sínar
og sögu í nýju ljósi og bæði skilur
sjálfa sig og fyrirgefur. Náttúran
leikur einnig stórt hlutverk, í upp
hafi bókar er snjóþungur vetur en
þegar líður á fer að vora, þrátt fyrir
ótta Flóru um annað.
Kristín Marja Baldursdóttir er ein
af okkar virtustu og vinsælustu höf
undum og þessi bók gefur hennar
bestu ekkert eftir. Textinn er lipur
og auðlæsilegur, söguþráðurinn
spennandi og innsýnin í persón
urnar áhugaverð og gefandi.
Brynhildur Björnsdóttir

Niðurstaða: Bók sem sver sig í ætt
við bestu verk höfundarins, vel skrifuð,
áhugaverð og spennandi saga sem
heldur lesandanum vel við efnið.

STARFSFÓLK ICELAND
ÓSKAR LANDSMÖNNUM
ÖLLUM GLEÐILEGRA JÓLA
OG FARSÆLDAR
Á NÝJU ÁRI
AFGREIÐSLUTÍMAR UM JÓLIN
24. DESEMBER, AÐFANGADAGUR:
Opið til kl. 16
25. DESEMBER, JÓLADAGUR:
Opnað á miðnætti
26. DESEMBER, ANNAR Í JÓLUM:
Opið allan sólarhringinn
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Aðfangadagur

KLUKK

AN 18:0

0

AFTANSÖNGUR Í GRAFARVOGSKIRKJU

Bein útsending frá aftansöng í Grafarvogskirkju. Prestur er séra
Guðrún Karls Helgudóttir og Egill Ólafsson syngur einsöng.
Organisti er Hákon Leifsson og Greta Salóme Stefánsdóttir sér um
fiðluleik. Kórstjóri barnakórs er Sigríður Soffía Hafliðadóttir.

GLEÐILEGUR

AÐFANGADAGUR
Fáðu þér áskrift á 365.is

JÓLALÖG LOGA

Skemmtileg og hugljúf
jólatónlist sem flutt hefur verið
í jólaþáttum Loga Bergmanns á
undanförnum árum.

FOUR CHRISTMASES

Frábær gamanmynd þar sem
Vince Vaughn og Reese
Witherspoon leika par sem
neyðist til að heimsækja
fjölskyldu sína á jólunum eftir
að flugi þeirra í draumafríið er
aflýst.

Stöð 2

Stöð 3

bíóStöðin

07.00 Dóra könnuður
07.25 Mörgæsirnar frá Madagaskar
07.50 Svampur Sveins
08.10 Með afa
08.20 Doddi bjargar jólunum
08.45 Blíða og Blær
09.10 Niko 2
10.25 The Legend of Frosty the
Snowman
11.35 Kalli kanína og félagar
12.00 Fréttir Stöðvar 2
12.25 Northpole
13.50 Lottó
13.55 Tommi og Jenni
14.00 Tom & Jerry: Santa’s Little
Helpers
14.25 Beethoven’s Christmas
Adventure
15.55 Fred Claus
18.00 Aftansöngur í Grafarvogskirkju
19.05 Jólalög Loga
20.40 Four Christmases
22.10 Friends
22.35 Friends
23.00 Jólatónleikar Fíladelfíu
00.25 Christmas Cottage Falleg
jólasaga um ungan mann sem fer
heim til móður sinnar um hátíðarnar til að hjálpa henni en hún er
um það bil að missa húsið sitt.
02.05 Help for the Holidays Hugljúf
mynd frá 2012. Þegar hinn ungi
Will heyrir móður sína tala um það
að hana vanti alla jólagleði í líf sitt
tekur hann málin í sínar hendur og
óskar sér þess að þau fái aðstoð
við að fylla húsið af gleði á ný.
03.30 Angels Sing Glæsilegir
jólatónleikar Fíladelfíu, Fyrir þá
sem minna mega sín, 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 Jón Jónsson, Jóhanna
Guðrún, Edgar Smári, Anna Sigríður
Snorradóttir, Íris Lind Verudóttir,
Íris Guðmundsdóttir, Jóhannes
Ingimarsson og Hrönn Svansdóttir. Hljómsveitina skipa Óskar
Einarsson, Jóhann Ásmundsson,
Friðrik Karlsson, Davíð Sigurgeirsson, Ingvar Alfreðsson, Brynjólfur
Snorrason og Jóhann Eyvindsson.
Allur ágóði af tónleikunum rennur
til góðgerðarmála.
00.25 Christmas Cottage – The
Holidays
01.25 Help for the Holidays
03.30 Angels Sing

07.00 Hell’s Kitchen
16.35 Hell’s Kitchen
17.20 Vicious
17.50 Who Do You Think You Are?
18.50 Mike and Molly
19.10 Married
19.35 Modern Family
20.00 The Big Bang Theory
20.25 The New Girl
20.50 Baby Daddy
21.15 The Great Christmas Light
Fight
22.00 Suburgatory
22.25 Fresh off the Boat
22.50 Band of Brothers
23.50 Homeland
00.40 Game of Thrones
01.35 Bob’s Burgers
01.55 American Dad
02.20 The Great Christmas Light
Fight
03.05 Suburgatory
03.25 Fresh off the Boat
03.50 Tónlist

