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Kjötbankinn býður upp á alls 
kyns góðgæti fyrir jólin sem 
fer vel í jólapakka starfs-

manna. „Við erum með þetta hefð-
bundna eins og hamborgarhrygg, 
hunangsristaða jólaskinku og tví-
taðreykt hangikjöt en einnig sól-
berjaverkað lambalæri, lamba-
fille með ferskum kryddjurtum og 
nautasteikur,” segir Signý Sigur-
vinsdóttir, sölumaður Kjöt bankans, 
en henni finnst margir vera farnir 
að skipta út söltuðu og reyktu kjöti 
fyrir ferskleikann. „Þá erum við 
með mikið úrval af frábærum for-
réttum eins og grafið naut, grafið 
lamb og innbakað hreindýra- og 
gæsapaté en þess má geta að gæsa-
pateið okkar vann til gull verðlauna 
í fagkeppni sem haldin var á Hilton 

hóteli í sumar. Þá erum við með 
gómsæta villibráð á borð við grafn-
ar gæsabringur, heitreyktar gæsa-
bringur og heitreyktar anda-
bringur,“ segir Signý Sigurvins-
dóttir, sölumaður Kjötbankans. 

Hún segir Kjötbankann í mik-
illi sókn sem stendur, en nýir eig-
endur tóku við í vor. „Síðan hefur 
verið unnið að því hörðum höndum 

að endurvekja orðstír Kjötbankans 
og koma nafni þessa rótgróna fyrir-
tækis á þann stall sem það á heima. 
Í því skyni er í ár boðið upp á glæsi-
legar gjafa- eða jólakörfur sem eng-
inn ætti að verða svikinn af. Þar eru 
sérvaldar kjötkrásir frá Kjötbank-
anum, sósur, sultur og f leira frá 
Kjötkompaníinu, sérblandað kaffi 
frá Te & kaffi, konfekt frá Nóa Síríus 

og rauðvín frá Mekka,” segir Signý 
og því er hægt að fá heildarpakka 
sem inniheldur allt sem til þarf: for-
rétt, aðalrétt og eftirrétt.

Signý segir mikinn metnað lagð-
an í að gera körfurnar sem glæsileg-
astar úr garði. „Við gerum hvað við 
getum til að þær henti viðskipta-
vinum okkar sem best og þjóni 
væntingum þeirra og kröfum. Þá 
vinnum við að því hörðum höndum 
að efla þjónustu við viðskiptavini 
okkar og koma inn á markaðinn 
með nýjar vörur. Í byrjun október 
vorum við með fyrirtækjakynn-
ingu þar sem við kynntum nýjar 
vörur og sjáum  fyrir okkur gera 
meira af því. Við leggjum áherslu 
á ferskleika og fagmennsku en það 
eru einkunnarorð fyrirtækisins.“

Gómsætur glaðningur 
Veglegar matargjafir koma flestum vel og þykja mikil búbót. Með því að velja Kjötbankann geta fyrirtæki verið viss um 
að starfsmenn haldi inn í jólin með bros á vör.

Gjafakörfurnar fást í ýmsum útgáfum og er hægt að velja í þær að villd. Boðið er upp á kjöt af ýmsu tagi, sósur, konfekt og kaffi. MYND/GVA

HÉR MÁ SJÁ NOKKUR 
DÆMI UM GJAFAKÖRFUR 
KJÖTBANKANS.

Við gerum hvað við getum til að körfurnar 
henti viðskiptavinum okkar sem best og 

þjóni væntingum þeirra og kröfum. Þá vinnum við 
að því hörðum höndum að efla þjónustu við 
viðskiptavini okkar og koma inn á markaðinn með 
nýjar vörur.
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Þetta er mörgum mikilvæg 
þjónusta, sem eflir ekki að-
eins og kætir heldur hjálpar 

þessum krökkum að fóta sig betur 
í lífinu,“ segir Berglind Sigurgeirs-
dóttir, markaðs- og kynningar-
stjóri Styrktarfélags lamaðra og 
fatlaðra.

