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Leynivinaleikir verða sífellt al
gengari á aðventunni og marg
ir vinnustaðir taka þá upp í ein
hverri mynd. Það liggur misvel 
fyrir fólki að finna tækifærisgjaf
ir en hér eru nokkrar hugmyndir 
sem koma vonandi að gagni.

n Gefðu eitthvað gott í gogginn; 
konfekt, jólabrjóstsykur, góðan ost, 
kex og sultu, gæðapylsu eða annað 
í þeim dúr.

n Fylltu sætan jólabolla með 
nammi. Ekki er verra ef það er 
nammi sem þú veist að vininum 
þykir gott.

n Finndu út hvaða merkingu nafn 
leynivinarins hefur og jafnvel fæð-
ingardagur líka. Prentaðu út, 
rúllaðu upp og 
hnýttu með 
jólaslaufu.

n Búðu til leyni-
legt netfang og 
sendu leynivinin-
um brandara, jólalög, 
myndir, myndbönd og 
annað skemmtilegt.

n Pakkaðu fallegum servíett-
um og kertum í sellófan og 
láttu færa leynivininum.

n Gefðu vininum heimabakaðar 
smákökur í fallegu og eigulegu boxi.

n Gefðu fallegt jólaskraut. Það 
er alltaf gaman að fá nýtt 

jólaskraut á tréð.

n Gefðu jólabjór eða 
vínflösku.

n Gefðu kakóbolla 
með sykurpúðum, gott 

take-away kaffi eða pakka 
af góðu tei – allt eftir smekk 
leynivinarins. Ef þú þekkir hann 
ekki vel er ráð að spyrja nánari 
samstarfsfélaga.

n Gefðu hlýja 
vettlinga eða 
ullar sokka.

n Ef leikur-
inn stend-
ur yfir í nokkra 
daga er hægt 
að byggja upp 
ákveðið þema. Gefa 
til dæmis snyrtiveski 
fyrsta daginn, vara-
lit næsta og nagla-
lakk þriðja. Nú eða 
raksápu, rakvél og 
rakakrem ef vinur-
inn er karl.

 gjafahugmyndir fyrir leynivini

ef starfsfólk fær 
gjöf eitt árið er 

eðlilegt að það búist við 
henni árið eftir.„Við sjáum að fyrirtæki og vinnu

staðir eru að gefa ýmsar tegund
ir gjafa, það geta verið sumargjaf
ir eða jólagjafir og mörg fyrirtæki 
gefa starfsaldurstengdar gjafir. 
Margir gefa brúðkaupsgjafir og enn 
aðrir gefa áramótagjafir og súkku
laðiegg á páskum. Aðrir einblína 
minna á einstakar gjafir en þeim 
mun meira á sameiginlega viðburði 
fyrir heildina eins og jólahlaðborð, 
árshátíðir og slíkt. Tilgangurinn er 
að höfða til tryggðar starfsmanna, 
hollustu við fyrirtækið og að auka 
starfsánægju á vinnustaðnum. Það 
er verið að þakka góð störf,“ segir 
Svala Guðmundsdóttir, dósent í 
mannauðsstjórnun við viðskipta
fræðideild Háskóla Íslands.

Menning og ímynd
Svala segir ekki einfalt að gera 

hópi ólíkra einstaklinga til hæfis. 
Lesa þurfi í menninguna á vinnu
staðnum svo gjöfin sé viðeigandi, 
í takt við þau skilaboð sem fyrir
tækið vill senda og ímynd þess. 
Mörg fyrirtæki fari þá leið að leyfa 
starfsfólki að velja á milli gjafa og 
þá sé mannlífsflóran orðin fjöl
breyttari í íslensku samfélagi.

„Það halda til dæmis ekki allir 
jól og ef gjöfin er matarkarfa þá á 
svínakjöt til dæmis ekki við í ein
hverjum trúarbrögðum. Ef marg
ar grænmetisætur eru í starfs
mannahópnum höfðar matar karfa 
með kjöti ekki til allra. Það þarf 
að lesa vel í menninguna á vinnu
staðnum og hvaða skilaboð er verið 
að senda,“ segir Svala. „Í bók Ari
önnu Huffington, eins stofnenda 
Huffington Post, segir frá því að í 
fyrir tækinu var meðal annars lögð 
áhersla á góðan svefn og að starfs
fólk drægi línu milli vinnunnar og 
einkalífsins. Stjórnendur tóku upp 
á því að gefa náttföt. Í framhald
inu fór fólk að taka myndir af sér í 

náttfötunum og deila sín á milli og 
það myndaðist ákveðin stemming á 
vinnustaðnum og skemmtilegheit. 
Skilaboðin voru þau að stjórnend
ur kynnu að meta það að starfsfólk 
hugaði að sjálfu sér líka.“

Hefð sem reiknað er með
„Ef starfsfólk fær gjöf eitt árið er 
eðlilegt að það búist við henni árið 
eftir og ef það fær ekkert verður 
það vonsvikið,“ segir Svala. „Við 
erum minnt á þetta í bíómyndum 
og sögum. Charles Dickens skrif
aði Christmas Carol árið 1843, um 
Scrooge sem taldi bara pening
ana sína í fyrirtækinu og tímdi 
engu að deila með starfsfólki sínu. 
Að lokum gefur hann matargjöf. 
Myndin Christmas Vacation frá 
árinu 1989 með Chevy Chase í aðal
hlutverki segir frá Clark Griswold, 
sem bíður og bíður eftir jólabónusn
um og er þegar búinn að ráðstafa 
honum í sundlaug. Þá verða einnig 
til ákveðin viðmið. Fólk ber vinnu
staðinn saman við önnur sambæri

leg fyrirtæki og hvað starfsfólk í 
svipaðri stöðu annars staðar fær,“ 
útskýrir Svala. Þá séu gjafir ólík
ar eftir því hvort um opinberar 
stofnanir er að ræða eða almenn
an markað.

„Það gilda auðvitað ákveðn
ar reglur um notkun á almannafé 
en hins vegar má veita viðurkenn
ingu fyrir gott starf í þágu ríkis
ins í einhverjum tilfellum. Algeng
ar gjafir hjá opinbera markaðnum 
eru gjafakort, leikhúsmiðar, matar
körfur og sumir hafa gefið aukafrí
daga. Þá senda einhverjar stofnan
ir jólakort. Almenni markaðurinn 
er hins vegar allt annar handleggur 
og þar höfum við verið að sjá gjaf
ir til starfsmanna hlaupa á hundr
uðum þúsunda.“

Höfðað til tryggðar og hollustu
Svala guðmundsdóttir, dósent í mannauðsstjórnun við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands, segir gjafir stjórnenda til starfsfólks leið til að 
þakka fyrir góð störf. Slík umbun höfði til tryggðar starfsmanna og hollustu við fyrirtækið og auki starfsánægju. Gjafir til starfsfólks segi 
einnig til um ímynd fyrirtækis út á við og menninguna innanhúss. Það sé hins vegar ekki einfalt að finna gjöf sem höfðar til allra.

