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Jólagleði á Eyrarskjóli

Jólahugvekja
— sr. Ásta Ingibjörg Pétursdóttir —
Sannarlega er það sameiginlegur harmur allra manna
að brjóta eitthvað af sér á
lífsleiðinni. En við verðum
ekki dæmt af mistökum okkar
heldur því hvernig við vinnum
úr þeim. Guð vill þér allt hið
besta og aðventan er tími
sem Guð gefur þér til að gera
upp þín mál og leita sátta svo
hjarta þitt sé hvorki grjót né
tré , heldur vagga lífsins, vagga
Jesúbarnsins.
Kristin trú er í eðli sínu ekki
flókin, í raun svo einföld að
hvert mannsbarn getur skilið:
Þú skiptir máli vegna þess að
Guð elskar þig og fylgir þér á
lífsins leið. Boðskapur jólanna
er að sama skapi einfaldur og
auðskilinn. Við eigum að temja
okkur gleði og góðvild, vera
nærgætin og tala af sanngirni
hvert um annað, ekki ganga
á rétt annarra en leitast við
að færa allt til betri vegar. Hin
almennu sannindi eru þau að
þar sem fjársjóður þinn er þar
mun og hjarta þitt vera.
Sr. Ásta Ingibjörg Pétursdóttir

Vil ég mitt hjartað vaggan sé,
Aðventan er ekki bara
vertu nú hér, minn kæri.
hreinsunar tími í þeim
skilningi að við skúrum og
Aðventan markar upphaf skrúbbum híbýli okkar, við
nýs kirkjuárs og minnir okkur þurfum ekki síður að huga
á að framtíðin er óskrifað að okkar innra lífi. Eins og það
blað. Á aðventu stöndum er íþyngjandi að vera með
við á einskonar tímamótum alla skápa og skúffur fullar af
sem við getum notað til þess dóti sem við höfum engin not
að íhuga framvindu lífsins fyrir, þá er það erfitt, jafnvel
og leiða hugann að því sem skaðlegt að bera brot og sár
skiptir okkur raunverulegu hið innra.
máli. Leiðirnar sem við getum
farið í lífinu eru vissulega
Sjaldnast hlotnast innri
margar en aðeins ein farin.
friður án átaka og iðrunar.
Það er gömul saga og ný að
Flest þráum við að finna frið við engan er jafn erfitt að eiga
í hjarta á jólum. Það gerum við og sjálfan sig og um liðið tjáir
best með því að sættast við lítt að fást. Aðventan er tími
okkur sjálf og aðra menn. Þá er sem okkur er gefinn til að færa
eins og friðurinn komi af sjálfu okkur nær Guði. Þannig að við
sér og við getum opnað hug getum verið þær manneskjur
og hjarta fyrir öllu því góða sem við þráum að vera og Guð
sem Guð vill gefa okkur. Með skapaði okkur til að vera. Guð
frið í hjarta erum við tilbúin er eins og allir góðir foreldrar
að taka á móti fallegustu að því leyti að ekkert gleður
ástarjátningu allra tíma, Guði Guð meir en að okkur gangi
sem kemur til okkar í litlu, allt í haginn. Hugrekki okkar,
umkomulausu barni sem vill gleði og góðvild fyllir Guð
ekkert fremur en hvíla í hjarta stolti og Guð gefur okkur
okkar á jólanótt.
kraftinn til þess að takast á
við lífið og okkur sjálf.
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Stærstan hluta starfsævi
sinnar var Jesú að reisa við fólk
sem annað hvort hafði skaðað
sjálft sig með hegðan sinni,
eða aðrir smánað og kvalið,
oftar en ekki í krafti valds og
stöðu. Þann veruleika höfum
við verið að upplifa nú á þessari
aðventu. Því það eru ekki bara
einstaklingar sem þurfa að

taka sinnaskiptum og snúa
frá villu síns vegar, samfélög
brjóta líka af sér, koma sér
upp og festast í óheilbrigðum
hegðunarmynstrum. Öll vestræn samfélög ganga nú í
gegnum sársaukafullt ferli
sem skekur og hristir, ekki
bara undirstöður ákveðinna
markalausa einstaklinga,
heldur grundvöll menningar
okkar og samfélags. Við
sem samfélag erum ábyrg,
meðvitað eða ómeðvitað
erum við þátttakendur í
þessari misbeitingu valds.
Við höfum mörg hver litið
undan og skort hugrekki til
að mótmæla.

fer þá getum við treyst því að
Guð bregst okkur ekki hvort
sem það er í lífi okkar sem
einstaklinga eða samfélags.
Guð mun gefa gjafir okkur til
góðs og Guði er enginn hlutur
um megn.
Á 16. öld orti séra Einar
Sigurðsson í Heydölum,
sönginn, sem hrærir vöggu
Jesúbarnsins. Ljóðið tjáir eilífa
þrá mannsins eftir Guði, að
finna fyrir nálægð Guðs í lífi
sínu, þrá sem hefur ekkert
breyst þó aldir og ár séu
liðin frá því ljóðið var samið.
Innihald jólanna breytist
ekki þótt umgjörðin taki
stakkaskiptum.

#Metoo-hreyfingin hefur
komið af stað byltingu sem
Þér gjöri eg ei rúm með grjót
við vitum kannski ekki alveg né tré,
hvert mun leiða okkur, en
gjarnan læt eg hitt í té,
hún skiptir sannarlega máli
vil eg mitt hjartað vaggan sé,
vertu nú hér minn kæri.
og mun hafa mikil áhrif á það
hvernig einstaklingar hugsa
Með vísnasöng eg vögguna
og hegða sér í framtíðinni. þína hræri.
Og vonandi mun hún greiða
götu okkur til réttlátara
Þetta nýfædda barn í
samfélags.
vöggunni er Guð í heimi, en
það er líka ég og líka þú og von
Á aðventu er tími til að okkar fyrir betri og réttlátari
hreinsa til, henda því út sem heimi.
við þurfum ekki á að halda,
er okkur óhollt og stendur í
Ég óska þér og þínum
vegi fyrir því að við vöxum og gleðilegra jóla og gæfuríks árs.
þroskumst sem manneskjur.
Sannarlega þarf hugrekki til
Sr. Ásta Ingibjörg
þess að láta eitthvað af hendi
Péturs-dóttir
án þess að vita hvað fáist í
staðinn. En hvernig sem allt
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andsvirkjun er orkufyrirtæki í eigu íslensku þjóðarinnar. Hlutverk fyrirtækisins
er að hámarka afrakstur af þeim orkulindum sem fyrirtækinu er trúað fyrir með
sjálfbæra nýtingu, verðmætasköpun og hagkvæmni að leiðarljósi.

Orka til
framtíðar

Jarðvarmastöðin á Þeista
reykjum er nýjasta aflstöð
Íslendinga. Hún var gang
sett 17. nóvember 2017, en
áttatíu árum fyrr var elsta
aflstöðin, Ljósafossstöð,
gangsett. Margt hefur breyst
á þessum tíma. Uppbygging
raforku kerfisins hefur
verið ein af forsendum
velmegunar og lífskjara á
Íslandi og hér hefur orðið
til einstæð þekking á sviði
endurnýjanlegrar orku.

Við allan undirbúning og
framkvæmdir við Þeistareyki
hefur markmiðið verið að
reisa hagkvæma og áreiðan
lega virkjun sem tekur mið
af um hverfi sínu og náttúr
unni. Þegar virkjun er reist
er mikilvægt að vandað sé
til allra verka, bæði til að
lágmarka umhverfisáhrif
vegna fram kvæmdanna en
líka til að tryggja að fram
kvæmdin skili þjóðinni arði
til lengri tíma.