Eitt af verkefnum félagsins 
er rekstur Æfingastöðvar innar 
að Háaleitisbraut 13 þar sem fer 
fram ein umfangsmesta iðju- 
og sjúkraþjálfun barna á land-
inu. „Árlega koma hingað í kring-
um 850 börn og ungmenni upp í 
átján ára aldur. Samtals eru kring-
um 30.500 komur á ári þannig að 
þjónustan er vel nýtt,“ segir Berg-
lind og bætir við að ástæðurnar 
fyrir komum séu jafn misjafnar 
og þær eru margar. „Hingað koma 
allt frá ungbörnum sem þurfa að-
stoð við að læra að ganga upp í 
fjölfatlaða einstaklinga, einnig 
koma til dæmis börn með AD/HD 
(ofvirkni) og bjóðum við þá til að 
mynda upp á hópþjálfun til að efla 
þau í félagsfærni.“

Berglind segir ekki síður vin-
sælar sumardvalir og helgar dvalir 
í Reykjadal sem félagið hefur haft 
umsjón með frá árinu 1963. Þar 
dvelja árlega í kringum 200 börn 
og ungmenni alls staðar af land-
inu.

„Þessar dvalir eru börnunum og 
aðstandendum þeirra afar mikil-
vægar og fyrir sumum eru heim-
sóknirnar einn af hápunktum árs-
ins,“ segir Berglind og getur þess 
að á síðasta ári hafi þó minnstu 
munað að vetrardvalirnar yrðu 
lagðar niður. „Því vissulega eru 
dvalirnar kostnaðarsamar, meðal 
annars þar sem umönnunar-

þyngstu einstaklingarn-
ir þurfa einn stuðnings-
aðila hver. Til allrar 
hamingju tókst 
starfsfólkinu 
með samstilltu 
átaki að safna 
fyrir vetrarstarf-
inu í Reykjadal og 
halda því gangandi.“

Verk eftir Yoko Ono
Að sögn Berglindar sýnir þetta 
vel mikilvægi þess að fjár aflanir 
félagsins gangi vel. En sala Kær-
leikskúlunnar og jóla óróans eru 

einar stærstu f jár-
af lanir Styrktar-

félagsins.
„Ágóðinn 
af sölu á 
Kærleiks-
kúlunni 
hefur 

f a r i ð  í 
rekstur starf-

semi SLF í Reykja-
dal. Útgáfa hennar hófst 

árið 2003 og úr er orðið gott 
safn listaverka eftir marga 

af okkar þekktustu lista-
mönnum,“ bendir Berglind á og 

bætir við að í ár hafi félagið feng-
ið sjálfa Yoko Ono til liðs við sig. 
„Yoko var ekki lengi að slá til þar 
sem henni finnst mikilvægt að 
hver og einn leggi sitt af mörkum 
til mannúðarmála. Þetta var henn-
ar leið,“ útskýrir Berglind og getur 
þess að Kærleikskúlan sé munn-
blásin og gerð í takmörkuðu upp-
lagi. Hún verður seld í takmarkað-
an tíma, dagana 5.-19. desember.

Sameinar hönnun, ritsnilld, 
menningararf og gott málefni
Þá nefnir Berglind að félagið hafi 
undanfarin ár með hjálp góðra 

aðila látið hanna og fram-
leiða jólaóróa til stuðnings 
þróunar- og uppbyggingar-
starfi á Æfingastöðinni að 
Háaleitisbraut.

„Við höfum í þessi sex 
ár sem óróinn hefur verið 

framleiddur verið 
svo heppin að 

f á  t i l  l ið s 
v ið ok k u r 

þekkta 
hönnuði 
og ljóð-
skáld sem 
leitt hafa 
saman 

hesta sína 
v i ð  t ú l k-

u n á jóla-
sveinunum og 

þeirra fylgdarliði. 
Núna fengum við Ingi-

björgu Hönnu Bjarna dóttur hönn-
uð og Ingibjörgu Haraldsdóttur 
ljóðskáld í lið með okkur við gerð 
óróans, sem er sá sjötti í röðinni 
en þær stöllur völdu sér Leppa-
lúða sem viðfangsefni,“ útskýr-
ir Berglind og getur þess að óró-
arnir séu framleiddir hjá Geisla-
tækni í Garðabæ og þeim pakkað 
hjá Vinnustofunni Ási.