Svala guðmundsdóttir, dósent í mann-
auðsstjórnun við Háskóla Íslands, segir 
ekki einfalt að gera stórum hópi ólíkra 
einstaklinga til hæfis.  mynd/gVa

ragnheiður  
tryggvadóttir
heida@365.is 

jólagjafir til starfsmanna eru ein leið 
stjórnenda til að þakka fyrir vel unnin 
störf og efla andann á vinnustaðnum.
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Nánari upplýsingar veitir Arna í síma 568 7733 eða: arna@epal.is

Við hjá Epal hjálpum þér að velja réttu 

gjöfina fyrir þig og þitt starfsfólk.

-  Mikið úrval

-  Góð verð

-  Fagleg ráðgjöf

-  Frí innpökkun

Epal hefur boðið upp á faglega 

þjónustu og gæða vörur í 40 ár

Gefðu gjöf frá 
frægustu hönnuðum 
heims

Harpa / Skeifan 6 / Kringlan / 5687733 / epal@epal.is / www.epal.is



Rannsóknasetur verslunarinn-
ar, sem er við Háskólann á Bif-
röst, gefur á ári hverju út skýrslu 
þar sem spáð er um jólaversl-
unina. Auk þess metur nefnd á 
vegum setursins hvaða vara verð-
ur jólagjöf ársins. Enn er örlítið 
of snemmt að spá um hver verð-
ur jólagjöf ársins í ár en Emil B. 
Karlsson, forstöðumaður Rann-
sóknaseturs verslunarinnar, 
segir það vera fyrst og fremst til 
gamans gert. „Þetta fer þannig 
fram að við byrjum á að fá mik-
inn fjölda hugmynda frá almenn-
ingi. Síðan er skipuð matsnefnd 
löggilts smekkfólks, fólks sem er 
með puttann á púlsinum, mark-
aðsfólk, verslunarfólk, tískulögg-
ur og fleiri. Þetta er vel samsett-
ur hópur ungs fólks og eldra, bæði 
konur og karlar. Þau setjast niður 
með hugmyndirnar sem hafa bor-
ist og velja svo jólagjöf ársins, 
ýmist úr þeim hugmyndum eða 
þau koma sjálf með aðra hug-
mynd.“

Fellur að tíðarandanum
Forsendur valsins eru að 
varan sé vinsæl meðal not-
enda, hún sé ný af nál-
inni, seljist vel og falli 
vel að tíðarandan-
um. Jólagjöf árs-
ins í fyrra var þráð-
lausir hátalarar eða 
heyrnar tól og var 
ástæðan fyrir því 
sú að notkun snjall-

síma við spilun á afþreyingu hafði 
aukist til muna. Árið þar áður 
var jólagjöfin nytjalist og í hitt-
eðfyrra lífsstílsbók. Spurður að 
því hvort fyrri nefndir hafi hitt í 
mark með mati á jólagjöf ársins 
segist Emil telja svo vera en erfitt 
sé að meta það sérstaklega. „Þetta 
hefur að minnsta kosti alltaf verið 
eitthvað sem fellur vel að tíðar-
andanum. Til dæmis var jólagjöf 
ársins rétt fyrir hrun gps-tæki 
og stuttu eftir það var lopapeysa 
gjöfin. Hugmyndin með þessu er 
að endurspegla stemninguna í 

þjóðfélaginu og það hefur tekist 
að mínu mati,“ segir hann.

Hafa verið sannspá
Rannsóknarsetur verslunarinn-
ar birtir tölur um þróun í versl-
un allt árið og birtir svo spá um 
jólaverslunina yfirleitt í lok októ-
ber. „Þessi spá okkar hefur verið 
nokkuð rétt undanfarin ár. Hún 
er gerð þannig að þróun versl-
unar í einstökum vöruflokkum 
það sem af er ári er skoðuð, út 
frá þeim tölum spáum við um 
hvernig þróunin verði áfram og 

miðum líka við síðustu jól,“ út-
skýrir Emil.

Hann segir að verslun hafi 
aukist undanfarin ár og að eng-
inn vafi sé á að það verði tölu-
verður vöxtur núna. „Allar tölur 
sem við sjáum núna eru upp á við 
og ekki síst í sérvöru. Það eru 
alltaf minni sveiflur í nauðsynja-
vöru, við þurfum víst alltaf að 
borða, það er númer eitt, tvö og 
þrjú, en við sjáum samt töluverða 
aukningu líka í matvöruverslun. 
En það eru sérvörur eins og hús-
gögn og raftæki sem hafa verið 
mjög upp á við.“

Væntingarnar aukast
Emil segir einkaneyslu hafa auk-
ist mjög mikið og þegar blaða-
maður spyr hvort „2007-stemn-
ingin“ sé snúin aftur segir hann 
stefna hratt í það. „Við erum 
reyndar ekki komin þangað í 
öllum flokkum, raftækin eru til 
dæmis komin þangað en húsgögn 
ekki alveg. Kaupmáttaraukning-
in er mikil og samkvæmt vænt-
ingavísitölu Gallup eru vænting-
ar miklar og það hefur svolítið 
að segja með kaup á gjöfum og 
öðru.“

Heldur þú þá að fólk búist við 
að fá veglegri gjafir frá vinnu-
veitendum sínum en það gerði 
sér væntingar um fyrir tíu árum? 
„Já, ég myndi segja það. Það er þó 
aðeins annað viðhorf í dag, það er 
kannski hægt að segja að það sé 
ekki alveg jafn mikið bruðl og að 
fólk gefi meira eitthvað gagnlegt. 
Fólk horfir aðeins meira í það, ég 
held að hrunið hafi kennt okkur 
það.“

Ostabúðin á Skólavörðustíg er vel 
þekkt meðal sælkera landsins en 
þar hefur Jóhann Jónsson, þekktur 
sem Jói, ráðið ríkjum í tæp sautján 
ár. Verslunin býður upp á glæsilegar 
sælkerakörfur fyrir jólin til einstakl-
inga og fyrirtækja, frábært úrval 
af ostum og öðrum sælkeramat úr 
versluninni og síðasta sumar stækk-
aði veitingastaðurinn um helming og 
er nú með opið fram á kvöld við mikl-
ar vinsældir.