Landsvirkjun hefur frá upp
hafi unnið endurnýjanlega
orku. Vitundarvakning um
umhverfis og loftslagsmál
á heimsvísu hefur aukið
verulega verðmæti slíkrar
raforku. Skynsamleg ráð
stöfun fjármuna hjá fyrir
tækinu hefur einnig gert það
að verkum að hægt verður
að greiða hærri fjárhæðir í
arð til eiganda fyrirtækisins,
íslensku þjóðarinnar. Við
erum stolt af því.

Við óskum landsmönnum öllum gæfu á nýju ári
og þökkum farsælt samstarf á liðnum árum.
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Jólahugleiðing
Drengurinn sat í fangi móður
sinnar og borðaði skinkuhorn.
Þau drukku heitt súkkulaði
og mamman las upp úr
jólaguðspjallinu. Hann var
ekkert sérlega áhugasamur
um lesturinn, þeim mun
spenntari yfir kvöldinu. Það
var aðfangadagur, klukkan var
fimm og þau biðu í ró eftir að
afi kæmi að ná í þau, amma
var að elda jólasteikina og þau
voru boðin í mat. Drengurinn
var í heimasaumuðum buxum,
lánsskóm og nýrri peysu.
Mamman var hrein og fín í nýjum
sokkabuxum, jólakötturinn
fengi ekki að klófesta neinn á
þessu heimili þó svo að ekki
væri úr miklu að spila. Saman
höfðu mamman og drengurinn
föndrað jólagjafir og jólaskraut
fyrir þessi jól. Málaðar fígúrur úr
trölladegi héngu á jólatrénu,
piparköku skraut hékk
í gluggunum og nokkrum
teiknuðum myndum hafði
verið pakkað inn í jólapappír
og sendar til ættingja. Mamman
hafði að sjálfsögðu tekið smá
jólatryllings þrif en það stóð
stutt yfir, íbúðin var lítil og
þau bara tvö í heimili. Þau

höfðu þau eytt tímanum í
desember í útiveru, bakstur,
lestur og sjónvarpsgláp. Þau
voru nýbúin að kaupa sér
sjónvarp, Skúnkatronik úr
Pólnum, sem var borgað með
jólagjafapeningum frá ömmum
og öfum. Annars áttu þau
ekki mikið litla tveggja manna
fjölskyldan, þau voru ánægð
með hvort annað og veröldina
í kringum þau. Um miðnætti
komu þau heim frá ömmu og
afa með allar fallegu gjafirnar
sem ættingjarnir höfðu sent.
Drengurinn sofnaði eftir
sögulestur, mamman settist
fram í stofu, kveikti á kertum,
hlustaði á plötur.
Þátturinn Ævi sem var sýndur
í sjónvarpinu nú í nóvember og
fjallaði á fallegan og sannan
hátt um mannsævina, frá
fæðingu til dauða og allan
þann þroska sem maðurinn
gengur í gegnum þarna á milli.
Í þætti fjögur var fjallað um
fullorðinsárin, tímabilið sem
við erum á frá 26 ára aldri til 45
ára. Tímabilið sem við ætlum að
sýna “eldri kynslóðinni” hvers
við erum megnug. Við getum
allt. Verið í fullu námi með

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Pacta - lögmenn
Hafnarstræti 1, 400 Ísafirði
Sími: 440 7900

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Pollgötu 2, 400 Ísafirði
Sími: 456 3092
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Nanný Arna Guðmundsdóttir
vinnu, alið upp börnin sem eru
í allavega tveimur tómstundum
hvert, verið sjálf á fullu í ræktinni
að rækta okkur sjálf, allskonar
me-time og félagsstörf til að
styrkja okkur og okkar stöðu.
Eftir þáttinn var ég með hroll,
svo glöð að vera ekki lengur
í þessum pakka. Fyrst kom
spurningin, hvernig lifði ég
þetta tímabil af og svo, hvernig
lifðu börnin mín þetta tímabil
af og að síðustu, af hverju valdi
ég að gera þetta tímabil svona
erfitt og taugastrekkjandi. Ég
hef ekki svörin enda er ég enn
að velta þessu fyrir mér.
Á þessum árum var desember
svo langt frá því að vera
rólegur og fjölskylduvænn
mánuður. Allt var á útopnu.
Prófalestur og samviskubit,
bakstur og samviskubit, hlaup
á milli sýninga og samviskubit,
þrif, pressa, árekstrar og fullt
af samviskubiti í bland við
ofnotkun á vísakortinu. Jólin
sem eiga svo mörg falleg orð
og athafnir voru meira í takt
við sprungna væntingarvísitölu
og framúrkeyrslu á orku og
andlegri líðan.
Núna get ég hins vegar leyft
mér að staldra aðeins við og
velta fyrir mér tilgangi jólanna,
í veraldlegu og fjölskyldulegu
samhengi. Hvort sem við
erum trúuð eða ekki, hafa
jólin ákveðna merkingu og
grunngildi. Þau eru hátíð
barnanna, hátíð sem við höldum
í svartasta skammdeginu og
fögnum vaxandi sól, hátíðin
sem við höldum í kærleika,
minnumst látinna ættingja
og vonumst eftir friði á jörðu.
Tímabilið sem við kveðjum
gamalt og fögnum nýju.
Í barnsminninu eru jólin
besti tíminn, hlýja, gleði,
allskonar nýtt og samvera,
börn vilja helst hafa jól allt árið.

Á fullorðinsárum verður þetta
tímabil, fyrir svo marga, tími
streitu og vansældar. Jólin verða
verkefni sem verður að klára,
helst sem fyrst en jafnframt með
glæsibrag, hvað sem þau kosta.
Að njóta er líka orðið verkefni,
mæta á allskonar jólatengda
viðburði og senda skilaboð
um stresslausan desember, þó
undir niðri kraumi samviskubit
yfir því að vera ekki að gera
það sem maður á að vera
að gera, sinna sér og sínum.
Jólahugvekjan mín á þó ekki að
vera ádeila á hegðunarmynstur
annarra einstaklinga. Hún er
meira hugleiðing um liðinn
tíma, ákvarðanatökur og
meðvirkni. Tíminn hefur kennt
mér að hann er dýrmætur.
Hann líður hratt hjá á meðan
við sköpum minningar sem
eru svo dýrmætar. Hinsvegar
ef við erum of upptekin við að
skapa hin fullkomnu jól með
fullkomnum minningum, þá
getur farið svo að við gleymum
að njóta stundarinnar. Hin
fullkomnu jól eru núna eins
og við viljum hafa þau. Þau eru
okkar hefðir sem koma með
árunum, okkar gleðistundir og
okkar ákvarðanir sem byggjast
á okkar eigin lífsgildum.
Drengurinn er orðin eldri
og hefur eignast systkini.
Það er aðfangadagur og
mikil spenna á heimilinu, allt
skal vera fínt og fullkomið
áður en klukkan slær sex.
Jólatréð var skreytt á miðnætti
kvöldið áður, eftir bæjarferð
á Þorlák, súkkulaðidrykkju og
smákökuát. Á þessu heimili á
nefnilega að halda í hefðir, sama
hvað tímanum líður. Þennan
aðfangadag gafst engin tími
til að lesa úr jólaguðspjallinu
og hafði ekki verið í nokkur ár.
Mamman var á fullu að ganga
frá endum á heimaprjónuðu

