
1



2



3



4

H :

Ég sá 
mömmu kyssa jólasvein,
einn Það á að gefa börnum brauð

Hugurinn fer 
hærra með Frostrósum

Ó, helga 

S
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T ILRAUNIR Í SMÁKÖKUBAKSTRI

Albertína Friðbjörg Elíasdóttir

Þar sem ég er ekki sjálf með börn þá 
nýt ég þess að eyða jólunum með 
mömmu og pabba og systkinum mín-
um. Hefðirnar heima hjá þeim eru 
auðvitað í föstum skorðum, en þær 
felast einna helst í því að skreyta 
jólatréð á Þorláksmessu, keyra út 
jólakortunum á aðfangadagsmorgun, 
rjúpunni á aðfangadagskvöld og jóla-

hjá ömmu og afa.  Mamma og pabbi 
hjálpast að við að undirbúa jólamat-
inn, meðan við systkinin keyrum út 

um að bera ábyrgð á súpubrauðinu 
og heppnaðist það mjög vel.  Það er 

mig langar að deila með lesendum.

BRAUÐBOLLUR

2 dl vatn

½ dl matarolía
3 msk hunang
1 dl súrmjólk
2½ tsk ger
1½ tsk salt

1 egg
1 tsk vatn
Sesamfræ

mjólk, ger og salt er slegið saman í 

í 8 ílanga bita (ekkert mjög langa samt) 

eins og gengur og gerist, hversu 

inn í desember.  Svo má auðvitað ekki 
gleyma öllum jólahlaðborðunum, 
jólatónleikunum og jólaboðunum 
sem fylgja desembermánuði. Já, það 

eru fáar helgar lausar í desember, 

ár tekið að mér að spila á orgel í jóla-

fylgir að fá að njóta hluta jólanna með 
því frábæra fólki sem þar er.  

heima hjá mömmu og pabba er þó 
heilmikill undirbúningur heima hjá 
mér.  Þar sem ég hef virkilega gaman 
af því að elda og baka, ákvað ég um 
síðustu jól að gera skurk í smáköku-
bakstrinum hjá mér. Ég endaði auð-

þeirri deildinni og er planið að halda 
áfram á þeirri braut, sem ég mun 
væntanlega deila með þeim sem 

langar hins vegar að deila með ykkur 

ar sykurkökur með steindu gleri og 
hins vegar púðursykurshnappar.

S
226 g smjör
1 dl sykur

2 eggjarauður
1 tsk vanilludropar
1 tsk appelsínubörkur

¼ tsk salt

eggjarauðum, vanilludropum og app-

út í deigið og það síðan kælt í 2 klst. 
út

raunverulega gaman af jólaundirbúningnum. Það kemur líklega helst 

jólaundirbúnings.  Síðustu ár hef ég hins vegar verið blessunarlega laus 
við próf í desember og hef í framhaldinu breyst í sérlegan áhugamann 
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kökur í deigið (líkt og piparkökur). Svo 
er skorið út annað form(gat) í miðju 

PÚÐURSYKURHNAPPAR

113 g smjör, mjúkt

½ tsk vanilludropar

Kremið:

1 tsk vanilludropar

stemmninguna.

Vesturland 1924 Vesturland 1923Vesturland 1948 (efst), Þjóðviljinn 
1905 og Skutull 1925 (neðst)

Vesturland 1924
Njörður 1917

G
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Aðferð:
1. umferð:

2. umferð:

3. umferð:

Úrtaka við háls:

Kantur:

Hausar:

1. umferð:

2. umferð:

3. umferð:
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L ITUR JÓLANNA

Epli eru órjúfanlega tengd jólum og þeir sem 

Þegar hún er keypt er 

T

JÓLARÓS

EPLI

J
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Aðventan er ansi annasöm hjá mér í 
vinnunni þar sem mikið er að gerast 
og því mikið að skrifa um fyrir BB. Það 
eru tónleikar og uppákomur,  jólaböll 
og jólasveinakomur og ég veit ekki 

bestu getu að gera öllu skil auk þess 
maður undirbýr jólablaðið sem er 
stærsta blað ársins.