08.50 Tammy
10.25 Butter
11.55 The Jane Austen Book Club
13.40 Austin Powers: The Spy Who
Shagged Me
15.15 Tammy
16.55 Butter
18.30 The Jane Austen Book Club
Falleg og rómantísk mynd byggð á
metsölubók um vinkonur sem eru
á mismunandi stigum í lífinu en
eiga það sameiginlegt að stríða við
vandamál í ástalífinu.
20.20 Austin Powers: The Spy Who
Shagged Me
22.00 The Monuments Men
Mögnuð mynd frá 2014 með
Matt Damon, George Clooney og
Cate Blanchett í aðalhlutverkum.
Myndin er byggð á sannri sögu
um mestu fjársjóðsleit sögunnar.
Myndin fjallar um óvenjulega herdeild í seinni heimsstyrjöldinni,
sem forseti Bandaríkjanna sendi
inn í Þýskaland til að bjarga listaverkum og menningarverðmætum
úr höndum nasista og koma þeim
til réttmætra eigenda. Verkefnið
er snúið, sérstaklega þar sem það
þarf að fara inn á svæði óvinarins
þegar Þjóðverjar reyndu að eyðileggja sem mest áður en þriðja
ríkið féll endanlega. Í liðinu voru
sjö safnstjórar, sýningarstjórar
og listfræðingar, sem allir voru
vanari því að handleika listaverk
en byssur og morðtól. Hópurinn
kallaðist The Monuments Men, og
þurfti að keppa við klukkuna til að
koma í veg fyrir því að 1.000 ára
saga yrði eyðilögð.
00.00 Mr. Pip
01.55 Our Idiot Brother
03.25 The Monuments Men

stöð 2 sport

KLUKK

08.15 NBA
10.10 PL Match Pack
10.40 Þýski boltinn
12.20 NFL Gameday
12.50 Messan
14.20 Sumarmótin
15.00 Kvennalandsliðið í Kína
16.10 Körfuboltakvöld
17.50 NBA
19.45 UEFA Champions League
22.40 Meistaradeild Evrópu
00.20 Meistaradeild Evrópu

AN 23:0

0

JÓLATÓNLEIKAR FÍLADELFÍU

Glæsilegir jólatónleikar Fíladelfíu hafa verið fastur liður í
jólahaldi íslendinga undanfarin ár. Gospelkór Fíladelfíu kemur
fram ásamt góðum gestum undir stjórn Óskars Einarssonar.

THE MONUMENTS MEN

Mögnuð mynd með Matt
Damon, George Clooney og
Cate Blanchett í aðalhlutverkum. Myndin er byggð á
sannri frásögn um stærstu
fjársjóðsleit sögunnar.

Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum
á aðeins 333 kr. á dag.

stöð 2 sport 2
10.00 Premier League World
10.30 Premier League
12.15 Spænski boltinn
14.00 Spænsku mörkin
14.25 Borgunarbikar karla
16.10 Undankeppni HM
18.00 PL Match Pack
18.30 Football League Show
19.00 Premier League
20.40 Premier League
22.25 Premier League
00.05 Messan

krakkaStöðin
07.00 Áfram Diego, áfram!
07.24 Svampur Sveinsson
07.49 Lalli
07.55 Rasmus Klumpur
og félagar
08.00 Ævintýri Tinna
08.25 Hvellur keppnisbíll
08.37 Stóri og Litli
08.49 Gulla og grænjaxlarnir
09.00 Víkingurinn Viggó
09.13 Kormákur
09.25 Strumparnir
09.47 Mæja býfluga
10.00 Könnuðurinn Dóra
10.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar
10.47 Doddi litli og Eyrnastór
11.00 Áfram Diego, áfram!
11.24 Svampur Sveinsson
11.49 Lalli
11.55 Rasmus Klumpur
og félagar
12.00 Ævintýri Tinna
12.25 Hvellur keppnisbíll
12.37 Stóri og Litli
12.49 Gulla og grænjaxlarnir
13.00 Víkingurinn Viggó
13.11 Kormákur
13.23 Strumparnir
13.45 Mæja býfluga
14.00 Könnuðurinn Dóra
14.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar
14.47 Doddi litli og Eyrnastór
15.00 Áfram Diego, áfram!
15.24 Svampur Sveinsson
15.49 Lalli
15.55 Rasmus Klumpur
og félagar
16.00 Ævintýri Tinna
16.25 Hvellur keppnisbíll
16.37 Stóri og Litli
16.49 Gulla og grænjaxlarnir
17.00 Víkingurinn Viggó
17.11 Kormákur
17.23 Strumparnir
17.45 Mæja býfluga
18.00 Könnuðurinn Dóra
18.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar
18.47 Doddi litli og Eyrnastór
19.00 Paddington

golfStöðin
08.00 The Memorial Tournament
12.40 PGA Tour
13.35 US Open
16.50 FedEx St. Jude Classic
19.20 PGA Tour
20.15 Scottish Open
21.45 Canadian Pacific Women’s
Open
00.45 Golfing World

RúV
07.00 KrakkaRÚV
11.30 Góð jól
11.35 Klukkur um jól
12.35 Táknmálsfréttir
12.45 Krakkafréttir vikunnar
13.00 Fréttir
13.20 Veður
13.25 Lottó
13.30 KrakkaRÚV
13.31 Jóladagatalið - Sáttmálinn
13.55 Jóladagatalið - Leyndarmál
Absalons
14.20 Home Alone: Lost in New
York
16.15 Þegar Trölli stal jólunum
18.00 Hlé
18.55 Nóttin var sú ágæt ein
19.10 Jólatónleikar Sinfóníunnar
20.00 The Best Exotic Marigold
Hotel
22.00 Aftansöngur jóla 2016
22.55 It's A Wonderful Life
01.05 The Butler
03.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sjónvarp Símans
06.00 Síminn + Spotify
08.00 America’s Funniest Home
Videos
08.20 The Grinder
08.45 Grandfathered
09.05 Life in Pieces
09.30 The Muppets
09.50 Parks & Recreation
10.15 30 Rock
10.40 Hachi. A Dog’s Tale
12.15 Race to Space
14.00 Beethoven
15.30 Uncle Buck
17.10 Junior
19.00 French Kiss
20.55 Legally Blonde
22.35 Jurassic Park
00.45 Hairspray
02.45 Snow Falling On Cedars
04.55 Síminn + Spotify

Útvarp
365.is

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 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 K100

FM 102,9 Lindin

LAUGARDAGUR

2 4 . d e s e mb e r 2 0 1 6
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Jóladagur
Stöð 2