jólagjöfunum sem enn átti
eftir að pakka inn, baka brauð
og elda mat. Pabbinn var að
þrífa undir vökulum augum og
sinna börnum. Dagurinn leið og
klukkan sló, jólin voru komin.
Drengurinn stendur á miðju
gólfi, jólapappír út um allt og
allskonar nýtt dót í stofunni.
Hann er fullklæddur í nýja
útigallanum sem hann fékk
í jólagjöf, með Playstation
tölvuna undir hendinni og
skíðin í hinni. Á höfði hans
er ný heimasaumuð húfa.
Drengurinn er glaður, en allt í
einu fara tárin að streyma niður
kinnarnar. Örmagna foreldrarnir
stökkva til og faðma drenginn
og spyrja hvað er að. Jú hann
er svo glaður með að amma
hafi gefið sér tíma í öllum
jólaundirbúningnum til að
sauma handa honum nýju húfu.
Tár spruttu fram í augnkróka
foreldrana og samviskubitið
lét á sér kræla. Þau höfðu ekki
haft tíma til að gefa börnunum
sínum tíma. Á næstu jólum
ætluðu þau að njóta, gera
betur, fara út að leika, föndra
og skapa minningar. Næstu jól
yrðu fullkomin en núna ætluð
þau hins vegar í háttinn, það var
engin orka eftir. Jólakortin urðu
að bíða þangað til á morgun.
Nanný Arna Guðmundsdóttir

Listaverk drengsins
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*Afsláttur gildir ekki af lifandi jólatrjám, jólatrésfótum, lifandi greni og jólaskreytingum

JÓLAÚTSALA

Allar seríur og jólavörur*
Afgreiðslutími Ísafirði:
Laugardagur
Sunnudagur
Mánudagur
Þriðjudagur
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26. desember
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10-12
Lokað
Lokað

TAX FREE
Verkfæri

ki
Smáraftæ

Búsáhöld
Byggjum á betra verði
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Ritstjórnargrein

Engar fréttir
„Tíminn flýgur áfram og hann teymir mig á eftir sér“ söng Megas
forðum daga og svo sannarlega flýgur tíminn og ekkert er við þetta
ráðið. Enn er komið að jólablaði og að þessu sinni er það helgað
börnum. Birtar eru sögur eftir börn og það er stórkostlegt að sjá
mannúðina og fordómaleysið sem birtist í sögunum þeirra og jólin
eru þeim hugleikin, hefðirnar og jólasveinarnir. Það er nýstárleg
saga um Stekkjastaur sem vildi sjúga kindurnar og það er saga
um hann Fjólusvein þar sem skilaboð sögunnar er að samvinna
skiptir öllu. Söguna um hana Milenu verða allir að lesa en í henni
kristallast sú staðreynd að í grunninn erum við öll eins, hvort sem
við erum á Ísafirði eða Timbuktu. Við elskum börnin okkar og
gerum allt fyrir þau og börnin elska foreldra sína, sama af hvaða
kyni þau eru eða hvort um blóðtengsl er að ræða. Þeir sem hræðast
Íslendinga sem heita ekki Guðrún eða Þuríður eða hafa fordóma
gagnvart samkynhneigðum ættu að spjalla við Helenu, Guðlaugu
og Patrycju, þær geta uppfrætt og leiðbeint. Daði Rafn og Gylfi
halda jólakettinum við efnið og sagan af honum Fúsa hefur fallegan
boðskap. Krakkarnir gera sér grein fyrir fordómum og einelti, þau
hafa ráð og þau geta kennt okkur, við þurfum bara að hlusta.
Þó árið 2017 hafi að mörgu leyti verið merkilegt þá stöndum
við þó í ótrúlega svipuðum sporum og um síðustu áramót.
Ný ríkisstjórn og nýliðnar kosningar, eldfjöll hóta umbrotum,
laxeldisleyfin eru enn í geymslu, rafmagn vantar enn í Súðavík fyrir
verksmiðju, engin er hringtenging á raforku um Vestfirði og enn
er ekki byrjað á vegagerðinni um Teigskóg. Eitt hefur þó breyst,
vinna við Dýrafjarðargöng er hafin og það er rífandi gangur í
verkinu. Húrra fyrir því.
Ársins 2017 verður sennilega minnst fyrir #metoo byltinguna því
þó allir hafi gert sér grein fyrir að kynferðisleg áreitni og ofbeldi væri
algengt held ég að það hafi komið flestum á óvart í hve miklum
mæli og hve skaðlegt það hefur verið. Hversu miklir hæfileikar hafa
farið í súginn þegar efnilegar leikkonur hrekjast úr starfi vegna
ofbeldis sem þær hafa orðið fyrir, „leiktu hund“ sagði leikstjórinn
og hló. Væri hlutfall kvenna í stjórnmálum í eðlilegra ef færri konur
hefðu hrakist úr harkinu vegna ruddalegrar hegðunar sem þykir
eðlilegt að þeim sé sýnd? Hvað á það að þýða grípa um klof eða
brjóst samstarfskvenna og ótrúlegt að þetta hafi verið svona lengi
umborið. Hér þarf alvöru hugarfarsbreytingu, við hættum að bjóða
upp á sígarettur og vín í fermingarveislum, við vöndum okkur á
öryggisbelti og við höfum náð gríðarlegum árangri með minnkun
unglingadrykkju. Notum nú sömu aðferðir, kennum þjóðinni að
breyta hegðun sinni og látum af kynferðislegri mismunun og
ofbeldi, í sjálfu sér allri mismunun og ofbeldi ef út í það er farið.
Tökum þetta alvarlega og uppskerum sanngjarnara umhverfi
fyrir dætur okkar og syni, ef vel gengur mun kvennaathvarf heyra
sögunni til. Það er ein af furðulegu staðreyndum tilverunnar
að öllum þyki eðlilegt að til sé sérstakt athvarf fyrir helming
þjóðarinnar til að flýja frá hinum helmingnum!! Hver vill þá
framtíð fyrir son sinn að hann hreki konu sína og börn í athvarf,
að hann beiti ástvini sína ofbeldi, að hann geti ekki átt í ástríkum
samskiptum við fjölskyldu sína. Ég hef ekki nokkra trú á að einhver
velji þessa framtíð fyrir syni sína, ekki frekar en að foreldrar dætra
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Giljagaur var annar
með gráa hausinn sinn.
-Hann skreið ofan úr gili
og skaust í fjósið inn.
Hann faldi sig í básunum
og froðunni stal,
meðan fjósakonan átti
við fjósamanninn tal.
Einu sinni var jólasveinn sem
hét Giljagaur og einn daginn var
hann úti og labbaði lengi lengi
og svo hann datt í gil. Þegar
hann kom niður horfði hann
í kringum sig og hugsaði hvar
hann vær og svo reyndi hann
að klifra upp en það gekk ekki
vel af því að hann rann alltaf
niður. Svo varð hann hræddur
að því hann hélt að hann væri

sjá framtíð þeirra fyrir sér á flótta
undan ofbeldi. Þetta er engu að
síður raunveruleikinn fyrir allt of
marga og við verðum að hætta
að telja þetta hluta af mannlegri
tilveru.
Og enn erum við í þeim
sporum að hor fa á eftir
varnarlausum flóttabörnum úr
landi og út í fullkomna óvissu og
jafnvel dauða, þetta er þyngra
en tárum taki.
Bæjarins besta og bb.is senda
lesendum sínum innilegar
jólakveðjur með þökkum fyrir
árið.
Bryndís Sigurðardóttir
Ritstjóri

Aníta Teresa Snorradóttir
fastur þarna til eilífar. En svo
fann hann tvo steina og þeir
voru báðir oddshvassir. Hann
tók hann þá báða og svo reyndi
hann að klifra upp með því að
nota oddana á steinunum til að

klifra upp úr gilinu. Honum tókst
það og fór hann heim að sofa.
Höfundur: Anita Teresa
Snorradóttir í 3. bek k í
Grunnskólanum á Þingeyri.