Þegar heim er komið vill maður 
ró og næði og því reyni ég að hafa 
jólaundirbúninginn sem allra ein-
faldastan. Ég er mikið fyrir hefðir 
og sumt er algjörlega ómissandi 
á aðventunni. Þar á meðal er t.d. 
Toblerone-ísinn sem ég geri hver jól. 

aðfangadag en það verður sjaldnast 

áður eða þá að maður er orðinn 

nýrri hefð hjá mér er, að ég klippi út 
snjókorn úr pappír með strákunum 

og hurðir með. Áhugi strákanna fyrir 

sem þeir verða eldri og ekki hefur 
mér tekist að plata Ásbjörn, kærasta 

í manni.

en það elda ég á sérstakan máta sem 

Venjan sem mér þykir vænst um og 
get alls ekki sleppt er á Þorláksmessu, 
og nei það er ekki að borða skötu eins 

fyrir sið að horfa saman á kvikmyndina 

H
Thelma Hjaltadóttir, blaðamaður

um, gátum við ekki hugsað okkur að 
missa af þessari kærkomnu stund frá 
jólaundirbúningnum þannig að nú 
meldum við okkur saman og hringj-

annarri skilaboð í gegnum farsímann á 
meðan á myndinni stendur. Til dæmis 
sendi ég systur minni nánast hvert ár 
í ákveðnu atriði í myndinni svohljóð-

uppáhaldsmyndum kærasta míns 

í jólagírinn.

Að sjálfsögðu eru smákökurnar ómissandi og ein af mínum uppáhalds-

Appelsínu-smákökur

súkkulaði í miðjuna 

Blandið hráefnunum saman. Þegar allt er vel blandað saman, hnoðið 

Jólin sjálf eru svo ansi annasöm þar 

teygir anga sína víða og maður gerir 

getur en auðvitað er bara gaman að 

skríða undir teppi með nýja bók og 
konfekt því ég yrði alveg ómöguleg ef 

sem betur fer hefur það bara aldrei 
komið fyrir. Á jóladag er svo bannað 

passa mig á  að hafa engin blöð fyrir 
framan mig, kveikja ekki á útvarpinu 
og hafa bara afþreyingarefni því það 

vinnunni. Best af öllu við fríið er þó að 
eiga notalega stund í ró og næði með 

jólin snúast einna helst um.
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Ýmsir kórar eru búnir að panta kirkjuna 
fyrir jólatónleika og þeir sem vilja vera 

er mjög gott. Jóladagskráin hefst 

með aðventukvöld kirkjunnar þar sem 
Kirkjukórinn, Sunnukórinn og hinir 

aðventu. Þá verður einnig kvöldmessa á 

daginn 2. desember en þeir hafa verið

ur ár. Það er mjög gaman að fá þau 
hingað með tónleika og ekki spillir 
ljósasjóvið sem lýsir upp kirkjuna og 

sunnudaginn 12. desember. Þetta 

yngri og eldri hópunum, taka mikinn 
u

með helgileik og eru dugleg að dansa 

skapast þá mikil stemmning. Við höfum 

sókn við mikinn fögnuð barnana.

Núna er orðin hefð að Menntaskólinn

hún að þessu sinni laugardaginn 18. 

Menntaskólans um kvöldið og hjálpa 

2 eggjarauður
2 egg
125 g  sykur
1/2 ltr  rjómi
250 g  rommkúlur

Aðferð:

við ásamt muldnum rommkúlum. 

Nærandi konfektkaka

4 egg, stór
80 g  hrásykur
40 g  kókosmjöl

50 g smjör, vel mjúkt
200 g döðlur, saxaðar
100 g 70% súkkulaði, saxað

Aðferð:

Hjúpur: 150 g 70% súkkulaði og 
30 g smjör

skipta döðlunum út fyrir aðra 

mangó eða góðar hnetur (t.d. 

að nota tvær tegundir, 100 g af 

áfram!

vikudagskvöldið 22. desember og það 
er yndisleg stund. Það er svo notalegt 

föstudagskránna að halda kirkjunni 

Það er sem sagt alltaf nóg að gera á 

aðfangadag, jólamessa á jóladag og 
svo messa á gamlárskvöld.

miðnæturmessu. Þá erum við búin að 
borða á okkur gat, opna jólapakkana 

fengum skoðaðar betur og slakað á.

Þegar það er svona mikið að gera hjá 

jólaboð og áramótagleði  þar sem við 
komum mörg saman. Þá er borðað, 

þess að vera saman.

borgarhrygg á borðum. Við hjónin 
ákváðum það þegar við fórum að búa 

um saman og hefur það tekist vel. 

heyrandi en frúin á heimilinu vill hafa 
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PINNAR MEÐ FETAOSTI

O

I

P
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OSTARÚLLA MEÐ PISTASÍUHNETUM

8 msk rjómaostur (kúfaðar skeiðar)

1 msk Dijon sinnep
1 tsk worchestershire sósa
salt og svartur pipar
1 bolli pístasíuhnetur, grófsaxaðar