Stöð 3

bíóStöðin

07.00 Hneturánið
08.25 Kormákur
08.35 Doddi litli og Eyrnastór
08.45 Með afa
08.55 Tom And Jerry: A Nutcracker
Tale
09.45 Ærlslagangur Kalla kanínu
og félaga
10.05 Frosty Returns
10.30 Heiða
10.55 Tommi og Jenni
11.20 Nuttiest Nutcracker
12.10 The Case for Christmas
13.40 Jólagestir Björgvins
15.25 Christmas in Palm Springs
16.55 Jingle All the Way 2
18.30 Fréttir Stöðvar 2 Fréttastofa
Stöðvar 2 flytur fréttir í opinni
dagskrá.
18.50 Coat of Many Colors
10.20 The Intern G amanmynd
frá 2015 með Robert De Niro og
Anne Hathaway í aðalhlutverkum.
Ben Whittaker er 70 ára gamall
ekkill, og lífið eftir að hann hætti
að vinna og missti eiginkonuna er
ekki eins og hann hefði óskað að
það væri. Ekkert virðist fylla upp í
tómið, þannig að Ben, sem ávallt
var snjall í viðskiptum, ákveður að
koma aftur inn á markaðinn sem
lærlingur. Hann kemur til starfa í
fyrirtæki Jules Ostin, sem Anne
Hathaway leikur, en fyrirtækið,
sem er vefsíða um tísku, hefur
vaxið hratt á tveimur árum og nú
starfa þar um 200 manns. Í fyrstu
virðist sem Ben passi illa inn í
þetta nútímalega tískufyrirtæki,
en hann vingast þó fljótt við Jules
og samskipti hans við aðra starfsmenn verða sömuleiðis áhugaverð
og skemmtileg.
22.25 The Martian D ramatísk
mynd frá 2015 með Matt Damon
í aðalhlutverki. Geimfarinn Mark
Watney er talinn af og verður
strandaglópur á plánetunni Mars
eftir að geimskipið The Hermes
lendir í fárviðri, en geimfarinn
verður að reyna að draga fram
lífið á plánetunni einn og yfirgefinn, með lítið af tækjum eða
vistum meðferðis. Markmiðið er
að þrauka nógu lengi til að ná að
koma skilaboðum til Jarðar, og
bíða svo eftir björgun.
00.45 Bessie
12.35 The Wolf of Wall Street

10.45 Borgarstjórinn
14.30 Borgarstjórinn
14.50 Hátíðarstund með Rikku
15.20 Angie Tribeca
15.45 Man Seeking Woman
16.10 Last Man on Earth
16.35 Schitt’s Creek
17.00 Comedians
17.25 League
17.50 Mike and Molly
18.10 Married
18.35 The Big Bang Theory
18.55 The New Girl
19.20 Modern Family
19.45 Cougar Town
20.10 Bob’s Burgers
21.00 Out There
21.25 American Dad
21.50 Longmire
22.35 The Sopranos
23.35 Game of Thrones
00.35 Grimm
01.15 Longmire
02.00 Cougar Town
02.25 Bob’s Burgers
02.45 American Dad
03.10 Out There
03.30 Tónlist

07.50 Blended
09.45 Big Daddy
11.20 Eragon
13.05 Djúpið
14.50 Blended
16.50 Big Daddy
18.25 Eragon
20.10 Djúpið Mögnuð mynd
Baltasars Kornáks með Ólafi Darra
Ólafssyni í aðalhlutverki sem byggir
á sannri sögu og segir frá þeim einstæða atburði þegar einn sjómaður
náði að bjarga lífi sínu eftir að bátur
hans fórst. Myndin gefur okkur einnig innsýn í líf íslenskra sjómanna
í gegnum tíðina og hinar óblíðu
aðstæður sem þeir og fjölskyldur
þeirra hafa búið við í sjávarplássum
um allt land við að draga björg í bú.
Myndin hlaut alls 11 Edduverðlaun
2013 þar af fyrir besta leik, leikstjórn
og sem besta mynd ársins.
22.00 Spy S tórskemmtileg
gamanmynd frá 2015 með Melissu
McCarthy, Rose Byrne og Jude Law
í aðalhlutverkum. Myndin segir
frá því þegar yfirmenn bandarísku
leyniþjónustunnar uppgötva að
stórhættuleg glæpadrottning
hefur komist yfir öflugt vopn.
00.00 Kingsman: The Secret Service
02.05 Let’s Be Cops
03.50 Spy

stöð 2 sport
08.20 UEFA Champions League
10.10 Gary Lineker’s FA Cup Film
11.05 NBA
13.10 NFL
15.20 NBA
17.15 Kvennalandsliðið í Kína
18.25 Ölli
19.30 NBA
22.30 Undankeppni HM
00.15 Box: Kovalev vs Ward

stöð 2 sport 2
07.50 Undankeppni HM
09.45 Premier League
11.25 Premier League Review
12.20 Premier League
14.05 Messan
15.35 Sumarmótin
16.10 Borgunarbikar kvenna
18.00 UEFA Champions League
20.50 NFL Gameday
21.20 NFL
00.20 Premier League Preview

krakkaStöðin
07.00 Víkingurinn Viggó
07.13 Kormákur
07.25 Strumparnir
07.47 Mæja býfluga
08.00 Könnuðurinn Dóra
08.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar
08.47 Doddi litli og Eyrnastór
09.00 Áfram Diego, áfram!
09.24 Svampur Sveinsson
09.49 Lalli
09.55 Rasmus Klumpur
10.00 Ævintýri Tinna
10.25 Hvellur keppnisbíll
10.37 Stóri og Litli
10.49 Gulla og grænjaxlarnir
11.00 Víkingurinn Viggó
11.11 Kormákur
11.23 Strumparnir
11.45 Mæja býfluga
12.00 Könnuðurinn Dóra
12.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar
12.47 Doddi litli og Eyrnastór
13.00 Áfram Diego, áfram!
13.24 Svampur Sveinsson
13.49 Lalli
13.55 Rasmus Klumpur
14.00 Ævintýri Tinna
14.25 Hvellur keppnisbíll
14.37 Stóri og Litli
14.49 Gulla og grænjaxlarnir
15.00 Víkingurinn Viggó
15.11 Kormákur
15.23 Strumparnir
15.45 Mæja býfluga
16.00 Könnuðurinn Dóra
16.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar
16.47 Doddi litli og Eyrnastór
17.00 Áfram Diego, áfram!
17.24 Svampur Sveinsson
17.49 Lalli
17.55 Rasmus Klumpur
og félagar
18.00 Ævintýri Tinna
18.25 Hvellur keppnisbíll
18.37 Stóri og Litli
18.49 Gulla og grænjaxlarnir
19.00 Coraline

golfStöðin
08.00 Quickens Loans National
13.25 PGA Tour
14.20 The Open Championship
17.20 The Open Official Film
18.15 2016 PGA TOUR Year in
Review
19.05 Travelers Championship
00.00 PGA Tour