„Verkefnið er því atvinnu-
skapandi og sameinar íslenska 
hönnun, ritsnilld, menningararf 
og gott málefni,“ segir hún.

Ber g l i nd tek u r f ra m að 
búðirnar sem selji kúlurnar og 
óróann geri það án þóknunar 
en þetta eru helstu lífsstíls- og 
gjafavöru verslanir á landinu auk 
Póstsins og kveðst veita nánari 
upplýsingar í síma 535-0900. Þær 
megi einnig nálgast á www.slf.is. 

Í þágu fatlaðra barna og ungmenna
Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra hefur að meginmarkmiði að efla fötluð börn og ungmenni til þátttöku í samfélaginu. Ár hvert lætur félagið 
framleiða Kærleikskúlu og jólaóróa og rennur allur ágóði af sölunni óskiptur í starfsemi þess.

Berglind segir Kærleikskúluna og jólaóróann Leppalúða tilvaldar fyrirtækjagjafir, bæði fyrir starfsfólk og viðskiptavini en þeim fylgir 
bæklingar  á íslensku og ensku. MYND/GVA

ABCSÚKKULAÐI GEFUR 
FIMM BÖRNUM MÁLTÍÐIR

● ABC barnahjálp er íslenskt 
hjálparstarf með höfuðstöðvar 
hér á landi og er 95% fjár-
magnað frá Íslandi.

● ABC kostar framfærslu og 
skólagöngu um 12 þúsund 
fátækra barna í Afríku og 
Asíu sem annars hefðu ekki 
tækifæri á menntun.

● Vegna gengishruns íslensku 
krónunnar hefur ABC þurft að 
hætta að gefa skólamáltíðir í 
mörgum skólum sínum. 

● Til að freista þess að koma 
skólamáltíðum aftur á og 
mæta brýnustu þörfum barna 
hefur ABC látið framleiða 
sérinnpakkað súkkulaði.

● Hvert súkkulaðistykki kostar 
500 krónur og með því er 
hægt að gefa fimm börnum 
máltíð. 

● ABC súkkulaði er falleg 
tækifærisgjöf og tilvalin í 
jólakörfur.

● Á abc.is má finna börn sem 
vantar stuðningsaðila og mis-
munandi leiðir til að leggja lið.
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ABC súkkulaði gefur 5 fátækum börnum máltíð
Falleg gjöf sem gleður og nærir - tilvalin í jólakörfur
500 kr./stk. (magnafsláttur)
ABC barnahjálp · Síðumúla 29 · 108 Reykjavík · sími 414 0990 · abc@abc.is · www.abc.is
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Við bjóðum upp á hefð-
bundnar ostakörfur með 
ostum frá MS en erum 

einnig með ýmsa sælkeravöru 
og vörur sem við búum til sjálfir. 
Þessu blöndum við saman á marg-
víslegan máta í girnilegar gjafa-
körfur,“ segir Rúnar Gíslason, yf-
irmatreiðslumaður hjá Kokkunum 
veisluþjónustu. Hjá Kokkunum má 
finna þrettán mismunandi körfur 
af öllum stærðum og gerðum og í 
öllum verðf lokkum. 
„Þá getur fólk einnig 
sérpantað körfur með 
því góðgæti sem það 
vill helst,“ upplýsir 
Rúnar. Hann bendir 
á heimasíðuna www.
kokkarnir.is þar sem 
hægt er að sjá mynd 
af öllum körfunum, 
innihald þeirra og 
verð. „Þá getur fólk 

líka haft samband og fengið tilboð 
í stærri pakka.“

Meðal þess sem Kokkarnir bjóða 
upp á í sínum sælkera körfum má 
nefna paté, reykta villigæs, reykt-
an lax og ýmsar sósur sem þeir búa 
til sjálfir. „Þar má nefna valhnetu-
hunang með ostunum, hindberja-
vinaigrette með gröfnu gæsinni og 
piparrótarsósu með reykta laxin-
um. Þá bjóða Kokkarnir einnig upp 
á Cumberland-sósu og mangó- 

og epla-chutney. „Við vild-
um hafa ákveðnar áherslur í 
sósunum og byrjuðum þess 

vegna að laga þær 
sjá l f i r,“ seg ir 

Rúnar og minnist á að fólk geti 
einnig valið erlenda osta í körf-
urnar.