Jói segir sælkerakörfurnar inni-
halda fjölbreyttar vörur og við-
skiptavinir stjórni innihaldinu eftir 
eigin þörfum. „Algengt innihald í 
körfunum er blanda af innlendum og 
erlendum ostum ásamt góðu ostakexi 
sem við flytjum sjálf inn, við bjóðum 
upp á eigin framleiðslu af lifrarkæfu 
og paté sem nýtur mikilla vinsælda 
og heitreykta gæsabringan hefur 
fyrir löngu slegið í gegn. Ekki má 
gleyma frönsku súkkulaðikökunni 
okkar sem við bökum sjálf. Hún er 
massív og alltaf jafn vinsæl.“

Ostabúðin flytur inn Noble gæða-
konfekt frá Belgíu og franskar ólífu-
vörur frá Oliviers & Co sem læðast 
oft ofan í körfurnar ásamt vel völd-
um pylsum, sultum og fleira góð-
gæti. „Margir fara líka þá leið að 
bæta við hamborgarhrygg eða rauð-
vínsflösku þannig að hér eru engar 
staðlaðar lausnir heldur bara það 
sem hver og einn vill.“

Vinsæll veitingastaður
Algengustu körfurnar kosta á bilinu 
10.-20.000 krónur en þær stærstu 
fara gjarnan í talsvert hærri upp-
hæðir. „Þessar sælkerakörfur eru 

mjög heppilegar gjafir því að fólk á 
meira og minna allt heima hjá sér í 
dag. Því er svo sniðugt að gefa sæl-
keramat fyrir jólin sem hægt er að 
njóta á aðventunni og fram yfir ára-
mót.“

Ostabúðin rekur einnig vinsælan 
veitingastað á sama stað sem stækk-
aði um helming fyrir rúmu ári. „Að-
sóknin hefur verið mjög góð og við 
fáum virkilega góða dóma frá bæði 
Íslendingum og erlendum ferða-
mönnum. Staðurinn er opinn til 21 á 
kvöldin og þar bjóðum við upp á m.a. 
nokkra fiskrétti, lambakjöt, hrefnu, 
fiskisúpuna sívinsælu og margt 
fleira. Auk þess rekum við vinsæla 
veisluþjónustu þannig að það er nóg 
að gera hjá okkur og alltaf líf og fjör 
hér á Skólavörðustígnum.“

Nánari upplýsingar má finna á  
www.ostabudin.is.

Það er þó aðeins 
annað viðhorf í dag, 
það er kannski hægt 
að segja að það sé 

ekki alveg jafn 
mikið bruðl og að 
fólk gefi meira 
eitthvað gagn-
legt.

Emil B. Karlsson 

Lilja Björk  
Hauksdóttir
liljabjork@365.is 

Aukning hefur verið í verslun undanfarin ár og segir Emil að enginn vafi leiki á að það verði töluverður vöxtur núna líka. 
NORDIC PHOTO/GETTY

Stefnir í 2007-stemningu aftur
Verslun hefur almennt aukist undanfarin ár og að sögn forstöðumanns Rannsóknaseturs verslunarinnar leikur enginn vafi á að það verði 
töluverður vöxtur í jólaversluninni nú í ár. Væntingar fólks hafa einnig aukist og býst það því ef til vill við veglegri jólagjöfum en áður. 

Jói í Ostabúðinni með eina girnilega sælkerakörfu. MYND/GVA

Hátíðarkarfa sem gleður hinn sanna sælkera. MYND/GVA

Huggulegheitin eru allsráðandi á veit-
ingastað Ostabúðarinnar.

Glæsilegar sælkerakörfur fyrir jólin
Sælkerakörfurnar frá Ostabúðinni Skólavörðustíg eru fyrir löngu orðnar ómissandi hluti af jólahaldinu. Þær innihalda úrval af sælkeramat 
þar sem allir ættu að finna eitthvað við sitt hæfi. Ostabúðin rekur einnig vinsælan veitingastað sem hefur fengið frábærar viðtökur.
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Sigríður hefur sjálf verið gefin í 
jólagjafir fyrirtækja, það er að 
segja bækur hennar eða nám-
skeið. Hún heldur líka þjónustu-
námskeið og fyrirlestra í fyrir-
tækjum. „Við þurfum að vera ham-
ingjusöm þar sem við erum,“ segir 
hún. „Ef starfsfólkið er ekki ánægt 
í vinnunni þá er fyrirtækið ónýtt. 
Ég reyni að fá fólk til að sýna sitt 
besta til dæmis við afgreiðslustörf 
því það skiptir miklu máli. Jafn-
vel þótt viðskiptavinurinn sé fúll 
og leiðinlegur. Fyrirtækið er fjöl-
skylda þar sem starfsmenn standa 
saman. Ef einhverjum líður illa í 
vinnunni er það hans að breyta 
því og finna út hvernig hægt sé að 
gera hlutina skemmtilega,“ segir 
Sigga Kling, eins og hún er kölluð.

„Ef fólk vill ná árangri þarf það 
að bera virðingu fyrir vinnunni 
sinni. Til að fyrirtækið nái árangri 

þarf það að 
bera virðingu 
fyrir starfs-
mönnum. Svo 
veit ég að ferilskrá 
þegar sótt er um 
vinnu vex ungu fólki í 
augum. Er ekki betra að 
ræða beint við vinnuveit-
andann eins og áður var gert? 
Gráður skipta ekki alltaf máli,“ 
segir Sigga. „Svo er nauðsynlegt 
að hrista hópinn stundum saman 
og ná upp góðum starfsanda.“

Sigga bendir á að það skipti 
miklu máli að vinnuveitandi viti 
hvenær fólk á afmæli og bjóði til 
dæmis upp á köku í tilefni dags-
ins. „Gjafir þurfa ekki að vera 
dýrar heldur fremur táknrænar. 
Fyrir jólin er gott að gefa eitthvað 
nytsamt, matarkörfu eða pen-
inga. Starfsmenn upplifa þá gjöf-

ina sem búbót. Ég man einu 
sinni eftir því að Sveinn bak-

ari, sem þá var nokkuð þekkt-
ur, gaf starfsmönnum sínum 
mynd af sjálfum sér. Það er 

mjög fyndin gjöf og sagan 
lifir en ég held að starfsmenn-

irnir hefðu þegið eitthvað annað. 
Sveinn var reyndar mikill húm-

oristi. 
Ég veit um annað dæmi þar sem 

starfsmenn fengu dýra og veg-
lega jólagjöf eitt árið en næstu jól 
á eftir fengu þau mjög litla gjöf. 
Það urðu margir reiðir yfir því 
og mikil óánægja blossaði upp. 
Það borgar sig þess vegna að hafa 
gjafirnar alltaf svipaðar. Gjafir 
skipta máli og hafa áhrif á starfs-
andann. Vinnuveitendur ættu því 
að hugsa sig vel um áður en gjöf-
in er keypt og gera það með kær-
leika.“

Setjið kærleika 
í gjöfina

Ef fólk vill ná árangri þarf það að bera 
virðingu fyrir vinnunni sinni. Til að 
fyrirtækið nái árangri þarf það að bera 

virðingu fyrir starfsmönnum.
Sigríður Klingenberg

Gjafir þurfa ekki 
að vera dýrar heldur 
fremur táknrænar.