RúV
07.00 KrakkaRÚV
07.01 Kioka
07.07 Ævintýri Berta og Árna
07.12 Lundaklettur
07.20 Olivía
07.30 Olivía
07.52 Hæ Sámur
07.59 Hvolpasveitin
08.23 Kúlugúbbarnir
08.46 Tobbi
08.51 Klaufabárðarnir
09.00 Disneystundin
09.01 Finnbogi og Felix
09.23 Sígildar teiknimyndir
09.30 Gló magnaða
09.52 Disney Doc McStuffins
10.16 Unnar og vinur
10.35 Vísindahorn Ævars
10.40 Jólafjölskyldan
12.05 The Phantom of the Opera at
the Royal Albert Hall
14.50 Græna landið
16.20 Sagan endalausa
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Jólastundin okkar
19.00 Fréttir
19.20 Veður
19.30 San Francisco ballettinn
21.25 Fúsi
23.00 Life of Pi
01.05 The Bourne Legacy
03.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sjónvarp Símans
06.00 Síminn + Spotify
08.00 America’s Funniest Home
Videos
08.20 The Grinder
08.45 Grandfathered
09.05 Life In Pieces
09.30 The Muppets
09.50 Parks & Recreation
10.15 30 Rock
10.40 Minute to Win It Ísland
11.30 Læknirinn í eldhúsinu
12.00 The Voice Ísland
13.30 This Is Us
14.15 The Prince and Me
16.10 While You Were Sleeping
17.55 About A Boy
19.40 Jólatónleikar Sigríðar Beinteinsdóttur
21.10 Love Actually
23.25 Bridget Jones Diary
01.05 Forgetting Sarah Marshall
03.00 Edtv
05.05 Síminn + Spotify

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 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 K100

FM 102,9 Lindin

RTON

DOLLY PA

COAT OF MANY COLORS

Áhrifamikil mynd, byggð á sögu kántrístjörnunnar Dolly Parton
og segir frá litríku uppeldi hennar Í Tennessee og þeim missi sem
mótaði líf hennar á endanum.

NOTALEGUR

JÓLADAGUR
Fáðu þér áskrift á 365.is

SKEMMTILEG

FJÖLSKYLDUMYND

THE INTERN

Ben Whittaker er 70 ára gamall ekkill og lífið eftir að hann hætti
að vinna og missti eiginkonu sína er ekki eins og hann hefði
óskað sér. Ben ákveður að fara aftur út á vinnumarkaðinn sem
lærlingur. Aðalhlutverk leika Robert De Niro og Anne Hathaway.
MATT

THE MARTIAN

DAMO

N

Dramatísk mynd um geimfara
sem er talinn af en hann verður
strandaglópur á plánetunni
Mars eftir að geimskipið The
Hermes lendir í fárviðri.

SPY

Yfirmenn bandarísku leyniþjónustunnar uppgötva að
stórhættuleg glæpadrottning
hefur komist yfir öflugt vopn
sem hún hyggst nú selja
hryðjuverkahópi.

ÖLL

BORGARSTJÓRINN

SERÍ

AN

Á jóladagsmorgun sýnum við
alla tíu þættina í einni beit fyrir
þá sem hafa misst af þessum
stórskemmtilegu þáttum með
Jóni Gnarr og Pétri Jóhanni í
aðalhlutverkum.
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum á aðeins 333 kr. á dag. 365.is
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Annar í jólum

ÍSLENSK

SPENNUMYND

GRIMMD

Tvær ungar stúlkur hverfa sporlaust af leikvelli í Árbænum og
finnast látnar í Heiðmörk. Þjóðfélagið fer á annan endann vegna
málsins og reyndustu rannsóknarlögreglumenn landsins eru
kallaðir til. Hörkuspennandi íslensk kvikmynd með okkar allra
bestu leikurum í aðalhlutverkum!

ANNAR

Í JÓLUM
Fáðu þér áskrift á 365.is

PAN

ÆVINTÝ

RAMYND

Munaðarleysingi ferðast til
töfraríkisins Hvergilands og þar
upplifir hann ævintýri og
uppgötvar örlög sín, hann er
Pétur Pan!