Gjafakörfurnar hafa Kokkarnir 
útbúið frá árinu 2003 og hafa vin-
sældir þeirra verið töluverðar. „Við 
fundum fyrir smá lægð í kringum 
hrunið en nú hefur þetta farið upp 
á ný,“ segir Rúnar og getur þess að 
helst séu það fyrirtæki sem kaupi 
körfurnar í jólagjafir starfsmanna 
en einnig kaupi margir körfur fyrir 
sína nánustu. 

Rúnar segir millidýru körfurn-
ar vinsælastar. „Fólk vill hafa þetta 
svolítið einstakt og gefa vörur sem 
ekki endilega er hægt að kaupa 
í búð allan ársins hring,“ segir 
hann.

Kokkarnir eru til húsa að Funa-
höfða 7. Upplýsinga má leita á vef-

síðunni www.kokkarnir.is, í síma 
5114466 eða gegnum tölvupóst 
á kokkarnir@kokkarnir.is 

Körfurnar girnileg 
gjöf fyrir sælkera
Leiðin að hjarta mannsins er í gegnum magann. Því eru gjafakörfur fylltar af góðgæti 
fyrirtaks jólagjöf. Kokkarnir veisluþjónusta bjóða margar gerðir af sælkerakörfum.

Rúnar Gíslason, yfirmatreiðslumaður Kokkanna veisluþjónustu, segir gjafakörfurnar afar vinsælar, sérstaklega hjá fyrirtækjum sem gefi 
þær starfsmönnum sínum í jólagjöf. MYND/ANTON

Kokkarnir byrjuðu fyrir tveimur árum að þróa 
sérstakar körfur í gjafakörfulínu sína. „Við vildum 
bjóða upp á körfur sem jafnframt væru nokkurs 
konar smáréttahlaðborð,“ útskýrir Rúnar yfir-
matreiðslumaður. „Þegar þú opnar 
körfuna kemur upp úr kafinu fallega 
áprentaður matseðill með orðsend-
ingu: Einhver sem þykir vænt um þig 
hefur ákveðið að gefa þér dýrindis 
sælkera veislu,“ lýsir Rúnar. Á mat-
seðlinum eru upplýsingar um 
innihald körfunnar auk þess 
sem þar eru góð ráð um hvað 
gera megi við hráefnið og 
hvað passi best saman. „Við 
byrjuðum að fikta í þessu 

í hittifyrra en í fyrra varð þetta orðið mjög vin-
sælt,“ segir Rúnar. Hann bendir á að körfurnar 
með smáréttahlaðborðinu séu númer 7, 8, 9 og tíu 
á vefsíðunni www.kokkarnir.is.

Smáréttahlaðborð í körfu



KYNNING − AUGLÝSINGFyrirtækjagjafir MIÐVIKUDAGUR  9. NÓVEMBER 20114

Allar nánari upplýsingar er að finna á menningarkort.is

Menningarkort Reykjavíkur er bráðsnjöll nýjung í söfnum 
Reykjavíkurborgar. Menningarkortið veitir aðgang í heilt ár 
að fimm söfnum, Borgarbókasafni, Listasafni Reykjavíkur, 
Ljósmyndasafni Reykjavíkur, Gerðubergi og Minjasafni 
Reykjavíkur. Auk þess eru ýmis fríðindi í verslunum og á 
veitingastöðum safnanna.

Jólag jöfin í ár
er Menningarkortið

Borgarbókasafn Reykjavíkur
Listasafn Reykjavíkur
Ljósmyndasafn Reykjavíkur
Menningarmiðstöðin GerðubergMinjasafn Reykjavíkur

ÁRSKORT

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

 N
M

4
8

9
2

7

Við bjóðum í ár eins og 
undan farin ár gjafakort í 
Þjóðleikhúsið til jólagjafa,“ 

segir Sigurlaug Þorsteins dóttir, 
markaðs- og kynningarstjóri Þjóð-
leikhússins. „Í ár bjóðum við þrjár 
mismunandi gerðir korta. Fyrst 
ber að telja almennt gjafakort, 
sem gildir á allar sýningar í Þjóð-
leikhúsinu fyrir utan söngleiki. Sá 
sem fær kortið velur þá sýningu 
sem hann er spenntastur fyrir. 
Hægt er að nýta kortið á söngleiki 
ef mismunur er greiddur. 