Sigríður KlingenbergElín  
Albertsdóttir
elin@365.is 

Sigríður Klingenberg segir nauðsynlegt að 
atvinnurekendur hugsi vel um starfsfólkið 
sitt og gefi því gjafir, hvort sem það er á 
stórafmælum eða jólum. Hún segir að 
vanda þurfi valið á gjöfinni og gott  
sé að hún sé nytsöm og komi  
að góðum notum.

Vector útgáfa - má stækka og minnka eftir þörfum
Ath. sér útgáfu fyrir net

Salt Eldhús ehf, Þórunnartúni 2, 105 Reykjavík

Salt Eldhús býður fjölbreytt úrval  
matreiðslunámskeiða við allra hæfi

Fyrsta flokks aðstaða og  
framúrskarandi kennarar

Kynntu þér málið á  
www.salteldhus.is  
sendu tölvupóst á  
info@salteldhus.is  

eða hringdu í síma  
551-0171

Gjafabréfin okkar eru tilvalin jólagjöf  
til starfsmanna. Þau fást í 4 verðflokkum:

-12.900 kr -14.900 kr 
-16.900 kr -18.900 kr
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„Í Sælkeraversluninni okkar á 
Bitruhálsi 2 svigna hillur undan 
kræsingum. Ásamt því að hafa 
staðlaðar körfur þá sníðum við 
einnig körfurnar eftir þörfum 
hvers og eins. Viðskiptavinir okkar 
geta pantað mismunandi samsetn-
ingar matvæla í gjafakörfurnar. 
Úrvals matvæli standa viðskipta-
vinum til boða og t.d. eru nauta-
lundir og úrbeinuð lambalæri sem 
og hin margrómaða drottningar-
skinka afar vinsæl í körfurnar,“ 
segir Þorkell Þorkelsson, sölu- og 
markaðsstjóri Esju.

„Við verðum vör við auknar kröf-
ur um ferskvöru í matarkörfun-
um. Það er minna um þessa klass-
ísku jólarétti eins og hamborgar-
hrygg og hangikjöt, þó það haldi 
alltaf velli. Þessi breyting fylgir 
líklega yngri neytendum sem vilja 
minna saltað og reykt kjöt og velja 
þá heldur ferskt á jólaborðið. Í Sæl-
keraverslun okkar erum við einn-
ig með grafnar og reyktar gæsa-
bringur, andabringur og fjölbreitt 
úrval af annarri gjafavöru, svo sem 
ýmsar gerðir af sultum og súkku-
laði, mikið magn innlendra og er-

lendra osta og fleira sem hægt er 
að velja í gjafakörfurnar eða á jóla-
borðið.

Gott er að panta gjafakörfurnar 
tímanlega, sérstaklega þegar um 
margar körfur er að ræða. Pantan-
ir eru teknar niður í síma 567 6640 
og á netfanginu sala@esja.is.

Esja og Kjötbankinn voru sam-
einuð í byrjun árs undir merkjum 
Esju Gæðafæðis. Hjá Esju Gæða-
fæði starfa margir fagmenn, bæði 
matreiðslumenn og kjötiðnað-
armenn, og svo fólk með langan 
starfsferil og víðtæka þekkingu. 
Við erum mjög ánægð með okkar 
starfsfólk en það er því að þakka 
að þessi sameining tókst eins vel og 
raun ber vitni. Þarna sameinuðust 
tvö stór og öflug fyrir tæki í kjöt-
iðnaði undir sama þaki að Bitru-
hálsi 2 í Reykjavík. Fyrirtækið 
er hluti af Kaupfélagi Skagfirð-
inga ásamt sláturhúsunum á Hellu 
og Hvammstanga sem og á Sauð-
árkróki „Við sameininguna jókst 
vöruúrvalið til muna og viðskipta-
vinahópurinn stækkaði. Við ábyrgj-
umst hágæðavörur úr úrvals hrá-
efni“ segir Þorkell.

Sælkerakörfur 
í miklu úrvali
Esja Gæðafæði/Kjötbankinn í samvinnu við 
Sælkerabúðina býður úrval girnilegra matarkarfa til 
jóla- og tækifærisgjafa. Hægt er að sérvelja 
úrvalsmatvæli í körfurnar. Þorkell Þorkelsson, sölu- 
og markaðsstjóri Esju, segir að fersk kjötvara sé að 
sækja á í gjafakörfum í stað þess reykta og saltaða.

„Í  Sælkeraversluninni okkar á Bitruhálsi 2 svigna hillur undan kræsingum.” Þorkell Þorkelsson, sölu- og markaðsstjóri Esju.  
mynd/Ernir 

FyrirtæKjaGjaFir Kynningarblað

30. september 20168





1. Þó pakkarnir séu að 
forminu til allir eins má 
leika sér með ólíka skraut-
borða, merkimiða eða 
pappír. Gætið þess þó 
að einn pappírinn sé ekki 
áberandi fallegri en annar. 
Það má til dæmis hafa allt í 
sömu litatónum en breyti-
legt munstur. Þá geta 
merkimiðarnir verið eins 
að forminu til en með mis-
munandi myndum.

2. Pakkaskraut er allt-
af skemmtilegt og ekki 
síst ef það hefur notagildi. 
Jólaskraut á tréð er tilval-
ið í þessu samhengi og er 
ekki síðra ef það er eftir ís-
lenskan hönnuð eða hefur 
söfnunargildi.

3. Lítil askja með hand-
gerðu konfekti eða rist-
uðum möndlum er tilval-
in með eða ofan á pakkann 
og eykur vafalaust ánægju 
viðtakandans.