Ostakex 

vel saman. Kryddið og setjið í kæli í 1 klst. Á meðan eru hneturnar 
ristaðar á pönnu og kældar. Osturinn er rúllaður í vaxpappír og 

RAUÐ MEÐ LAXI

Meðaldökkt brauð, t.d. speltbrauð, skorið í þykkar sneiðar
Reyktur lax í þunnum sneiðum
Sýrður rjómi

Rauðkál, niðursoðið eða ferskt
Ferskt dill (ef vill)

sýrðum rjóma en ½ af piparrótarsósu. Skerið brauðið í frekar þykkar 
sneiðar og hverja sneið í 4 hluta. Setjið sósuna á bitana, þar ofan á 
setjið þið laxinn og síðan smávegis af rauðkáli. Ef vill má setja litla 
grein af fersku dilli ofan á kálið.

SÆTT UNDIR TÖNN

200 g suðusúkkulaði
100 g rjómasúkkulaði
3 msk síróp
125 g smjör
250 g salthnetur
160 g mulið kex, t.d. 

Maríukex

saman við hnetur og kex. 

svo í mátuleg munnbita.

SÁ ÓÁFENGI

Ísmolar

JÓLI

það gefur ekki eins fallegan lit)

Ísmolar (ef vill)

grein af rósmarín.
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•  V
•  H
•  

SÖGUFÉLAG ÍSFIRÐINGA

VINNINGAR

B
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KATRÍN LILJA ÆVARSDÓTTIR LEIKSKÓLASTJÓRI

Uppáhalds jólalögin mín eru Sagan af Jesús

Jólin eru að koma
 með Helgu Möller, 

Skín í 
r og á Jólunum er gleði og gaman

TJARNARBÆR
UPPÁHALDS JÓLALÖGIN OKKAR

EYRARSKJÓL
UPPÁHALDS JÓLALÖGIN OKKAR

NANNÝ ARNA GUÐMUNDSDÓTTIR LEIKSKÓLASTJÓRI:

Fimm mínútur í jól

Búið er að semja tákn í anda Tákn 
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Að sama skapi og þeim fullorðnu 

FYRIR KÁTA KRAKKA
Í JÓLASKAPI

FÖNDUR OG LEIKIR

JÓLAKÖTTURINN

Lím

JÓLAKORT

SNJÓBOLTAR

-

-

-
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JÓLAKROSSGÁTA FYRIR BÖRN
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JÓLATRÉ

Lím

L JÓSAJÓLASVEINN 
OG JÓLATRÉ

LJÓSAJÓLASVEINN
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JÓLASULTA

JÓLAVEISLU
K

M

J
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ÞEGAR KOMIÐ ER INN ÚR ÚR KULDANUM

KREKKUR

T
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Mjólkursamsalan býður eins og undanfarin ár upp á fallegar gjafakörfur með úrvali af bragðgóðum íslenskum 
ostum. Sú nýbreytni er í ár að ostakörfurnar innihalda einnig íslenska sultu og íslenskt kex og er því eingöngu 
um íslenskt innihald að ræða í körfunum. Fjórar stærðir eru í boði í ostkörfunum ásamt því að í fyrsta sinn 

upp í aðeins veglegri og dýrari körfur fyrir þá sem það kjósa.

OSTAKÖRFUR  MS

UMFJÖLLUN UM

Mjólkursamsalan hefur ávallt lagt 
áherslu á að bjóða upp á sem besta 
þjónustu þegar kemur að því að sér-
velja körfurnar og aðstoðar starfsfólk 
söludeildar MS kaupendur við að velja 
sérvelja körfur og reiknar út verð. 
Algengt er að viðskiptavinir velji sér 
eina af þessum stöðluðu körfum sem 

við ostum eða einhverju öðru sem fyrir-
tækin koma þá sjálf með sem viðbót í 
körfurnar. Jólaostakörfurnar hafa verið 

starfsmanna í gegnum árin og panta 

O

bæklingur um desertosta þar sem má 

frá MS og eiginleika þeirra, einfaldar
ostahugmyndir fyrir ýmis tækifæri, 

bökkum og hvað skal hafa í huga þegar 
ostarnir eru valdir á bakkann ásamt 

Í 
PANTA OSTAKÖRFUR Á NETINU

Nú býðst viðskiptavinum í fyrsta sinn 
að panta ostakörfurnar í gegnum 

skrifa á kort sem fylgir körfunum og 
velja viðkomandi heimilisföng sem 
körfurnar eiga að sendast á. Ferlið er 
mjög einfalt  og þægilegt.