Síðan erum við með sérstök 
gjafakort á söngleikinn Vesa-
lingana sem frumsýndur verður í 
byrjun mars. Þetta er einn vinsæl-
asti söngleikur allra tíma, stórsýn-
ing með fjölda framúrskarandi leik-
ara, söngvara og tónlistarmanna. 
Til gamans má geta að verið er að 
undirbúa tvö hundruð leik búninga 
fyrir sýninguna. Þorvaldur Bjarni 
er tónlistarstjóri og Selma Björns-
dóttir leikstýrir. Leikhópurinn er 
skipaður leikurum og söngvur-
um í fremstu röð. Þór Breiðfjörð 
sem hefur sungið í söngleikjum á 
West End og farið með stór hlut-
verk söngleikjabókmenntanna leik-
ur aðalhlutverkið. Meðal annarra 
leikara eru Vala Guðnadóttir, Eyþór 
Ingi, Örn Árnason og Egill Ólafsson 

en Egill fór einmitt með sama hlut-
verk og Þór leikur nú þegar verkið 
var sett upp í Þjóðleikhúsinu fyrir 
23 árum við miklar vinsældir.“

Þriðja gerðin af kortum sem við 
bjóðum fyrir þessi jól er gjafakort á 
barnasýninguna Litla skrímslið og 
stóra skrímslið sem verður frum-
sýnd á milli jóla og nýárs. Leikritið 
er byggt á skrímslabókum Ás laugar 
Jónsdóttur, sem notið hafa mikilla 

vinsælda. Mörg fyrirtæki leggja 
áherslu á fjölskylduvænar gjafir, 
þannig að þetta kort er alveg upp-
lagt fyrir þau.“

Sigurlaug segir gjafakortin njóta 
æ meiri vinsælda sem fyrirtækja-
gjafir enda séu þau á sérstökum 
kostakjörum fyrir jólin og fyrir-
tækin fái magnafslátt af miðaverði. 
„Þetta eru sívinsælar jólagjafir og 
henta vel fyrir fyrirtæki af öllum 
stærðum og gerðum, þar sem þiggj-
andinn velur hvernig hann nýtir 
sér gjafakortið. Í Þjóðleikhúsinu 
er fjölbreytt úrval verka í boði og 

allir ættu að geta fundið eitthvað 
sem fellur að þeirra smekk. Það er 
líka alltaf hátíðlegt að koma í Þjóð-
leikhúsið þannig að í raun er verið 
að gefa töfrastund.“

Sigurlaug segir það vera orðna 
fasta hefð hjá mörgum í að-
draganda jólanna að fara með fjöl-
skylduna á Leitina að jólunum í 
Þjóðleikhúsinu og mörg smærri 
fyrirtæki bjóði starfsmönnum á 

sýninguna í stað þess að halda jóla-
ball fyrir börnin. „Þetta aðventu-
leikrit, Leitin að jólunum, hefur 
notið stöðugra vinsælda frá frum-
sýningu og verður nú sýnt í sjö-
unda sinn. Í sýningunni ferðast 
áhorfendur um leikhúsið og börn-
in fá því að kynnast ýmsu sem þau 
sjá ekki í venjulegri leikhúsferð. 
Þetta verk er hugsað fyrir krakka 
frá þriggja ára aldri og upp úr og 
margar fjölskyldur koma ár eftir 
ár, geta ekki hugsað sér aðventuna 
án þessarar heimsóknar í Þjóðleik-
húsið.“

Ávísun á töfrastund
Leikhúsmiðar njóta sífellt meiri vinsælda sem gjöf til starfsmanna og viðskiptavina frá 
fyrirtækjum. Að þessu sinni er hægt að velja um þrjú mismunandi kort til jólagjafa í 
Þjóðleikhúsinu, almennt gjafakort sem gildir á allar sýningar leikhússins á almennu 
verði, sérstakt gjafakort á söngleikinn Vesalingana og hið þriðja á barnasýninguna Litla 
skrímslið og stóra skrímslið. 