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

FIMMTUDAGUR 21. DESEMBER 2017

Gleðilega hátíð
Frá flugvöllum og starfsstöðvum um land allt óskar starfsfólk
Isavia þér gleðilegra jóla og farsældar á ferðalögum komandi árs.
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Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Krakkar í ógöngum
Hnífsdalsbryggju
Sími: 450 4600

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Einar Arnaldur Kristjánsson

Freyjugötu 2, 430 Suðureyri
Sími: 456 6300

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Grundarstíg 5, 415 Bolungarvík
Sími: 450 7700

Einu sinni fyrir ekki það
löngu síðan, í litlum bæ langt
langt í burtu var lítill strákur
úti að leika sér í snjónum.
Hann var með vinkonu sinni
að búa til snjóhús í skaflinum
hjá skólanum. Þau voru búin að
gera fjögur herbergi sem voru
þau öll tengd við innganginn.
Inn í veggjunum voru holur
með litlum sprittkertum sem
amma stráksins, sem hét Atli
hafði gefið þeim. ,,Margrét!’’
kallaði Atli. ,,Já’’ svaraði Margrét.
,,Finnst þér að ég ætti að gera
snjókarl fyrir utan húsið?” ,,Já
það yrði ótrúlega svalt.’’ svaraði
Margrét. ,,Ég skal fara heim til
ömmu og spyrja hvort ég geti
fengið gulrót.’’ Börnin kveðja
og Margrét leggur af stað.
Eftir tvær mínútur og tuttugu

sagði Margrét. ,,Æ fyrirgefðu
elsku stelpan mín. En hvað ert
þú að gera hér?’’. Margrét svaraði
ömmu sinni og bað um gulrót
og dót til að skreyta snjókarlinn.
Amma gaf henni skreytingar
á snjókarlinn og heitt kakó.
Margrét þakkaði henni fyrir allt
og lagði af stað aftur í snjóhúsið.
Þegar hún kom var snjóhúsið
hrunið og hún heyrði Atla öskra
á hjálp.
Hún sagði Atla að hann ætti
ekki að tala því þá eyddist
loftið. Margrét hljóp af stað til
pabba síns og sagði honum
hvað hefði gerst. Hann sagði
henni að hringja í 112 og segja
þeim hvað gerðist. Á meðan fór
pabbinn að reyna að moka en
hann vissi ekki í hvaða hól Atli
var í svo hann prófaði alla.
Eftir nokkrar mínútur kom
slökkviliðið og sjúkrabíll.
Allir hjálpuðust að við að
moka og loksins fann einn
af slökkviliðsmönnum hann
meðvitundarlausan og bar
hann í sjúkrabílinn sem keyrði
með hann á sjúkrahúsið.
Enginn nema mamma hans
og pabbi máttu koma að
heimsækja hann fyrstu tvo
dagana. Þegar Margrét kom og
hitti Atla var hann allur út í gifsi.
Hann hafði brotið þrjú bein, en
læknirinn sagði að hann mundi
lagast.

og fjórar sekúndur er Margrét
komin til ömmu sinnar. Hún
bankar en engin kemur til
dyra þannig að hún labbar inn
því hurðin var opin. Amma
hafði skilið eftir miða sem
sagði að hún væri í sundi. Allt
í einu heyrist þrusk í eldhúsinu
Margrét verður hrædd. Hún
hafði einmitt nóttina áður
stolist til að horfa á þáttinn sem
mamma hennar var að horfa á.
Þátturinn var lögregluþáttur
sem var bannaður inn fyrir
krakka þangað til þeir verða
tólf ára en hún var bara sjö ára.
Hún var smá hrædd en hún var
samt mjög hugrökk þannig að
hún greip kökukeflið og gerði
Einar Arnaldur Kristjánsson
sig tilbúna. Sá sem gekk inn um
8.
bekk
hurðina var... amma.
,,Amma þú hræddir mig”

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

OG BENNI SIG

Aðalstræti 24, 415 Bolungarvík
Sími: 456 7130
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ljósmynd rax

GLEÐILEG JÓL
Eimskipafélag Íslands óskar landsmönnum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári
með þökk fyrir viðskiptin á árinu.
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Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Stekkjastaur kom fyrstur.
Mjósundi 1, 400 Ísafirði og
Sindragötu 12c, 400 Ísafirði
Sími: 456 3910 og 456 1300

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða
Suðurgötu 9, 400 Ísafirði
Sími: 456 3711

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Stekkjastaur kom fyrstur
stinnur eins og tré. Hann var
með langt skegg sem fór á
ullina á kindum. Hann tók kind
og fór upp í fjall. Hann vildi
sjúga kindurnar en það fór ekki
vel svo svo hann fór til Grýlu
mömmu sinnar með kindina.
Hún tók kindina og vildi gefa
strákunum hana en engin þeirra
vildi að fá kind. Hún slapp og var
fljót í burtu því hún vildi bara
að vera hjá lömbunum sínum.
Hún slapp því við Stekkjastaur
en hann fór aftur í fjárhúsin en
þau voru læst. Þá náði hann í
Kertasníki til að brenna lásinn
á fjárhúsunum til að komast inn.
Stekkjastaur gaf honum eitt
kerti en Kertasníkill þurfti að
halda á kindinni til að sjúga
hana en hún sparkaði í hausinn
á honum en Stekkjastaur náði
að sjúga kindina og svo fór
hann glaður heim með blóð
í munninum, hann var alveg
eins og kona með skegg. Hann
fór til mömmu sinnar og Grýla
sagði; „vá, þú ert svo flottur“.
Stekkjastaur hafði verði svo
hræddur um að mamma hann

Lukas Slatkevicius
segði að hann væri ljótur en nú
varð hann mjög glaður. Hann
knúsaði mömmu sína, fór í
rúmið sitt og fór að sofa.
Endir

Höfundur: Lukas í 3. Bekk
Grunnskólans á Þingeyri.

Það er snjór

Pólgötu 2, 400 Ísafirði
Sími: 456 3190

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða
Andrea Líf Helgadóttir
Einu sinni var ung stúlka.
Hún elskaði jólin. Það voru
þrír dagar til jóla og hún gat

ekki beðið, en eitt vantaði. Það
vantaði snjóinn. En hún þurfti
að fara í rúmið, hún sagði góða
nótt við foreldra sína. Næsta
dag þegar hún vaknaði opnaði
hún jóladagatalið sitt, hún fékk
súkkulaði með hreindýri á. Hún
fór og vakti foreldra sína, því
klukkan var orðin 12. Þau fóru
og fengu sér morgunmat og
hádegismat og svo fóru þau að
skreyta jólatréð með alls konar
kúlum og flottu jóladóti og
settu seríur í glugga.
Þá mundi hún eitt, hún
gleymdi að kíkja hvað hún
fékk í skóinn. Hún fékk jólasveinastyttu sem var ótrúlega
flott, eða alla vega fannst henni
það.
En dagurinn leið hratt og
það var komið kvöld svo hún
fór að sofa. Næsta dag þegar

hún vaknaði var hún rosa
glöð því það var kominn 24.
desember. Hún sá eitthvað
hvítt í glugganum, hún hljóp
til að gá hvað það væri. Það
var SNJÓR!!! Hún hljóp og gáði
hvað hún fékk. Hún fékk Legofriends pulsubíl, hún varð
rosa glöð. Hún hljóp og vakti
foreldra sína og öskraði “ÞAÐ
ER SNJÓR”!!! og þau vöknuðu
og hlupu í útifötin og fóru öll
að búa til snjókarl og svo fóru
þau inn og byrjuðu að elda
jólamatinn.
Þegar þau voru búin að
borða kvöldmat, fóru þau að
opna pakkana. Hún fékk Legofriends, föt, playmó, bækur, liti,
teikniblokk og margt fleira.