Stöð 2

Stöð 3

bíóStöðin

07.00 Áfram Diego, áfram!
07.50 Með afa
08.00 Kormákur
08.10 The Little Engine That Could
09.30 Tommi og Jenni
09.50 Garfield: A Tail of Two Kitties
11.05 The Flintstones & WWE.
Stone Age Smackdown
13.25 Mistletoe Over Manhattan
15.10 Ghosts of Girlfriends Past
Frábær rómantísk gamanmynd
með úrvalsleikurunum Matthew
McConaughey, Jennifer Garner og
Michael Douglas í aðalhlutverkum.
Sagan er lauslega byggð á jólasögu
Charles Dickens þar sem gamlar
kærustur kvennabósans Connors
Meads (McConaughey) birtast
honum hver á fætur annarri í brúðkaupi bróður hans.
16.50 Christmas With The Kranks
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Íþróttir
19.05 Pan
20.55 Grimmd Ný íslensk spennumynd sem segir frá því þegar tvær
ungar stelpur hverfa sporlaust af
leikvelli í Árbænum. Stúlkurnar
finnast látnar í Heiðmörk og í
einbeittri rannsókn í leit að sökudólgum fléttast saman nokkrar
sögur þegar hræðileg atriði í máli
stúlknanna koma upp á yfirborðið.
Þjóðfélagið fer á annan endann
vegna málsins og reyndustu rannsóknarlögreglumenn landsins, þau
Edda Davíðsdóttir og Jóhannes
Schram, eru kölluð til. Þau eru
bæði staðráðin í að leysa málið
en þurfa að etja kappi við tímann
þegar hvimleið atvik úr fortíðinni
líta dagsins ljós og erfið rannsóknin flækist enn frekar.
22.40 Bridge of Spies Spennumynd frá 2015 með Tom Hanks
í aðalhlutverkum. Myndin segir
sanna sögu lögfræðingsins James
Britt Donovan sem í kjölfar þess að
hafa varið Rudolf Abel og forðað
honum frá dauðarefsingu árið
1957 varð aðalsamningamaður
Bandaríkjanna þegar Sovétmenn
handsömuðu flugmanninn Francis
Gary Powers árið 1960 og vildu
skipta á honum og Rudolf. Á sama
tíma höfðu austurþýsk yfirvöld
hneppt í fangelsi ungan bandarískan námsmann að nafni Frederic
Pryor og ákært hann fyrir njósnir
og James ákvað að fara fram á
frelsi hans líka í skiptum fyrir frelsi
Rudolfs.
01.00 Confirmation
02.50 Jurassic World

13.10 Leitin að upprunanum (1.8)
13.40 Leitin að upprunanum (2.8)
14.10 Leitin að upprunanum (3.8)
14.40 Leitin að upprunanum (4.8)
15.15 Leitin að upprunanum (5.8)
15.55 Leitin að upprunanum (6.8)
16.30 Leitin að upprunanum (7.8)
17.10 Leitin að upprunanum (8.8)
17.45 Mike and Molly
18.05 Married
18.30 The Big Bang Theory
18.55 The New Girl
19.20 Modern Family
19.45 Eldhúsið hans Eyþórs
20.20 Stelpurnar
20.45 Who Do You Think You Are?
21.50 Grimm
22.35 Banshee
23.35 Klovn
00.05 Game of Thrones
01.00 The Americans
01.45 The Mentalist
02.25 Stelpurnar
02.50 Eldhúsið hans Eyþórs
03.20 Who Do You Think You Are?
04.20 Grimm
05.05 Tónlist

07.10 Pixels
08.55 The Grand Budapest Hotel
10.35 The Age of Adeline
12.30 Wedding Crashers
14.30 Pixels
16.20 The Grand Budapest Hotel
 rama18.00 The Age of Adeline D
tísk mynd frá 2015 með Blake
Lively og Michel Huisman. Myndin
fjallar um unga konu í byrjun nítjándu aldar sem lendir í slysi sem á
eftir að hafa ótrúlegar afleiðingar. Í
kjölfarið passar hún sig að tengjast
ekki fleirum þar sem allir sem hún
elskar eldast frá henni og fara á
endanum yfir móðuna miklu.
19.55 Wedding Crashers
22.00 The Hunger Games: The
Mockingjay - Part 1
00.05 X-Men Origins: Wolverine
Spennandi vísindaskáldsaga
sem segir frá uppruna Jarfa eða
Wolverine. Myndin gerist tuttugu
árum fyrir atburði fyrstu X-Men
myndarinnar og áður en Wolver
ine varð það sem hann er í dag.
Skaphundur mikill og er slóð hans
oftast vörðuð ofbeldi og blóðsúthellingum.
01.50 Arbitrage
03.40 The Hunger Games: The
Mockingjay - Part 1

BRIDGE OF SPIES

Lögfræðingurinn James Britt Donovan forðaði Rudolf Abel frá
dauðarefsingu árið 1957 og varð svo aðalsamningamaður
Bandaríkjanna þegar Sovétmenn handsömuðu flugmanninn
Francis Gary Powers stuttu seinna. Sannsöguleg spennumynd
með Tom Hanks í aðalhlutverki.

THE HUNGER GAMES:

THE MOCKINGJAY – PART 1
Staðan er orðin erfið hjá
Katniss Everdeen. Hún er
staðstett í 13. hverfi og
ógnarstjórn höfuðborgarinnar
er hægt og örugglega að leggja
öll hverfin í rúst.

ÖLL

stöð 2 sport
07.30 NFL
09.50 NBA
11.45 Sumarmótin 2016
12.20 Premier League
14.50 Premier League
17.20 Premier League
19.30 Premier League World
20.00 Þegar Höddi hitti Heimi
20.45 Premier League
22.25 Premier League
00.05 Enska 1. deildin

krakkaStöðin
07.00 Ævintýri Tinna
07.25 Hvellur keppnisbíll
07.37 Stóri og Litli
07.49 Gulla og grænjaxlarnir
08.00 Víkingurinn Viggó
08.13 Kormákur
08.25 Strumparnir
08.47 Mæja býfluga
09.00 Mörgæsirnar
frá Madagaskar
09.23 Doddi litli og Eyrnastór
09.36 Könnuðurinn Dóra
10.00 Áfram Diego, áfram!
10.24 Svampur Sveinsson
10.49 Lalli
10.55 Rasmus Klumpur
og félagar
11.00 Ævintýri Tinna
11.25 Hvellur keppnisbíll
11.37 Stóri og Litli
11.49 Gulla og grænjaxlarnir
12.00 Víkingurinn Viggó
12.11 Kormákur
12.23 Strumparnir
12.45 Mæja býfluga
13.00 Mörgæsirnar
frá Madagaskar
13.23 Doddi litli og Eyrnastór
13.36 Könnuðurinn Dóra
14.00 Áfram Diego, áfram!
14.24 Svampur Sveinsson
14.49 Lalli
14.55 Rasmus Klumpur
og félagar
15.00 Ævintýri Tinna
15.25 Hvellur keppnisbíll
15.37 Stóri og Litli
15.49 Gulla og grænjaxlarnir
16.00 Víkingurinn Viggó
16.11 Kormákur
16.23 Strumparnir
16.45 Mæja býfluga
17.00 Mörgæsirnar
frá Madagaskar
17.23 Doddi litli og Eyrnastór
17.36 Könnuðurinn Dóra
18.00 Áfram Diego, áfram!
18.24 Svampur Sveinsson
18.49 Lalli
18.55 Rasmus Klumpur
og félagar
19.00 Niko 2

stöð 2 sport 2

SERÍ

AN

LEITIN AÐ UPPRUNANUM

Við sýnum alla seríuna, frá
upphafi til enda, fyrir þá sem
misstu af þessum stórkostlegu
þáttum Sigrúnar Óskar
Kristjánsdóttur.
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum á aðeins 333 kr. á dag. 365.is