Sigurlaug Þorsteinsdóttir, markaðs- og kynningarstjóri Þjóðleikhússins. MYND/ANTON

Þiggjandinn velur hvernig hann nýtir sér 
gjafakortið. Í Þjóðleikhúsinu er fjölbreytt 

úrval verka í boði og allir ættu að geta fundið 
eitthvað sem fellur að þeirra smekk.

Menningarkort Reykjavíkur er 
nýjung sem menningarstofnanir 
Reykjavíkur hófu útgáfu á  í byrj-
un þessa árs, sem hagkvæman og 
aðlaðandi kost fyrir alla sem vilja 
njóta menningar í borginni. Óhætt 
er að segja að viðtökur hafi verið 
góðar, en þegar hafa rúmlega 8.000 
kort selst. 

„Menningarkort Reykjavíkur er 
tilvalin jólagjöf handa þeim sem 
vilja sækja sér metnaðarfulla og 
innihaldsríka upplifun allan árs-
ins hring,“ segir Jón Gnarr, borgar-
stjóri í Reykjavík. 

Menningarkort Reykjavíkur er 
árskort sem veitir aðgang að Lista-
safni Reykjavíkur: Hafnarhúsi, 

Kjarvalsstöðum og Ásmundarsafni. 
Þá veitir kortið aðgang að  Minja-
safni Reykjavíkur: Árbæjarsafni og 
Landnámssýningunni og hand-
hafar Menningarkortsins fá einn-
ig bókasafnskort í Borgarbókasafni 
Reykjavíkur. 

„Með kortinu fær fólk að auki að-
gang að rúmlega 200 viðburðum og 
fræðsludagskrám stofnananna og 
ýmis önnur fríðindi,“ segir Jón, en 
gegn framvísun Kortsins fæst af-
sláttur í verslunum og á veitinga-
stöðum safnanna, í Viðeyjarferju 
og -stofu, Menningarmiðstöð-
inni Gerðubergi, Ljósmyndasafni 
Reykjavíkur og af árskorti Borgar-
leikhússins, svo eitthvað sé nefnt.

Verði kortsins er haldið í al-
gjöru lágmarki, en það kostar 
aðeins 5.000 kr. Frítt er fyrir börn 
upp að átján ára aldri og eldri 
borgarar þurfa hvorki að greiða 
fyrir aðgang að ofangreindum 
söfnum né fyrir bókasafnskort. 

Hægt er að kaupa Menningar-
kort Reykjavíkur hjá Borgar-
bókasafni Reykjavíkur, Lista-
safni Reykjavíkur og Minjasafni 
Reykjavíkur. Þá er allar upplýs-
ingar um kortin að finna á vef-
síðunni www.menningarkort.
is, en einnig má hafa samband 
við Menningar- og ferðamála-
svið Reykjavíkurborgar í síma 
590 1508.  

Listileg og góð gjöf 
Menningarkort Reykjavíkur er listileg og góð jólagjöf en það veitir aðgang að listasöfnum 
borgarinnar og að Borgarbókasafninu í heilt ár auk 200 annara viðburða.

Menningarkort Reykjavíkur er tilvalin jólagjöf segir Jón Gnarr borgarstjóri. MYND/ARNÞÓR
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arionbanki.is  —  444 7000

Finnur þú ekki 
réttu jólagjöfina
fyrir starfsfólkið?
Gjafakort Arion banka er hægt að nota hvar 
sem er. Þú velur fjárhæðina, starfsmaðurinn 
velur gjöfina. Gjafakortin eru án endurgjalds 
til fyrirtækja fram að jólum. 

Komdu í næsta útibú Arion banka eða      
pantaðu gjafakortin á vef bankans. 

Leynivinur hefur það hlut-
verk að gauka smá gjöfum 
eða öðru gleðilegu að vinnu-

félaga sínum alla aðventuna. Slík-
ur glaðningur þarf ekki að vera 
stór eða dýr, áherslan er á að 
gleðja.

Ein leið til að hefja leynivina-
leikinn er að skrifa nöfn allra 
starfsmanna á miða og svo dreg-
ur hver og einn úr hattinum nafn 
vinnufélagans sem hann á að 
gleðja. 