Andra Líf Helgadóttir 6. bekk
Grunnskólans á Þingeyri

Aðalstræti 22b, 400 Ísafirði
Sími: 456 3322

12

FIMMTUDAGUR 21. DESEMBER 2017

Ísafjarðarbær óskar íbúum og
öðrum landsmönnum gleðilegra
jóla og farsældar á komandi ári.
Við viljum minna fólk á opnunartíma sundlauga yfir
hátíðarnar, en eins og venjulega fá allir ókeypis jólabað að
morgni aðfangadags.
Þá viljum við minna á áramótabrennur í Hnífsdal, á Ísafirði,
Suðureyri, Flateyri og Þingeyri.

OPNUNARTÍMAR SUNDLAUGA:
DAGSETNING

ÞINGEYRI

ÍSAFJÖRÐUR

FLATEYRI

SUÐUREYRI

Miðvikudagur 20. des.

8:00-11:30 & 17:00-20:00

07.00-21.00

13.00-19.00

16.00-19.00

Fimmtudagur 21. des.

8:00-11:30 & 17:00-20:00

07.00-21.00

13.00-19.00

16.00-19.00

Föstudagur 22. des.

8:00-10:00

07.00-21.00

LOKAÐ

LOKAÐ

Laugardagur 23. des.

10:00-16:00

10.00-17.00

10.00-16.00

09.00-16.00

Sunnudagur 24. des.

10:00-12:00

09.00-12.00

10.00-12.00

09.00-12.00

Mánudagur 25. des.

LOKAÐ

LOKAÐ

LOKAÐ

LOKAÐ

Þriðjudagur 26. des.

LOKAÐ

LOKAÐ

LOKAÐ

LOKAÐ

Miðvikudagur 27. des.

8:00-11:30 & 17:00-20:00

07.00-21.00

13.00-19.00

16.00-19.00

Fimmtudagur 28. des.

8:00-11:30 & 17:00-20:00

07.00-21.00

13.00-19.00

16.00-19.00

Föstudagur 29. des.

8:00-10:00

07.00-21.00

LOKAÐ

LOKAÐ

Laugardagur 30. des.

10:00-16:00

10.00-17.00

10.00-16.00

09.00-16.00

Sunnudagur 31. des.

10:00-12:00

09.00-12.00

10.00-12.00

09.00-12.00

Mánudagur 1. janúar

LOKAÐ

LOKAÐ

LOKAÐ

LOKAÐ

ÁRAMÓTABRENNUR 31. DESEMBER:

Ísafjarðarbær

Árvellir í Hnífsdal
Hauganes á Ísafirði
Hlaðnes í Súgandafirði
Smábátahöfn á Flateyri
Á Þingeyrarodda

Stjórnsýsluhúsinu, Hafnarstræti 1 | 400 Ísafjörður | 450 8000 | postur@isafjordur.is
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Samvinna skiptir öllu máli
Grýla og Leppalúði voru
nýbúin að fá nýjan jólasvein,
eða fyrir einu ári. Hann var
mjög skrýtinn. Grýla var að fara
að gera fötin á hann, en hún
átti ekki rautt efni, þannig að
hún þurfti að nota fjólublátt
efni. Honum fannst það allt í
lagi og þannig varð fjólublár
uppáhalds liturinn hans.
En meira um nýja jólasveininn.
Einu sinni fór hann til byggða
og stal fjólublárri málningu og
málaði allt fjallið fjólublátt. En
ef þessi jólasveinn hefði verið
til í gamla daga, hefði hann
stolið öllu fjólubláu. En núna er
hann orðinn 100 ára og verður
skírður í dag. Hann fékk nafnið
Fjólusveinn og sama daginn
lærði hann að labba. Þegar
jólasveinar eru 100 ára eru þeir
2ja ára í manna árum.
1000 árum seinna fór
Fjólusveinn í fyrsta sinn til
byggða. Þegar hann var að
labba niður fjallið rakst hann í
stein og rúllaði alla leiðina niður
fjallið. Þegar hann ætlaði að fara
að setja í skóinn fattaði hann
að pokinn væri heima í fjallinu
og með því hófst ævintýri
Fjólusveins.
Eins og allir vita átti Fjólu-

sveinn engan síma til að hringja
heim og biðja Stúf að hlaupa
með pokann niður í byggð
og það tók klukkutíma að fara
upp fjallið og klukkan var 4 um
nótt. Ef hann færi heim þyrfti
hann að biðja bræður sína um
hjálp eða alla vega nokkra, því
Stekkjastaur var farinn í dvala og
líka Giljagaur. Þeir voru því bara
11 og þeir þurftu að fara um allt
Ísland á þremur klukkutímum
en Fjólusveinn mátti engan
tíma missa og byrjaði að hlaupa
upp fjallið.
Klukkutíma seinna var hann
kominn að hellinum. Hann
byrjaði að útskýra allt fyrir
bræðrum sínum og þeir vildu
hjálpa. Þeir skiptu landsvæðum
á milli sín og Stúfur og
Hurðaskellir fóru á Vestfirði.
Pottasleikir og Skyrgámur fóru
á Suðurland, Þvörusleikir og
Askasleikir fóru á Norðurland,
Gáttaþefur og Bjúgnakrækir
fóru á Austurland. Pottasleikir,
Gluggagægir og Kertasníkir
þurftu að hjálpa Grýlu að elda.
Stúfur og Hurðaskellir voru
búnir að fara á Þingeyri, Ísafjörð,
Bolungarvík, Bíldudal, Flateyri,
Súðavík, Suðureyri, Reykhóla,
Hólmavík og Drangsnes og

áttu eftir að fara á Patreksfjörð
og Tálknafjörð. Pottasleikir og
Skyrgámur voru búnir að fara á
Eyrarbakka, Selfoss, Stokkseyri,
Laugarás, Hellu og Vík og
áttu eftir að fara á Hvolsvöll,
Þykkvabæ og Vestmannaeyjar.
Þvörusleikir og Askasleikir
voru búnir á öllum stöðum.
Gáttaþefur og Bjúgnakrækir
voru bara búnir á Vopnafirði.
Allir voru búnir nema Gáttaþefur
og Bjúgnakrækir og klukkan var
korter í átta. Gáttaþefur skrifaði
bréf-fugl og sendi bræðrum
sínum hvað vandamálið væri.
Þegar þeir heyrðu vondu
fréttirnar hlupu þeir þvert yfir
landið og voru komnir eftir 2
mínútur, því þeir notuðu galdra
og skiptu stöðum á milli sín.
En allt í einu fattaði Stúfur að
Fjólusveinn var ekki með þeim
og þá sagði Hurðaskellir:„ Hann
kom ekki með því hann var svo
viss um að þetta væri ekki hægt,
en við getum ekki hugsað meira
um það, því við höfum bara 10
mínútur. Við verðum að nota
galdra.“ 6 mínútum síðar voru
þeir búnir að ná þessu með
hjálp galdra. Þeir fóru heim og
sögðu Fjólusveini fréttirnar.
Hann gapti í smástund en

Una Proppé
sagði svo:„Hvernig fóruð þið að
þessu?“ Þá sagði Stúfur: „Bara
með því að vinna saman og nota
pínu galdra.“
SAMVINNA SKIPTIR ÖLLU

MÁLI!