4. Í stærri fyrirtækjum eru 
jólakortin gjarnan prent-
uð sérstaklega með staðl-
aðri áletrun til starfs-
manna. Í slíkum tilfellum 
er þó mjög til bóta að for-
stjórinn eða framkvæmda-
stjórinn skrifi sjálfur undir. 
Það kunna flestir að meta 
það. Í smærri fyrirtækjum 
fer best á því að sá sem er 
í forsvari skrifi inn í kort-
ið sjálfur.

5. Þá er ráð að gæta þess 
að kyngera ekki pakkana. 
Það er að segja að karl-
ar fái bláan en konur rauð-
an svo dæmi sé nefnt. Fólk 
hefur ólíkar hugmyndir um 
kyn, er með ýmiss konar 
kynhneigð og getur tekið 
slíkt óstinnt upp. Það þykir 
auk þess hreinlega gamal-
dags að ætla að ákveðnir 
litir höfði frekar til karla en 
kvenna og 
öfugt.

Ingibjörg býr á Reyðarfirði og 
starfaði áður sem verkfræðing
ur hjá Alcoa Fjarðaáli. Hún ákvað 
að taka sér árs leyfi og stofnaði 
Fyrir tækjagjafir. Ingibjörg seg
ist ekki vita til þess að annað fyr
irtæki hér á landi sérhæfi sig í 
þessari þjónustu. „Ég set saman 
alls kyns gjafir og þarf ekki að 
einskorða mig við einn birgi. Gjaf
irnar eru fallega innpakkaðar og 
með persónulegu korti,“ segir hún. 
Þótt Ingibjörg sé búsett á Reyðar
firði þá starfar hún fyrir fyrirtæki 
um allt land.

„Ég hef alltaf haft mjög 
gaman af því að gefa gjafir og 
pakka þeim fallega inn. Ég hef 
mikinn áhuga á fallegum hlut
um og er alger sælkeri þannig 
að þetta starf hentar mér mjög 
vel,“ segir Ingibjörg. „Mark
miðið er að setja saman gjafir 
eftir óskum hvers og eins fyrir
tækis og annaðhvort vinna 
eftir þeirra hugmyndum eða 
koma með tillögur fyrir 
hvert og eitt tilefni,“ segir 
hún. „Gjafir eru tilval
in leið til að sýna þakk
læti eða samgleðj
ast áföngum í líf
inu, það geta verið 
afmæli, barnsfæð
ingar, jólagjafir, 
starfslokagjafir eða 
viður kenning fyrir 
vel unnin störf.

Ingibjörg segir al
gengt að fyrirtæki 
gefi gjafakort í banka. 
„Það er alltaf góð hugmynd 
sem nýtist öllum, en það er enn 

fallegra og persónulega að af
henda það fallega inn pakkað með 
viðeigandi kveðju í korti. Það er 
þessi persónulega nálgun sem ég 
vil ná. Þegar þú færð gjöf er upp
lifunin það sem skiptir mestu máli 
og að alúðin sem lögð hafi verið í 
hana skili sér frá gefanda til þiggj
anda.“

Ingibjörg segir að þjónusta 
hennar sé hagkvæm fyrir fyrir

tæki. „Þjónustan sparar tíma og 
fyrirhöfn við gjafakaup og við 
leggjum mikið upp úr persónu
legri og framúrskarandi þjón
ustu,“ segir hún. Nú þegar líða fer 
að hausti er gott að fara að huga 
að jólagjöfum. Fyrirtækjagjafir 

létta jólaundirbúninginn, við setj
um saman gjöfina, pökkum henni 
inn og prentum kort.“

Fyrirtækjagjafir eru með heima-
síðuna fyrirtaekjagjafir.is og eru 
einnig á Facebook. Þá er hægt að 
ná í Ingibjörgu í síma 774 2080.

Sérhæfir sig í fyrirtækjagjöfum
Ingibjörg Karlsdóttir fékk þá hugmynd fyrir jólin í fyrra að stofna fyrirtæki sem sérhæfir sig í fyrirtækjagjöfum. Ingibjörg býður 
fyrirtækjum og félagasamtökum heildarlausnir í umsjón gjafa, samsetningu þeirra, innpökkun og kortum.

Þegar rétta starfsmannagjöf
in er fundin tekur innpökkun
in við. Í stórum fyrirtækjum er 
oft stuðst við aðkeypta þjónustu 
í þeim efnum enda mikið verk að 
pakka hundruðum gjafa inn. Þó út
koman úr því sé yfirleitt óaðfinn
anleg geta gjafirnar orðið svolítið 
ópersónulegar á að líta. Auk þess 
eru þær jafnan allar nákvæmlega 
eins.

Flestum þykir gaman að fá 
pakka sem augljóslega hefur verið 
nostrað við enda ber það vott um 
hlýjan hug. Hvort sem einhver 
utanað komandi er fenginn í verk
ið eða stjórnendur taka það að sér 
eru hér nokkrar hugmyndir til að 
gera gjafirnar persónulegri og 
gleðilegri fyrir viðtakendur sem 
fá þær í hendur.

Smáatriði sem skipta þó máli
Gjafir til starfsmanna eiga það til að verða svolítið einsleitar og ópersónulegar á að líta. Hér eru nokkur ráð til að poppa þær upp.

 Flestum þykir 
gaman að fá pakka 

sem augljóslega 
hefur verið nostrað 

við enda ber það 
vott um hlýjan 

hug.

Ingibjörg Karlsdóttir rekur fyrirtækið Fyrirtækjagjafir og þjónar öllu 
landinu. 

Markmiðið er að setja saman 
gjafir eftir óskum hvers og eins fyrir-
tækis og annaðhvort vinna eftir 
þeirra hugmyndum eða koma með 
tillögur fyrir hvert og eitt tilefni.

Ingibjörg Karlsdóttir
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Gott að gefa,
himneskt að þiggja

Það er afskaplega gaman að fá glæsilega gjafakörfu með 

góðgæti eins og ljúffengu súkkulaði til að gæða sér á eða 

bjóða öðrum.

   Nýttu þér þessa einföldu og aðgengilegu aðferð til að 

minna á þig og færa gleði inn í tilveruna, t.d. hjá traustum 

viðskiptavinum eða góðu starfsfólki.

Sérmerkt sælgæti er einnig skemmtileg leið til að efla 

viðskiptatengsl, til að bjóða á fundum eða senda góðum 

viðskiptavinum.

   Við útbúum gjafakörfur eftir þínum óskum, hafðu samband 

við þjónustuver Nóa Síríusar í síma 575 1800 eða sendu 

fyrirspurn á noi@noi.is

Gjafakörfur
Blanda af ýmsu

sælgæti í fallegri gjafakörfu.