09.15 FA Cup
11.40 UEFA Europa League
13.45 NFL
16.05 NBA
18.00 Premier League
19.40 Enska 1. deildin
21.45 Premier League
23.25 Premier League
01.05 Premier League

golfStöðin
08.00 John Deere Classic
10.40 PGA Tour 2016
11.35 UL International Crown
12.55 Wyndham Championship
16.55 PGA Tour 2016
17.50 Paul Lawrie Match Play
21.55 Evian Championship

RúV
08.00 KrakkaRÚV
08.01 Ofur Groddi
08.06 Froskur og vinir
08.15 Jóli
08.39 Ólivía
08.50 Dóta læknir
09.13 Sara og önd
09.20 Jólasveinarnir í Dimmuborgum
09.38 Alvinn og íkornarnir
09.50 Houdini
10.43 Chaplin
10.50 A Simple Wish
12.15 Jólatónleikar í Vínarborg
2013
13.45 Jólatónleikar Rásar 1
14.30 Það kom söngfugl að sunnan
15.40 Koppafeiti
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Úmísúmí
18.24 Litli prinsinn
18.48 Hundalíf
18.50 Góð jól
19.00 Fréttir
19.20 Veður
19.30 Búi
19.50 Jóla-Landinn
20.30 Vegbúar
22.10 Maður sem heitir Ove
00.05 The Imitation Game
01.55 Dagskrárlok

Sjónvarp Símans
06.00 Síminn + Spotify
08.00 America's Funniest Home
Videos
08.20 The Grinder
08.45 Grandfathered
09.05 Life in Pieces
09.30 The Muppets
09.50 Parks & Recreation
10.15 30 Rock
10.40 Minute to Win It Ísland
11.30 Læknirinn í eldhúsinu
12.00 The Voice Ísland
13.30 This is Us
14.15 Jólatónleikar Sigríðar Beinteinsdóttur
15.45 Twins
17.40 Liar Liar
19.10 Four Weddings and a Funeral
21.10 Elizabethtown
23.15 Bridget Jones: The Edge Of
Reason
01.05 The Time Traveler’s Wife
02.55 Brokeback Mountain
05.10 Síminn + Spotify

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 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 K100

FM 102,9 Lindin

Með hátíðarkveðju og ósk
um gleðilegt jafnlaunaár

FJARÐABYGGÐ

Óskum handhöfum Gullmerkis Jafnlaunaúttektar PwC 2014-2016
til hamingju með árangurinn

Lífið
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Ris à l’amande í

vegan búningi
Matarbloggarinn Þorbjörg Snorradóttir ólst
upp við að fá ris à l’amande í eftirrétt á aðfangadag. Hún heldur í hefðina en þar sem
hún hefur nú tekið upp vegan lífsstíl þá er ný
útgáfa af eftirréttinum á boðstólum.

É

g er alin upp við að fá
ris à l’amande í eftirrétt á aðfangadag og
þegar ég ákvað að fylgja
í fótspor sambýlismanns
míns og hætta að borða
dýraafurðir þá kom ekki annað til
greina en að gera vegan útgáfu af
réttinum,“ segir Þorbjörg Snorradóttir, eða Tobba eins og hún er
gjarnan kölluð. „Það er mjög auðvelt að sleppa mjólkinni þar sem
við erum komin með svo margar
mismunandi gerðir af jurtamjólk.
Ég hafði ekki fundið jurtarjóma
sem mér finnst góður en eftir smá
Google-leit þá komst ég að því að

Eftir smá Googleleit þá komst ég að
því að kókosmjólk þeytist
ljómandi vel.

kókosmjólk þeytist ljómandi vel.
Seinustu jól gerði ég svo vegan
útgáfu af ris à l’amande og verður
hún aftur núna um jólin.“
Tobba tók upp vegan mataræði í
janúar á þessu ári. „Ég byrjaði með
því að taka þátt í Veganúar. Þá fyrst

HEIMILDARÞÁTTUR

LAUGARDAG 15:00

SUNNUDAG 17:00

TRYGGÐU ÞÉR ÁSKRIFT

KVENNALANDSLIÐIÐ Í KÍNA
Stöð 2 Sport sýnir heimildarþáttinn Kvennalandsliðið í Kína á aðfangadag og jóladag. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta tók þátt í alþjóðlegu knattspyrnumóti í Kína í október síðastliðnum og Stöð 2 Sport
fylgdi þeim hvert fótmál á meðan á dvölinni stóð. Umsjónarmaður er Hjörtur Hjartarson.
.
365.is Sími 1817

LAUGARDAGUR
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#PL

#enski365

Tobbu þykir ómissandi að fá ris à l’amande á aðfangadag.
Fréttablaðið/Anton Brink

Ris À l’aMande

fyrir 4

2,5 dl hrísgrjón
2,5 dl vatn
7,5 dl jurtamjólk (t.d. möndlumjólk)
Kókosrjómi (uppskrift fyrir neðan)
1 mandla