U n a Pr o p p é 4 . b e k k
Grunnskólans á Þingeyri

Arnarlax óskar þér og þínum gleðilegra jóla
og þakkar ánægjuleg samskipti á árinu sem er að líða
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ALLT Í GÓÐAN JÓLAPAKKA

20%

VILDAR Í DAG

AFSLÁTTUR 21. DES
ALLT JÓLASKRAUT

HEYRNARTÓL

2afs5látt%
ur
BEST LOCK KUBBAR

4afs0látt%
ur
ÖLL PÚSLUSPIL

3afs0látt%
ur

%
3af0
sláttur
Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka
Mjódd
NÝR16,VEFUR!

Hafnarfirði - Strandgötu 31

Keflavík
- Sólvallagötu 2
Kringlunni
20.000norður
bækur! 1.500 pennar
og blýantar!

MIKIÐsuður
MAGN AF GJAFAVÖRUM
OG HÚSGÖGNUM!
Akureyri
- Hafnarstræti 91-93
Kringlunni
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Fyrstu jólin með fjölskyldu

Milena verður hissa á
aðfangadagsmorgun að það
sé enginn snjór úti. Morguninn
líður og enn allt autt. Milena
svekkir sig ekki á því vegna þess
að núna var kominn tími til að
fara í jólagraut hjá ömmu og
afa. Hún fær að hjálpa ömmu
við grautargerðina. Hún gæti
ekki verið glaðari.

Jón og Hálfdán sóttu Milenu á
fósturheimilið. Hún var svolítið
feimin fyrst en þegar þau voru
komin á flugvöllinn var hún búin
að kynnast þeim betur.
Milena elskar nýju
fjölskylduna sína. Þau ætla
að borða endalaust af mat og
góðgæti á aðfangadagskvöld.
Hún fær líka fullt af pökkum til
að opna.

Saga eftir Helenu, Guðlaugu og Patrycja. Myndir eftir
Guðlaugu

Þetta er Milena. Hún er sex
ára gömul. Hún hefur búið
á fósturheimili frá því hún
fæddist
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Í dag er stór dagur. Í dag
er Milena að fara að eignast
fjölskyldu. Tveir yndislegir
menn, Jón og Hálfdán, ætla að
taka Milenu að sér.

Á leiðinni til Íslands sögðu
Jón og Hálfdán Milenu allt um
íslenskar jólahefðir. Þeir sögðu
henni frá jólasveinunum 13,
möndlugrautnum og öllum
pökkunum undir jólatrénu.

Það er 21. desember og alveg
að koma jól. Milena er rosalega
spennt því þetta verða fyrstu jól
hennar með fjölskyldu.

Á Þorláksmessu smakkar
Milena illa lyktandi skötuna
með kartöflu og mjólkurglasi.
Um kvöldið skilur hún eftir
kerti, kökur og mjólkurglas fyrir
Kertasnýki.

Þegar Milena er að fara
í bað ímyndar hún sér að
sápan sé snjór. Svo klæðir hún
sig í sparifötin og setur á sig
hálsmenn sem pabbar hennar
gáfu henni.
Milena borðar gómsætan
hamborgarahrygg og jólaöl.
Hún opnar svo pakkana, hún
fékk Barbiehús og dúkkur.

Þegar hún fer að sofa sér hún
snjóinn svífa hægt frá himnum.
Það var algjör jólaparadís.
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Meira af August
Lehrman
Ég las af athygli fréttina
af bók Valgeirs Ómars um
August Lehrmann. Þá datt
ofan í kollinn á mér lítil saga
af atburði tengdum þessum
þýska njósnara. Hana sagði
mér Ingigerður systir pabba
og yngst af þeim systkinum
níu, en hún var þá unglingur
heima í Skjaldabjarnarvík, þar
sem amma, Anna Jónasdóttir,
og afi, Guðjón Kristjánsson,
bjuggu þá og lengst af. Víkin
var nyrsta byggð í Árneshreppi
og norðan við Gnúpinn tekur
Grunnavíkurhreppur við með
Reykjarfirði, Þaralátursfirði og
Furufirði. Þar var Lehrmann um
tíma í felum í skjóli Vagns bónda,
en víst fyrir beiðni Tryggva á
Ísafirði. Seinna víðar þar um
slóð.
Amma var Húnvetningur
að ætt, lítil kona og smáfríð,
áreiðanlega óvenjufalleg stúlka
ung og má vel sjá þann arf í okkur
fjölmörgum afkomendum
hennar, allt frábært lið að
fríðleika og gáfum, auðvitað,
hvort sem er undan Jónasi,
Eiríki, Kristjáni, og Óla, að ég tali
ekki um Þarafólkið hans Munda
frænda. Og börn dætranna
fjögurra ekki síðri! Við erum líka
óvenju flink að velja maka sem
sjá má. Frásögn Ingu var að efni
til þessi:
Þetta var snemma í stríðinu
og fréttir bárust af þýskum
njósnara á Ströndum og með
senditæki til að veita Þjóðverjum
upplýsingar um ferðir skipa þar,
en skip frá Ameríku fóru gjarnan
upp með Grænlandi, yfir undir
Horn og þaðan með landi suður
í Hvalfjörð, einkum eftir að
farið var að senda skipalestir
með vörur til Rússlands, þótt
afföll yrðu gríðarleg og tjón á
skipum og mannskap ömurlega
mikið vegna árása Þjóðverja, frá
hernumdum Noregi aðallega en
einnig voru Finnar vopnabræður
nazista og réðust með þeim inn
í Rússland.
Eitt sinn voru þær tvær
mæðgur einar heima í slagviðri
og amma að baka pönnukökur.
Þá var skyndilega barið
harkalega að dyrum og úti
stóð enskur foringi með heilum
herflokki, víst 6-8 manns. Þeir
voru hundblautir og hinir
aumingjalegustu. Ekki skildu
þær mæðgur Tjallann né hann
þær en amma sá aumur á þeim,
bauð þeim inn og komu þeir inn
í anddyrið. Teygðust þeim nef
við að finna ilminn úr eldhúsinu
og amma bauð þeim að troða
sér þangað og þiggja kaffi.
Gekk foringinn inn en gaf

Eiríkur P. Eiríksson

August Lehrman
skipun og bandaði dátunum
frá. Þær amma skildu, að þeir
ættu að bíða frammi meðan
hann færi einn inn. Þá fauk í
ömmu, þessa litlu og grönnu
konu og hún stökk fram fyrir
foringjann, stillti sér upp þar
með hendur á mjöðmum
og sagði byrst, að annað
hvort fengju allir eða enginn.
Foringinn skildi auðvitað ekki
orðin og var smástund að
átta sig á þessari hegðun
ómerkilegrar alþýðukonu
gagnvart sjálfum foringja
hans hátignar Englakonungs.
En einhvern veginn hafði
hann sig ekki í að hrinda
henni frá, eins og sannur Kani
hefði gert, enda ókyrrðust
hermennirnir. Loks sperrti
hann sig og benti liðinu inn.
Öllum tókst að komast inn í
hlýjuna og allir fengu kaffi og
þær pönnukökur sem til var
efni í. Þökkuðu síðan og héldu
út í rigninguna.