Öskjur

Síríus pralín
súkkulaðiPralín molar

Síríus 
súkkulaðirúsínur

Sérmerktar öskjur
Konfektöskjur Nóa Síríusar í

sérmerktum umbúðum, t.d. með
merki fyrirtækis eftir þínum óskum.

1 kg konfekt
Síríus rjómasúkkulaði

Konfektkassar 
Nóa konfekt á ríkan sess í hugum Íslendinga 

 og ekki að ástæðulausu.
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Ofurskipulagði starfsmaðurinn gæti metið að 
verðleikum þennan Pier1 bolla. Á bollanum er sex atriða 
minnislisti og honum fylgir sérstakur penni. Atriðin má 

svo þurrka út eftir að verkefnin hafa verið unnin.

Fjölmargir elska að sprengja 
bóluplast. Þetta bóluplastsdaga-
tal frá Uncommon Goods bætir 
því dálítilli gleði í lífið hvern dag.

Margir kunna að meta ferðalög. Þá 
er gaman að geta merkt áfanga-

staðina inn á þetta fína hnatt-
líkan úr korki frá Uncommon 
Goods.

Þessi eyrnaskjól með 
innbyggðum heyrnar-

tólum eru tilvalin fyrir 
skokkara sem elska að 
hlaupa í hvaða veðri sem er.

Sumum finnst best að vinna með 
heyrnartól á höfðinu og hlusta á 
góða tónlist. Fyrir slíkan starfskraft 
væri áskrift að Spotify Premium 
upplögð gjöf.

Vínunnendur 
leynast víða. 
Fín vínflaska 
veldur reyndar 
sjaldnast von-
brigðum.

Litríkar og sætar franskar makkarónur sem 
pakkað er inn í fallegar umbúðir hitta 

sælkera í hjartastað.

Gjafir þurfa ekki alltaf 
að vera áþreifanlegar. Yfir-

menn gætu til dæmis boðið undir-
mönnum sínum heim til sín í matarboð 

eitt kvöldið, hvort sem er fyrir eða eftir 
jólin. Góð leið til að sýna velvilja en 

einnig sniðugt hópefli.

Svo er líka hægt að hafa 
þetta einfalt og gefa 
starfsmönnum bónus. 
Það klikkar ekki.

Bækur eru alltaf góð hugmynd.

Persónulegar 
starfsmannagjafir
Iðulega fá allir starfsmenn fyrirtækja sömu gjöfina. Það er skiljanlegt enda erfitt að gefa 

persónulegar gjafir í mannmörgum fyrirtækjum. Minni fyrirtæki með fáa 
starfsmenn hafa fremur tækifæri til að gefa persónulegar jólagjafir út frá 

áhugasviði viðkomandi. Á vefsíðunni businessinsider er að finna lista yfir 
skemmtilega öðruvísi starfsmannajólagjafir.

Því ekki að hressa upp á 
skrifborð starfsmanna með 
skemmtilegum aukahlutum á 

borð við þessa risaeðlu sem geymir 
minnismiða í kjaftinum og blýanta 

á bakinu. Þessi eðla er frá ástralska 
merkinu Executive Concepts.

Gefðu
möguleika
Þú færð gjafakortið á þjónustuborði
Smáralindar eða á smaralind.is
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Á þessum tíma rak fjölskyldan 
tvö heimili og hélt jólin í Stykkis
hólmi og segir Sturla það hafa 
verið kapphlaup að undirbúa jólin 
með hann nánast óvirkan vegna 
anna í þinginu fyrstu tvö kjör
tímabilin.

Afgreiðsla fjárlaga góð gjöf
Næstu tvö kjörtímabil sín gegndi 
Sturla stöðu samgönguráðherra. 
Þau ár voru með öðrum brag 
og hann hafði meira frelsi til að 
sinna fjölskyldunni í aðdraganda 
jólanna. „Síðustu jólin mín á Al
þingi var ég forseti Alþingis. Á 
allri jólaföstunni og á milli há
tíða 2008 er í minningunni sá tími 
sem fór í það verkefni að semja 
um lagafrumvarpið um rannsókn
arnefnd Alþingis vegna banka
hrunsins og velja þrjá fulltrúa í þá 
merkilegu rannsóknarnefnd. Því 
verki lauk ekki fyrr en á gamlárs
dag. En hvernig sem allt veltist þá 
tókst starfsfólki Alþingis að kalla 
fram góðar stundir á aðventu.“

Spurður hvort og þá hvernig 
jólagjafir þingmenn fengu meðan 
hann var þingmaður viðurkennir 
Sturla að hann muni það ekki vel. 
„Helstu jólagjafirnar sem ég man 
eftir fólust í að ná fram málum við 
afgreiðslu fjárlaga. Slíkar gjafir 
nefnir maður auðvitað ekki fyrr 
en í æviminningunum því að þær 
eru allar tengdar hagsmunagæslu 
í þágu sjúkrastofnana, skóla eða 
samgöngubóta sem er talið kjör
dæmapot og því ekki til að hæla 
sér af að mati þeirra sem skilja 
ekki að það er eðli þingmennsku 
að vinna fyrir fólkið í landinu og 
oftast þvert á kjördæmi.“

Gott að komast heim
Sturla eyddi ekki löngum tíma 
í höfuðborginni eftir að þing
störfum lauk fyrir jólin heldur 
hélt strax heim til fjölskyldunn
ar í Stykkishólmi. „Í mínu tilviki 
var mikilvægast að komast heim 
í Stykkis hólm og mæta á alla þá 
jólatónleika sem hægt var að nálg
ast ásamt því að skrifa á og senda 
jólakort til ættingja, vina og sam
starfsmanna. Við Hallgerður kona 
mín eigum flest jólakortin sem við 
höfum fengið á jólum eftir nærri 
fimmtíu ára hjúskap.“

Trékross stendur upp úr
Áður en Sturla tók sæti á þingi árið 
1991 hafði hann starfað sem bæjar
stjóri í Stykkishólmi árin 1974
1991. Þar kom hann m.a. á þeirri 
hefð að gefa starfsmönnum bæj
arins jólakort og konfektkassa frá 
bæjarfélaginu. „Það var mitt hlut
verk að aka um bæinn á aðfanga
dag með börnin mín sem hlupu 
með jólagjafirnar úr bílnum inn á 
heimili starfsmanna. Þar var þeim 
fagnað vel og þau sneru stundum 
til baka með gjafir. Þessa minnast 
börnin í dag sem gæðastunda.“

Þegar hann lítur til baka og 
rifjar upp þá fyrirtækjagjöf sem 
gladdi hann mest kemur strax upp 
í hugann gjöf sem hann fékk frá St. 
Franciskussystrum í Stykkishólmi 
sem stjórnarmaður í spítalanum, 
á fyrstu jólunum þeirra í Stykkis
hólmi. „Sú gjöf kom mér mest á 
óvart og gladdi mig mest. Það var 
fallegur trékross sem prýðir heim
ili okkar og minnir okkur á kaþ
ólsku nunnurnar sem settu svo 
mikinn svip á Stykkishólm.“

Við áttum margar 
góðar stundir í 

húsakynnum fjárlaga-
nefndar þar sem jólin 
höfðu vissulega áhrif.