Gott er að ræða í upphafi leiks-
ins hve umfangsmiklar gjafirnar 
megi vera svo ekki sé farið offari 
í kostnaði. 

Hér eru nokkrar hug-
myndir af fallegum gjöf-
um sem gleðja:

Skrifaðar orðsendingar 
með fallegum skilaboðum 
sem laumað er á skrifborð geta 
gert gæfumuninn á löngum og 
ströngum vinnudegi. 

Flestir elska súkkulaði og 
því er ekki úr vegi að pakka inn 
einum eða fleirum konfekt molum 
fallega inn og gauka að leyni-
vininum. 

Malt og appelsín er alltaf klass-
ískt.

Morgunverðarbakki með fersk-
um ávöxtum, kaffi og heitu smjör-
deigshorni myndi vafalaust falla í 
góðan jarðveg hjá öllum.

Sniðugir pennar geta samið 

g á t u r  o g 
stungið að vini 

sínum. Þær gætu bent á 
hvar næstu gjöf væri að finna 
eða ýjað að því hver leyni-
vinurinn sé.

Auðvelt er að búa til nýtt net-
fang og nota það til að senda vini 
sínum leynilegar kveðjur eða 
tengla á falleg jólalög.

Um fa ng g ja fa n na sk ipt i r 
minnstu máli. Það er eins og svo 
oft hugurinn sem gildir.

Leyndardómsfullir 
vinir á vinnustað
Leynivinaleikir eiga auknum vinsældum að fagna á vinnustöðum enda létta þeir 
andrúmsloftið í svartasta skammdeginu. 

KERTI OG 
SPIL
Varla fyrirfinnast 
þjóðlegri gjafir 
en kerti og spil, 
eins og ort er um 
í fyrsta erindi hins 
klassíska íslenska 
jólalags Bráðum 
koma blessuð 
jólin. Hvort 

tveggja er tilvalin gjöf um þessar mundir, 
kerti til að lýsa upp í myrkrinu og spil sem 

stytta stundir í skammdeginu.



Körfurnar eru afhentar í sellófani með fallegri slaufu. Einnig bjóðum við fallega 
ostakassa til að senda til viðskiptavina og starfsfólks innanlands.

Pantaðu ostakörfu á www.ms.is. Einfalt, fljótlegt og þægilegt!

K a 

www.ms.is

Íslensk gjöf 
fyrir sælkera

 Falleg gjafakarfa með úrvali af bragðgóðum íslenskum ostum  
er tilvalin jólagjöf handa starfsfólki og viðskiptavinum.
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Þegar þú notar Gjafakort Landsbankans til jólagjafa 
verður jólagjöfi n aldrei vandamál. Gefandinn ákveður 
upphæðina og viðtakandinn velur gjöfi na. 
Þú færð gjafakortið í næsta útibúi.

Alltaf rétta 
jólagjöfi n
Gjafakort Landsbankans er kjörin leið 

til að hitta alltaf í mark með jólagjöfi na.

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn
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VINNUST AÐAPARTÍ 
MEÐ MAD MEN 
ÞEMA
Mad Men þema hefur notið 
vaxandi vinsælda í jólaveislum 
bandarískra fyrirtækja undanfarin 
ár. Þá mætir starfsfólk í klæðnaði 
sem dregur dám af klæðnaði 
persónanna í þáttunum Mad 
Men, skreytingarnar eru nákvæm 
eftirlíking þess sem tíðkaðist í 
kringum 1960 og gjafirnar eru í 
ekta Mad Men-stíl.

Einhver starfsmaður er látinn 
leika hæfilega hífaðan jólasvein 
sem hefur í poka sínum kokkteil-
hristara og hárblásara með 
tígrismunstri fyrir dömurnar og 
rakstursáhöld og sígarettukarton 

fyrir herrana, auk þess 
sem allir fá að sjálf-
sögðu viskíflösku.

Jólatréð er 
silfurlitað og 
barinn skreyttur 
með rauðu 
og grænu. 
Til að kóróna 
stemninguna 
er einboðið 
að láta Connie 

Francis og 
Andy Williams 

sjá um tón-
listina, sem 
einskorðast 

að sjálfsögðu 
við alkunna jólaslag-

ara.