Virðum hvíldartímann
um hátíðarnar

Engan fundu þeir
njósnarann, fréttist síðar, en
hann náðist seinna vestur í
Súgandafirði, eftir að hafa
dvalist á laun hjá Vagni
bónda í Furufirði og víðar.
Hjálparmenn átti hann sem sé
á Ísafirði og voru þeir teknir og
fluttir sem fangar til Englands.
Inga sagðist aldrei gleyma
móður sinni, hvernig hún
stóð þarna grimm á svip
og horfði beint upp í andlit
foringjans, sem gnæfði yfir
þessa smávöxnu konu. Amma
var mjög smáfríð og léttvaxin
og hún hnerraði hærra en Hvíld er ekki bara svefn. Til að njóta gæðastunda um
aðrir með þessu litla nefi sínu. jólin – og allt árið um kring – eiga félagsmenn VR rétt
Með bestu kveðjum héðan
úr rigningum og flóðaveseni
í Rogalandi.
Eyvindur P. Eiríksson.
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Muggur saga af strák
ný barnabók

Helgafell

Kómedíuleikhúsið hefur
gefið út barnabókina Muggur
saga af strák. Hér er á ferðinni
einstök saga um strákinn
Guðmund er var alltaf kallaður
Muggur. Drengurinn átti heima
í litlu þorpi fyrir vestan. Hér er
á ferðinni einstök og einlæg
barnabók fyrir börn á öllum
aldri.
Sögupersónan Muggur á
sér fyrirmynd því hér er um að
ræða hinn einstaka listamann

Guðmund Thorsteinsson er
var einmitt kallaður Muggur.
Hann fæddist og ólst upp á
Bíldudal við Arnarfjörð. Faðir
hans var engin annar en Pétur
Jens Thorsteinsson er kallaður
var Bíldudalskóngurinn. Í
lok þar síðustu aldar gerði
hann sér lítið fyrir og keypti
Bíldudal. Þar byggði hann upp
mikið fyrirtæki sem var þekkt
fyrir sinn Bíldudals saltfisk.
Vissulega er fátt eitt vitað um
fyrstu ár piltsins Muggs en
einsog við vitum þá getur allt
gerst í ævintýrunum.
Höfundar bókarinnar
eru listahjónin Elfar Logi
Hannesson frá Bíldudal og
Marsibil G. Kristjánsdóttir frá
Þingeyri. Elfar Logi gefur orðin
en Marsbil myndskreytir.

Við þökkum viðskiptavinum og starfsfólki fyrir ánægjulegt
samstarf á árinu sem er að líða og óskum landsmönnum öllum
farsældar og friðar á nýju ári.
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Hús sköpunargleðinnar
Hjónin Julie Gasiglia og
Aron Ingi Guðmundsson
opnuðu í sumar Húsið - House
of Creativity í Merkisteini,
Aðalstræti 72, á Patreksfirði. Með
Húsinu vilja þau efla og virkja
menningar og listastarfsemina
á sunnanverðum Vestfjörðum.
Fjölbreytt dagskrá er í boði og
eru þar listasýningar, skapandi
vinnustofur, klúbbar og ýmis
þemakvöld til að mynda.
Ljósmyndaklúbbur Hússins
er mjög vinsæll sem og
Bókaklúbbur Hússins og svo eru
þar Vín og Vínylkvöld þar sem
gestir koma með vín eða bjór
til að leyfa öðrum að smakka
og einnig er gestum velkomið
að koma með vínylplötur með
sér svo hægt sé að hlusta á
ljúfa tóna plötuspilarans þessa
skemmtilegu kvöldstund. Í
sumar voru nokkur námskeið í
boði sem voru vel sótt og munu
fleiri námskeið og vinnustofur
vera á dagskrá í vetur. Aron og
Julie leggja áherslu á að Húsið sé
ákveðinn samkomustaður þar
sem heimamenn sem og aðrir
geti komið saman, skapað, lært
og skemmt sér með öðrum. Þau
eru einnig opin fyrir allskonar
samstarfi og hvetja fólk til
að hafa samband ef það vill
til dæmis vera með sýningu,
fyrirlestur eða kennslu í Húsinu.
Saumaðir voru taupokar í
Húsinu einu sinni í viku fyrr í
vetur fyrir samvinnuverkefnið
um plastpokalausa Vestfirði í
samstarfi við Boomerang Bags
og Vesturbyggð.
Aron og Julie eru spennt fyrir
komandi vetri og bjóða alla
velkomna í Húsið. Viðburðir
þar eru ókeypis og selja þau
heita og kalda óáfenga drykki
fyrir gesti og gangandi. Verð á
vinnustofum og námskeiðum
eru misjöfn eftir viðfangsefnum.
Þau hjón eru með áform um að
víkka út hugmyndina um Húsið
og hefja starfsemi í gamalli
verbúð við höfnina á Patreksfirði
með sama markmiði, um

Merkisteinn Patreksfirði
að efla og virkja lista og
menningarstarfsemi svæðisins.
Þau vonast til að opna þar
næsta vor. Þar munu m.a. vera
vinnustofur fyrir listamenn
og hönnuði, tónleikarými og
æfingahúsnæði fyrir hljómsveitir
o g h a n d i ð n a ð a r ve r s l u n .
Starfsemin þar verður rekin
samhliða dagskránni í Húsinu
í Merkisteini. Það er því um að
gera að fylgjast með Húsinu
og hægt er að gera það á
heimasíðu Hússins: www.
husid-workshop.com sem og á
samfélagsmiðlunum facebook
og instagram: https://www.
facebook.com/husidworkshop/
og https://www.instagram.
com/husid_workshop/
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Vinstri græn í
Norðvesturkjördæmi
senda lesendum Bæjarins besta
og íbúum kjördæmisins
hugheilar jóla- og nýárskveðjur,
með þökk fyrir góðar viðtökur
í kosningabaráttunni
á liðnu hausti
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Jólin