Sturla Böðvarsson

Starri Freyr  
Jónsson
starri@365.is 

Sturla og Hallgerður með börnum sínum og barnabörnum heima í Stykkishólmi.

Sturla Böðvarsson, bæjarstjóri Snæ-
fellsbæjar og fyrrverandi þingmaður. 

Vikurnar fyrir jól eru oftast mikill annatími fyrir þingmenn en þrátt fyrir það ríkir yfirleitt góður jólaandi innanhúss. mynd/gVa

Á meðan flestir landsmenn reyna 
að upplifa ljúfar gæðastundir á að
ventunni eru þingmenn yfirleitt 
önnum kafnir flestöll kvöld og 
helgar fyrir jólin. Þrátt fyrir það 
ríkir oft góður andi innan þings
ins þar sem þingmenn og starfs
fólk reyna að skapa ljúfar og nota
legar stundir í annríkinu.

Það eru nokkur ár síðan Sturla 
Böðvarsson, bæjarstjóri í Stykkis
hólmi, lét af þingstörfum en hann 
sat á Alþingi árin 19912009 og 
gegndi m.a. stöðu samgönguráð
herra og forseta Alþingis. Jólin 
hafa alltaf skipað stóran sess í lífi 
þeirra hjóna og fimm barna þeirra 
en þegar Sturla settist á þing 1991 
breyttist margt vegna aðstæðna og 
langra vinnudaga.

„Fyrstu átta árin mín á þingi sat 
ég í fjárlaganefnd sem talsmaður 
Sjálfstæðisflokksins og varafor
maður fjárlaganefndar. Þau ár öll 
voru miklar annir í fjárlaganefnd 
og langar fundarsetur fram að 
jólum vegna afgreiðslu fjárlaga. 
Minningin um þann tíma er samt 
ljúf vegna þess að hópurinn sem 
skipaði nefndina var samheldinn. 
Við áttum margar góðar stundir í 
húsakynnum fjárlaganefndar þar 
sem jólin höfðu vissulega áhrif 

og birtust með konfekti og ljúfum 
veigum að loknum löngum vinnu
degi.“

Skemmtileg nánd
Andinn utan þingsalarins breytt
ist einnig mikið að sögn Sturlu og 
var þess gætt í þinghúsinu að helgi 
jólanna birtist með skrauti og nota

legum stundum í matsalnum. „Þá 
var einnig eftirspurn eftir þing
mönnum sem ræðumönnum á að
ventustundum í ýmsum kirkjum. 
Bónum um að mæta við messu og 
flytja aðventuávarp var ekki hægt 
að neita og skapaði skemmtilega 
nánd við fólkið í kjördæminu.“

Ljúfar og notalegar stundir í annríkinu
Vikurnar fyrir jólin voru oftast annasamur tími meðan Sturla Böðvarsson gegndi þingmennsku árin 1991-2009. Þó ríkti oft góður andi 
innan þingsins þar sem þingmenn og starfsfólk Alþingis reyndu að skapa góðar og notalegar stundir í öllu annríkinu. 

Hafðu smá
í dag

Mánudaga – fimmtudaga kl. 17:40
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„Í dag er starfsemin tví
þætt; annars vegar 
seljum við til hót
ela, gistihúsa og 
veitingastaða 
ásamt því að 
vinna mikið með 
arkitektum sem 
eru að hanna 
ýmis rými , 
íbúðir, hótel, 
veitingastaði og 
annað í þeim dúr. Hins 
vegar erum við end
ursöluaðilar þekktra 
og va ndaðra 
vörumerkja,“ 
segir Hulda Rós 
Hákonardótt
ir, innkaupastjóri 
smávöru hjá Ger. 
Hún segir starfsem
ina ganga vel enda 
er mikill uppgang
ur í ferðageiranum og þjóð
félaginu öllu. „Við höfum 
þurft að stækka sýning
arrýmið okkar og lager
inn og bæta við starfs
fólki. Við gætum því 
ekki verið ánægðari.“

Samhliða góðu gengi 
hefur vöruúrvalið auk
ist til muna og þá mest í 
smávörunni. „Við getum 
boðið upp á nánast allt 
sem þarf til þess að 
standsetja hótel og veit
ingastaði. Við erum með 
rúm, lín, handklæði og 
allt sem þarf í hótelher
bergið. Þá erum við með 
frábærlega vönduð matar
stell, bæði þessi hefðbundnu 
hvítu postulínsstell og stell 

í „rustic“ stíl sem eru svo vinsæl 
núna. Svo erum við með fullt af 
kertum, glervöru og aðra skraut
muni,“ segir Hulda.

Helsti styrkleiki heildsölunn
ar er samvinnan  við Húsgagna

höllina, Betra bak 
og Dorma en 
þau vörumerki 
sem við erum 
heildsöluaðilar 
f y r i r  e r u 
Broste Copen
hagen, Yankee 
Candle og Est
er&Erik, sem 

eru frábærlega vönd
uð kerti. Þá erum við 

með Aerts, belgískt hótelvöru
merki með frábærum mat
arstellum, glösum og borð
búnaði fyrir veitingarekstur, 

Pomax sem er belgískt lífs
stílsmerki, Leonardo sem er þýskt 
glervörumerki og Joy Fragrances 
sem framleiðir skemmtilega ilm
karla í bílinn og fleira.