Don Draper í Mad Men myndi ekki 
sætta sig við neitt hálfkák í jóla-
veislunni.

JÓLAHREINSUNARDAGUR
Svokallaður hreinsunardagur 
er víða haldinn á vinnustöðum og 
starfsmenn leggjast þá á eitt við 
að laga til. Þá er oft slegið á létta 
strengi, blásið til skemmtiatriða 
og verðlaun veitt þeirri deild eða 
hóp sem best lagar til og skreytir 
hjá sér. Misjafnt er hvenær ársins 
þessi dagur er haldinn og hvort 
fyrirtæki halda hann yfirleitt en 
jólahreinsunardagur gæti verið 
skemmtileg hugmynd á aðvent-
unni. Starfsmenn hjálpuðust 
þá að við að gera jólahrein-
gerningu í sinni deild og setja 
upp jólaskraut. Verðlaun fyrir best 
skreyttu deildina gætu svo verið 
karfa full af mandarínum, jólaöli 
og smákökum.

Smákökur væru í verðlaun fyrir jóla-
hreingerningu á vinnustað.
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Mörg fyrirtæki halda einhvers konar litlu jól fyrir starfsmenn sína á að-
ventunni eða þá að starfsmenn taka sig saman og gera sér glaðan dag 
einhvern tíma í aðdraganda jóla. Hér koma nokkrar hugmyndir að 

gleðilegum degi með vinnufélögunum.

Langt hádegi í Heiðmörk
Á fallegum vetrardegi í desember mætti skipuleggja góðan göngutúr í Heið-
mörk enda svæðið ekki síður fallegt á veturna. Eftir góða göngu, þar sem 
allir eru sjálfsagt dúðaðir, væri hægt að setjast í einhvern lund, draga heitt 
kakó fram sem haft er meðferðis og piparkökur. Fyrir utan að útivera er 
andlega nærandi er gaman að sjá umhverfi borgarinnar að vetri til. Um 
leið má safna könglum í aðventukransinn eða öðru sem fallið hefur til 
jarðar.

Gamaldags „grunnskóla“ litlu jól
Einhverjar muna eflaust eftir þeirri hefð sem margir grunnskólabekkir 
höfðu að hver nemandi kom með litla gjöf með sér einn dag fyrir jól, sem 
öllum var svo deilt af handahófi til nemenda. Starfsmenn á einstökum 
deildum stærri vinnustaða eða þá starfsmenn fyrirtækisins í heild í 
þeim minni, gætu haft slík lítil jól. Hægt væri að miða við ákveðið verð, 
að engin gjöf væri dýrari en sem nemur til dæmis 1.000 krónum.

Morgunmatur að hætti jóla
Sniðugt er að breyta morgunfundi í allsherjar morgunjólaverðsveislu 
þar sem allir starfsmenn geta haft eitthvað meðferðis og lagt í púkk. 
Sniðugt er að einhverjir taki að sér að kaupa malt og appelsín, ein hverjir 
sæju um sætabrauð, piparkökur eða smákökur, hangikjötssalat og 
brauð er gott með og hvaðeina sem fólki dettur í hug. Um leið væri hægt 
að spila jólalög eða hlusta á eitthvað fallegt.      

Starfsmenn geta lagt í púkk og komið með litla pakka skömmu fyrir jól sem síðan er deilt út. Þá er 
góður göngutúr í fallegu nágrenni borgarinnar, svo sem Heiðmörk, andlega nærandi á aðventunni.

KÖKUR FYRIR ALLA
Jólastressið fer misilla með fólk og oft er 
rafmagnað andrúmsloft á vinnustöðum 
á aðventunni. Til að létta andrúmsloftið 
getur verið góð leið að byrja vinnu-
daginn, morguninn eftir andvökunótt 
við baksturinn, á að hafa eitthvað af 
smákökunum með sér í vinnuna og 
bjóða og vinnufélögunum að smakka 
með morgunkaffinu. Það er miklu erfiðara að 
vera stuttur í spuna og viðskotaillur á meðan 
ljúffeng smákaka bráðnar á tungunni.

Jólaleg stund í vinnunni