33



34

Hljóð. Í gegnum vetrargluggann fylgj-
umst við með himninum. Eins og 
vitringarnir þrír fyrir tvö þúsund árum 

vígt brauð sem notað er í heilagri 

fyrirgefningar. Í gamla daga var sagt 
að það að brjóta oblátu þýddi að 

Póllandi. Hún minnir á helgan sið 

lagður á borð fyrir sálir hinna látnu lifandi á aðfangadagsmorgun og láta 

byrjun janúar sungu Rómverjar lög 

löndum byrjuðu menn að semja trúar-

H

inn að sjá hverju presturinn hefur 
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Deig:

Fylling:
300 g súrkál
50 g þurrkaðir sveppir
2 laukar
2 msk olía

PIEROGI
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LAUFÁS
UPPÁHALDS JÓLALÖGIN OKKAR

Uppáhaldslög barnanna á leikskólanum Laufási á Þingeyri eru: Ég óska þér góðra 
jóla, Jólasveinar ganga um gólf og . Þegar þau voru 

ELSA MARÍA THOMPSON, LEIKSKÓLASTJÓRI:

Lagið

DAÐEY ARNBORG, IÐJUÞJÁLFI:

Jólahjól

Englakór frá himnahöll

MARGRÉT GUÐJÓNSDÓTTIR, MATRÁÐUR:

 með 

GUÐRÚN SNÆBJÖRG:

Þú og Ég

um jólin

með Pálma Gunnarssyni Gleði og friðarjól

KRISTÍN HARPA HÖSKULDSDÓTTIR:

Litli trommuleikarinn 

Desember
 með  

SIGRÍÐUR ÓSK INGVARSDÓTTIR:

Noel með Josh Groban 

Snjókorn falla
All I want 

for Christmas

svo mikilli innlifun.
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Þau jólalög sem eru í mestu uppáhaldi hjá okkur í Bakkaskjóli í Hnífsdal eru 
,  og 

BAKKASKJÓL
UPPÁHALDS JÓLALÖGIN OKKAR

, síðan lagið
og loks 
hreyfa okkur um leið.

GRÆNIGARÐUR
UPPÁHALDS JÓLALÖGIN OKKAR
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Skötuát þennan dag á rætur í 
kaþólskum sið en fastað var fyrir jól an trúarsið hélst þessi venja en 

misjafnt var hvað borið var á borð og 

kæsta skötu enda veiddist hún mest 

BORÐUM SKÖTU
Svo syngja Strumparnir á jólaplötu sinni og hafa nokkuð 

messumat má nefna bjúgu úr mör og 
lungum, megringar (magur soðinn

forsmekk á það sem koma skyldi og 

og jólin 2009, þegar meðfylgjandi 

eru ýmsir sem leggja hönd á plóg. 

Sveinsson kenndur við Góustaði lagt 

elda og bera kræsingarnar á borð. 

boði en hann hefur félagið fengið hjá 
fyrirtækjum á svæðinu. Sjálf skatan 

komnir í veisluna á meðan húsrúm í 

fyrir stuðninginn við starfsemi þess. 
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Sunnudagur 28. nóvember 
Hnífsdalskapella:
Hólskirkja:

Þingeyrarkirkja:

Miðvikudagur  1. desember

Fimmtudagur 2. desember

Laugardagur  4. desember

Sunnudagur 5. desember
Flateyri:
Hólskirkja:
Hólskirkja:

Þingeyrarkirkja:

Þriðjudagur 7. desember
Flateyri:

Miðvikudagur 8. desember

Fimmtudagur 9. desember

Föstudagur 10. desember

Laugardagur 11. desember

Sunnudagur 12. desember
Hólskirkja:

Þingeyri:

Mánudagur 13. desember

Þriðjudagur 14. desember

Miðvikudagur 15. desember
Flateyrarkirkja:

Fimmtudagur 16. desember

Föstudagur 17. desember
Þingeyri:

Sunnudagur 19. desember

Miðvikudagur 22. desember

Fimmtudagur 23. desember – Þorláksmessa

Föstudagur 24. desember – Aðfangadagur
Flateyrarkirkja:
Hólskirkja:
Hnífsdalskapella:

Þingeyrarkirkja:

Laugardagur 25. desember - Jóladagur 

Holtskirkja:
Hólskirkja:

Núpskirkja:

Þriðjudagur 28. desember

Miðvikudagur 29. desember

Föstudagur 31. desember - Gamlársdagur
Hólskirkja:

Laugardagur 1. janúar - Nýjársdagur
Holtskirkja:

A
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