Aðspurð segir Hulda mikið 
um að fyrirtæki leiti í Ger við 
leit að jólagjöfum til starfs
manna. „Þetta er þriðja árið 
sem við gefum út bækling 
þar sem er að finna mikið 
af gjafavöru og svo hefur 
það reynst mikill styrkur 
að vera með allt vöruúr
valið í Húsgagnahöllinni, 
Betra baki og Dorma.“

Hulda segir starfsfólk 
Ger reyna að ráðleggja 
fyrirtækjum eftir bestu 
getu. „Oft þurfa gjaf
irnar að vera fyrir 
bæði kyn og henta 
öllum aldri. Sumir 

eru að leita að gjöfum með nota
gildi en aðrir vilja gefa skraut
muni. Hvort heldur sem er erum 
við uppfull af hugmyndum fyrir 
þá sem þurfa aðstoð og getum út
búið pakkana frá aö eftir óskum 

viðskiptavina. Eins sjáum við um 
innpökkunina gegn vægu gjaldi 
ef þess er óskað.“

En hvaða gjöfum mælir þú 
með? „Það er svo margt 
sem kemur til greina 

og hér ættu allir að geta fund
ið eitthvað við sitt hæfi. Hand
klæðasettin okkar eru til dæmis 
góð gjöf en þau eru bæði falleg 
og hafa mikið notagildi. Þá koma 
fallegir bollar eða tesett alltaf að 
notum ásamt töff salatáhöldum. 
Eins eru þægilegir inniskór fyrir 
þreytta fætur góð gjöf. Fallegir 
kertastjakar eða vasar falla líka 
oft í kramið og hví ekki að gefa 
skemmtilega ilmkarla í bílinn?“

Bæklingur Ger kemur út í 
næstu viku og verður sendur til 
allra fyrirtækja.

Mikið úrval 
nytjahluta og 
skrautmuna
Heildverslunin Ger hefur starfað frá árinu 2010 og selur 
aðallega til hótela og gistihúsa. Starfsemin hefur gengið 
vel og hefur vöruúrvalið aukist jafnt og þétt. Fjöldi 
fyrirtækja leitar til Ger eftir starfsmannagjöfum enda 
kennir þar ýmissa grasa en verslunin er með öll vörumerki 
sem fást í Húsgagnahöllinni, Betra baki og Dorma.

Hér er Hulda (fyrir miðju) ásamt Ástrósu og Kötu í glæsilegum sýningarsal Ger að 
Bíldshöfða 20. MYNDIR/GVA

Í versluninni er mikið úrval af alls kyns glervöru sem er vinsæl í jólapakkann.

Hvers kyns jólavara fæst í úrvali.

Verslunin er til húsa að Bíldshöfða 
20. Hún er opin alla virka daga frá 
10-16. Allar nánari upplýsingar er 
að finna á ger.is og í síma 558-1111.
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Það er ekki amalegt að fá eitthvað 
gott með kaffinu á miðjum vinnudegi. 
Þeir sem vilja vinna sér inn vinsældir á 
vinnustaðnum geta hent í eins og eina 
lögun af biscotti.

2 bollar hveiti 
1 1/2 tsk. lyftiduft 
3/4 bolli sykur 
1/2 bolli ósaltað smjör við 
stofuhita 
1 tsk. rifinn sítrónubörkur 
1/4 tsk. salt 
2 stór egg 

3/4 bolli pistasíuhnetur, gróft 
hakkaðar 
2/3 bolli þurrkuð trönuber 
340 g súkkulaði (suðusúkkulaði 
eða hvítt súkkulaði)

Hitið ofninn í 180 gráður.
Setjið bökunarpappír á bökunarplötu. 

Blandið hveiti og lyftidufti í skál. Þeyt
ið í annarri skál saman sykur, smjör, 
sítrónubörk og salt. Blandið einu í einu 
út í og þeytið. Bætið nú hveitiblöndunni 
saman við og hrærið þar til blandan er 
slétt. Bætið þá við hnetum og berjum. 

Mótið deigið í 30 cm langa og 8 cm 
breiða lengju og setjið á bökunarpapp
írinn, bakið í um 40 mínútur og látið 
kólna í hálftíma.

Setjið lengjuna á bretti og skerið í 
rúmlega sentimetra þykkar sneiðar. 
Raðið sneiðunum á bökunarplötuna og 
bakið í um 15 mínútur þar til sneiðarnar 
eru gullinbrúnar. Látið kólna.

Bræðið súkkulaðið, stingið biscotti
sneiðunum að hálfu ofan í það og raðið 
á bökunarpappír.

Heimild: Foodnetwork

 Biti fyrir samstarfsfólkið

Möguleikarnir eru æði margir 
þegar kemur að veisluhöldum 
starfsmanna í kringum jólin. Það 
má ýmislegt gera á vinnustaðn
um sjálfum, líkt og að halda ljótu
peysudag eða hafa leynivinaleik. 
En jólaveisla er líka góð hugmynd, 
en hana má halda hvort sem er á 
skrifstofunni eða í sal úti í bæ. 
Í slíkri veislu er gott að byrja á að 
hrista hópinn saman, til dæmis 
með nokkrum leikjum.

Tvenn sannindi og ein lygi – Hver 
þátttakandi nefnir þrjár verstu jóla
gjafir sem hann hefur fengið, hins 
vegar eru tvær þeirra haugalygi. 
Aðrir eiga að geta upp á því hvað 
er lygi og hvað er sannleikur.

Hver er Sveinki? – Einn starfs
manna er fenginn til að klæða sig 
upp í jólasveinabúning, sprella lítil
lega eða gefa gjafir. Aðrir eiga 
síðan að geta upp á því hver sé í 
búningnum.

Deilið minningum – Fáið hvern 
starfsmann til að skrifa niður sína 
uppáhaldsjólaminningu. Miðana 
má síðan setja í skál og láta alla 
draga. Síðan er hægt að lesa upp 
söguna og geta sér til um eiganda 
minningarinnar.

Jólapartí vinnunnar

Margar fjölskyldur eiga um sárt að 
binda um jólin og sjá ekki fram á að 
geta haldið jól né keypt jólagjafir 
handa börnum sínum. Jól eru fjár
frekur tími og sárt til þess að vita 
að íslensk börn fari í jólaköttinn 
eða fái ekki notið jólanna með jóla
gjöfum og jólatré.

Fyrirtæki eða samstarfsfélag
ar, sem vilja fanga sannan jóla
anda, geta til dæmis haft samband 
við Hjálparstofnun kirkjunnar eða 
önnur góðgerðarfélög sem þekkja 
til fjölskyldna sem eiga í vanda. 
Skynsamlegt er að fá ráð hjá þess
um félögum um hvers konar fram
lag komi sér best fyrir fjölskyldur. 
Starfsmenn sem efna til samskota 
til að gleðja aðra um jólin munu án 
efa upplifa jólin enn sterkar og með 
gleði í hjarta yfir því að hafa hjálp
að öðrum.

Góðgirni í jólagjöf

Gjafakort í Þjóðleikhúsið gleður unga sem
aldna, enda ávísun á upplifun og ævintýri.

Tilvalin gjöf fyrir fyrirtæki og hópa.

Kynntu þér málið á leikhusid.is 
eða í síma 551 1200

Töfrastund sem varðveitist
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