Þorbjörg Snorradóttir heldur úti
blogginu Eldhússystur ásamt systur
sinni, Kristínu Snorradóttur.
Fréttablaðið/Anton Brink

hætti ég alveg að borða allar dýra
afurðir en þá var um það bil ár síðan
ég hafði hætt að kaupa kjöt fyrir
heimilið.“
Tobba segir þessa lífsstílsbreyt
ingu hafa verið tiltölulega lítið mál.
„Sambýlismaðurinn minn hætti
að borða dýraafurðir töluvert á
undan mér þannig að það var ekki
flókið að gera þessar breytingar á
mataræðinu. Síðan í janúar 2015
hefur vöruúrvalið í búðum aukist
stórkostlega og núna er t.d. hægt
að kaupa vegan ost, skinku, Ben
and Jerry’s ís, soja-jógúrt, tilbúnar
frosnar vegan pitsur og súkkulaði
mjólk,“ segir Tobba sem byrjaði að

Grjónin og vatnið eru soðin saman.
Bætið mjólk saman við í nokkrum
skömmtum og soðið saman rólega
þar til grjónin eru mjúk. Mikilvægt
er að hafa eins lítinn hita og hægt er,
rétt nóg til að viðhalda suðu án þess
að grauturinn brenni við. Grauturinn er kældur yfir nótt. Setjið
kókosdósina í ísskáp yfir nótt.

Kókosrjómi

1 dós Thai Choice kókosmjólk
2 tsk. flórsykur
1 tsk. vanilludropar

Takið kókosmjólkina út úr ísskápnum. Mjólkin skilur sig í kuldanum,

við notum bara hvíta kremaða
hlutann. Setjið hvíta hlutann,
vanilludropana og flórsykurinn í
skál. Þeytið í fimm mínútur eða þar
til kókosmjólkin fær rjómakennda
áferð.
Blandið kókosrjómanum saman
við grautinn áður en hann er
borinn fram. Mandla er sett í eina
skál og hulin með graut.

Mánudagur 26. desember

12:20
Watford

Crystal Palace
#WATCRY

Sósa

200 ml hindberjasaft
200 ml vatn
200 g hindberjasulta
2 msk. kartöflumjöl út í 1 dl af vatni

Saft, vatn og sulta eru sett í pott og
hituð að suðu. Kartöflumjöl og vatn
hrært saman og sett út í sósuna, til
að þykkja að vild. Best er að setja
bara lítið kartöflumjöl í einu og ná
upp suðu á milli til að sjá hversu
þykk sósan verður í raun.

14:50
Man. Utd

Sunderland
#MUNSUN

17:05
blogga um mat með systur sinni árið
2012. „Við sáum fyrir okkur að þetta
væri góð leið til að halda utan um
uppskriftirnar okkar, svona eins
konar rafræn útgáfa af uppskrifta
bók. Við fengum það í móðurarf að
hafa gaman af því að baka. Móður

amma okkar var mjög iðin við að
baka og leyfði okkur alltaf að hjálpa
til þegar við vorum litlar. Mamma
okkar er einnig mjög iðin í eldhús
inu og bakar t.d. endalaust mikið
fyrir jólin,“ segir Tobba.
gudnyhronn@365.is

Hull City

Man. City
#HULMCI

Þriðjudagur 27. desember

Remix-plata frá Britney Spears

P

oppdrottning síðasta ára
tugar, sjálf Britney Spears,
gaf út nýja plötu á Þorláks
messu.
Þetta mun vera EP-plata eða
stuttskífa eins og það hefur verið
nefnt á ástkæra ylhýra. Platan hefur
hlotið titil en hún mun bera heitið
The Slumber Party Remix EP.
Platan inniheldur, eins og titillinn
gefur til kynna, endurhljóðbland
anir af laginu Slumber Party sem
Britney gerði með söngkonunni
Tinashe og var annar singúllinn af
níundu plötu Britney, Glory, sem
hún gaf út fyrr á árinu.
Þarna eru spánnýjar endurhljóð
blandanir frá gríðarlega þekktum og
virtum dans- og popppródúserum
eins og Bad Royale, sem hefur gert
lög með Major Lazer og fleirum,
Bimbo Jones, Danny Dove, sem
hefur endurhljóðblandað Calvin
Harris, Marc Stout, Misha K og rúss
nesku plötusnúðunum og pródúser
unum í sveitinni DropGun.
Britney hefur annars að mestu
verið að skemmta í Las Vegas upp á
síðkastið, en hún er með sýninguna
Piece of Me í blússandi gangi þar í
borg. Hinn 19. nóvember lauk sex
tándu sýningaröðinni hennar. Hinn
11. janúar lýkur löngu jólafríinu þó
og þeir sem eru á leiðinni til Vegas á
næsta ári geta skellt sér í The Axis í
Planet Hollywood og kíkt á drottn
inguna. – sþh

17:05
Liverpool

Stoke
#LIVSTK

Miðvikudagur 28. desember

19:35
Southampton

Tottenham
#SOUTOT

KAUPTU STAKAN LEIK:

Britney Spears er enn í fullu fjöri og heldur uppi stuðinu í Las Vegas. Svo var
skvísan að senda frá sér nýja remix-hljómplötu í þokkabót. nordicphotos/getty

365.is Sími 1817
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Blóðberg endurgert
í Bandaríkjunum

By Birta nýtt
fatamerki

Segir leikhúsið vera
karlaheim

Hefur séð eiginlega
allt

Björn Hlynur Haraldsson skrifar
handrit sjónvarpsþátta sem byggðir
eru á kvikmyndinni Blóðbergi, sem stefnt er
á að sýna á Showtime, einni stærstu
sjónvarpsstöð í
heimi. Tökur fara
að öllum líkindum
fram næsta sumar
en margar stjörnur
hafa nú þegar verið
nefndar í tengslum
við ákveðin hlutverk í
þáttunum.

Birta Björnsdóttir fatahönnuður hefur sagt
skilið við
fatamerkið
Júniform sem
flestar ef ekki allar íslenskar
stelpur kannast við. Hún
er nú komin með nýja línu
á markaðinn og ber hún
nafnið By Birta.

Gísli Örn Garðarsson og félagar í Vesturporti frumsýndu
Óþelló í samstarfi við
Þjóðleikhúsið í vikunni.
Hópurinn í heild er vel
stemmdur fyrir eitt tilfinningaþrungnasta verk
Shakespeares, en
þetta mun vera í
fyrsta skipti í leikhússögunni sem
karlhlutverkið
Jagó er leikið af
konu.

Ingó Veðurguð hefur nánast ekki
misst úr fimmtudag í starfi sínu sem
trúbador síðustu ellefu
árin. Hann ætlar að taka
sér góða pásu frá fimmtudagsspilamennskunni til
þess að einbeita
sér að öðru. Í
reynslubanka
Veðurguðsins
er ansi mikið
af sögum.

Um leið og við óskum
viðskiptavinum okkar og
landsmönnum öllum
GLEÐILEGRA JÓLA
bendum við á að verslanir
okkar eru opnar frá 1000 til
1300 í dag, aðfangadag

Gleðileg
jól

Hugrún Harðardóttir, eigandi Barbarellu hárgreiðslustofu, kemur með góð ráð fyrir þá sem ekki komust í klippingu fyrir jólin.

Reddaðu jólahárinu
á síðustu stundu
Fréttablaðið/GVA

Við fengum Hugrúnu Harðardóttur, hárgreiðslumeistara og eiganda
hárgreiðslustofunnar Barbarella coiffeur, til að gefa lesendum góð
ráð ef ekki var nægur tími til að fara í jólaklippinguna í ár.
Hvað er til ráða ef þú komst ekki í klippingu
fyrir jólin?
l Hárvörur geta gert kraftaverk ef
þú komst ekki í klippingu.
l Það er mjög sniðugt að koma
til okkar á Barbarella coiffeur,
og fá fagaðila til að meta hvaða
sjampó og hárnæring henta þér
best.
l Djúpnæring getur gert algjört
kraftaverk, hárið frískast upp og
fær nýtt líf.
Jólagreiðsla ársins fyrir
dömurnar
l Jólagreiðslan í ár er frekar látlaus
og náttúruleg og óhætt að segja
að hún sé að vissu leyti kæruleysisleg.
l Járnin frá HH Simonsen eru mjög
góð en með þeim er hægt að
gera bylgjur og liði sem eru falleg
og hátíðleg fyrir jólin.
l Svo er auðvitað hægt að hressa
upp á lúkkið með réttu efnunum. Við erum með nóg af
mótunarvörum bæði frá label.m
og Davines fyrir dömur og herra.
www.husgagnahollin.is
558 1100

Jólagreiðslan fyrir herrann
l Það fer auðvitað eftir hverjum og einum,
herra hvernig hann fílar að hafa hárið á aðfangadag.
l Það er mikilvægt fyrir stráka að eiga gott
sjampó, sem gefur hárinu fallegan blæ.
l Mótunarvörur fyrir herra er hægt að fá
hjá okkur, og það er óhætt að segja að
þær geta reddað jólagreiðslunni.

Mótunarvörur fyrir herra og dömur
bæði frá label.m og Davines geta
reddað jólagreiðslunni. Mynd/Label.M
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Óskum öllum öruggra jóla
– Við erum alltaf á vaktinni

Stuðningur þinn er alltaf nauðsynlegur.
Flugeldamarkaðir björgunarsveitanna
opna þann 28. desember um allt land.

Yfir hátíðarnar verðum við með á fjórða þúsund manns til taks,
dag og nótt og björgum því sem bjarga þarf – þín vegna.

Gleðileg jól!

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

mest lesna dagblað landsins.

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is
Bakþankar

Óttars
Guðmundssonar

Sögujól

J

ólum var víða fagnað í
Íslendingasögum, enda tími
veisluhalda þar sem hetjur
komu saman og drukku stíft.
Þessi jólaboð enduðu oft með
ósköpum þar sem veislugestir flugust á þegar líða tók á
hátíðahöldin. Grettir Ásmundsson
var þekktur fyrir að hleypa upp
jólunum og drepa aðra gesti. Einhverju sinni hálsbraut hann tröllkonu sem gerði sig heimakomna
í jólaboði. Húsmóðirin á bænum
var Gretti svo þakklát fyrir veislustjórnina að þau sváfu saman næstu
nætur í svartasta skammdeginu.
Kjartan Ólafsson og Bolli Þorleiksson í Laxdælu létu skírast úti
í Noregi á jólum klæddir hvítum
kirtlum. Löngu síðar drap reyndar
Bolli Kjartan svo að ekki hefur þessi
sameiginlega jólaskírn fyllt hjörtu
þeirra af kristilegu umburðarlyndi.
Lítið er fjallað um eiginlegar
jólagjafir í sögunum. Egill Skallagrímsson fékk einhverju sinni
silkislæður og litríkan alklæðnað
í jólagjöf frá Arinbirni hersi vini
sínum. Aðdáendur Egils eiga
erfitt með að ímynda sér kappann í
þessum búningi en hann var alsæll.
Margt bendir til þess að Arinbjörn
hafi verið samkynhneigður, og hafi
með þessu viljað ganga í augun á
vini sínum. Egill var á hinn bóginn
áhugalaus um kynlíf og skildi því
ekki þreifingar gefandans.
Fjörugasta jólaboðið var þó að
Fróðá í Eyrbyggja sögu þar sem
dauðir menn undirokuðu veisluna.
Drukknaðir sátu í einum skála en í
hinum vopnbitnir menn. Þeir lifandi
kúldruðust í afhýsi í kulda og trekki.
Fornmenn þekktu hvorki jólasveina né jólatré, heldur fögnuðu
hækkandi sól og sigri ljóssins yfir
myrkrinu. Umhverfi jólanna hefur
breyst en hátíðin er alltaf söm við
sig. Megi jólaguðspjallið haldast
í hendur við veikburða geisla
sólarinnar og skáka skammdeginu
með birtu sinni.
Gleðileg friðsamleg jól!

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN
Í ENGIHJALLA,
VESTURBERGI
OG ARNARBAKKA

Greidd skal næturvinna
eftir kl. 24:00 til kl. 07:00
– líka í desember

1 dagur
til jóla

Vísir

Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

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