Jólin. Vá, þau eru á næsta leiti.
Ég get sagt ykkur frá svo mörgu
sem tengist jólunum hjá mér. Ég
get til dæmis sagt ykkur frá ...
... ferð okkar pabba á
Ísafjörð í þeim tilgangi að
kaupa jólagjafir sem senda átti
suður til Reykjavíkur. Það var á
þorláksmessu, seinnipart dags,
við áttum sem sagt eftir að
kaupa gjafirnar, pakka þeim inn,
og senda þær! Það er eiginlega
pabba að þakka að ég er nokkuð
snemma í því að skrifa jólakortin
og græja allar gjafir fyrir jólin.
... fyrstu jólum dætra minna
...ömmu Guggu í jólabakstri
...þau skipti sem ég hef
brugðið mér í líki jólasveins í
vinnunni. Ég hef gert það ein
og með einni af minni bestu
vinkonum, Karitas.
...hve töfrandi það er að senda
jólakort og fá send kort.
...því að Home alone er ein af
minni uppáhalds jólakvikmynd
þökk sé systkinum mínum.
... því að fá skíði í jólagjöf.
...spilakvöldum!
...tilfinningunni þegar ég
pakka inn jólagjöfum sem ég
veit að munu falla í góðan
jarðveg
...þegar við mæðgur fórum
og náðum okkur í eitt minnsta
en fallegasta jólatréð það árið.
...því að sitja til borðs með
vinum mínum eða fjölskyldu,
sem mér þykir svo vænt um, og
finna hamingjustrauminn sem
fer um líkamann.
...því þegar ég bað Guggu
mömmu mína um að baka fyrir
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mig hormóna líkt og Dedda
mamma Veru vinkonu gerði
alltaf fyrir jólin. Smákökusortin
heitir víst hálfmánar.
... því að keyra út jólakortum
á aðfangadag
...jólaundirbúningi pabba!
....fyrstu jólunum sem við
áttum saman ég, mamma og
Ellý systir í um áratug.
... því þegar aðal tilhlökkunarefnið var hvaða vinir
kæmu heim yfir hátíðarnar
...drauminum að fara til New
York í kringum jólin og fara á
Rockefeller center
...fyrstu jólunum mínum, með
minni litlu fjölskyldu!
... því þegar ég grét eins
og smábarn á Jólatónleikum
Björgvins Halldórssonar
...því þegar við Ellý systir
skiptum með okkur restinni
af möndlugrautnum í þeim
tilgangi að ná möndlunni.
Mágur minn fékk möndluna í
fyrstu skeið og ég borðaði ekki
meira það kvöldið!
...því þegar pabbi datt af
þakinu heima, brotnaði illa og
var á sjúkrahúsi um jólin!
...því að fá heimareykt hangikjöt frá Hattardal
...uppáhalds jólaskrautinu
mínu; kirkjunni sem ég fékk frá
móðurbróður mínum 1998 og
Tóta-afatrjánum sem ég á.
...Jólasveininum sem ég sá
kíkja inn um gluggann heima í
stofu á jóladagsmorgun.
... hefðinni að bjóða ömmum
mínum sem ég á hér fyrir vestan
á jólatónleika fyrir jól.

... því að fara á fyrsta „Annan í
jólum“ ballið!
....hátíðleikanum að
gera aðventukransinn og
jólakertaskreytingar líkt og
mamma.
... að fljúga yfir Reykjavík rétt
fyrir jól. Jólaljósin, vá!
...hversu mikið ég er á móti
sameiginlegum jóla- og afmælisgjöfum.
...tilfinningunni þegar afmælisdagurinn gleymist
... því að ég ráðlegg fólki sem
er að huga að barneignum að
reyna að halda settum degi sem
lengst frá desember.
Mig langar að segja ykkur
frá sögunni minni. Sögunni á
bakvið nafnið Jóla.
Móðuramma mín, Lára
Benediktsdóttir, var á vakt
á aðfangadag árið 1984 á
kvennadeild Landspítalans í
Reykjavík. Þegar sjúkraliðar,
læknar og hjúkrunarfræðingar
sem voru á vakt voru við það að
fara að gæða sér á jólamatnum
var hringt og sagt að það væri
kona að fara í keisaraskurð.
Það þurfti að bregðast strax
við svo lítið varð úr því að skera
jólasteikina. Amma hafði það
víst að orði hver hafi eiginlega
alið upp svona kvenmann sem
léti hafa svona fyrir sér. Ári
seinna, 24. desember 1985,
fékk amma þessi orð sín í
hausinn. Þann dag var það
dóttir ömmu, móðir mín sem
lét aldeilis hafa fyrir sér. Mamma
var gengin tæpar tvær vikur

framyfir, fæðingin gekk mjög
illa og þegar töluverð hætta
var komin í ferlið var ákveðið
að nú skyldi Elsa Jóhannesdóttir
fara í keisara. Klukkan 18:12,
24. desember 1985 er ég fædd.
Ég fékk nafnið Jóla af fólkinu á
spítalanum og er ég enn kölluð
Jóla af sérútvöldum.
Það fallegasta sem ég veit um
fæðingasögu mína, annað en
það að ég fæddist heilbrigð og
mamma komst nokkrunveginn
klakklaust frá þessu öllu saman,
var símtalið sem eldri systir mín
Ellý fékk. Ellý var hjá móðurafa
okkar umvafin frændfólki þegar
pabbi hringdi í hana og sagði
að hún hafi eignast litla systur,
þvílík gleði.
Ég eins og margir aðrir hef
upplifað jól og aðventu þar
sem margar tilfinningar hafa
leikið lausum hala þar á meðal
sorgir, söknuður, óöryggi, gleði,
þakklæti og væntumþykja.
Þessar tilfinningar sem ég nefndi
og fleiri til eru svo stórar fyrir
ungt barn, táning og ungling
að finna fyrir. Mín reynsla sést
ekki í formi sára eða öra á líkama
mínum heldur er mín reynsla
ósýnileg öðrum þar sem hún
situr á hjartanu og sálinni en
hún sést kannski á því hugarfari
sem ég hef tamið mér, jákvæðni,
þakklæti og hreinskilni. Þó svo
að ég hafi fundið fyrir þessum
tilfinningum þá er það bara
allt í lagi hún hefur mótað
mig og er hjarta mitt stútfullt
af kærleika, ást og umhyggju.

Hjartað er lítið og brothætt en
mjög reynslumikið eftir vegferð
lífsins. Ég hef fundið minn
hamingjustað í Bolungarvík
með sambýlismanni mínum,
Kristbirni, og heimasætunum
þremur þeim Margréti, Vagnfríði
Elsu og Ernu Ósk.
Ég fann minn hátíðleika, mína
góðu tilfinningu,þegar ég hafði
stofnaði mína fjölskyldu og hélt
mín eigin jól. Að fá að njóta þess
sem jólin fela í sér með dætrum
mínum og manni er eitt af því
besta sem ég veit.
Kæri lesandi í mínum augum
snúast jólin ekki endilega um að
hafa sem mest, gefa sem mest
eða gera sem mest. Fyrir mér
eiga jólin að snúast um það að
njóta. Njóta þess að vera hér
og nú, njóta þess að geta verið
í kringum þá sem okkur þykir
vænt um þó svo að einhverja
vantar. Maður verður að njóta
þess sem maður hefur, þó svo
að stundum sjái maður ekki
tilganginn. Allir hafa eitthvað
en enginn hefur allt, það er mín
trú. Við eigum ekki einungis
að muna eftir því að njóta um
jól heldur allt árið um kring,
við megum ekki týna því hver
við erum og hverja við eigum í
kringum okkur.
Mín ósk til þín er sú að þú
og þín fjölskylda hafi það sem
allra best, alltaf og að þið njótið
jólahátíðarinnar.

Guðbjörg Stefanía
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OPNUNARTÍMI
UM HÁTÍÐIRNAR

Vínbúðin Hólmavík

Fimmtudagur

21. desember

11-18

Fimmtudagur

21. desember

11-18

Fimmtudagur

21. desember

16-18

Föstudagur

22. desember

11-19

Föstudagur

22. desember

11-19

Föstudagur

22. desember

13-19

Laugardagur

23. desember

11-18

Laugardagur

23. desember

11-18

Laugardagur

23. desember

11-18

Sunnudagur

24. desember

Lokað

Sunnudagur

24. desember

Lokað

Sunnudagur

24. desember

Lokað

Mánudagur

25. desember

Lokað

Mánudagur

25. desember

Lokað

Mánudagur

25. desember

Lokað

Þriðjudagur

26. desember

Lokað

Þriðjudagur

26. desember

Lokað

Þriðjudagur

26. desember

Lokað

Miðvikudagur

27. desember

11-18

Miðvikudagur

27. desember

11-18

Miðvikudagur

27. desember

16-18

Fimmtudagur

28. desember

11-18

Fimmtudagur

28. desember

11-18

Fimmtudagur

28. desember

16-18

Föstudagur

29. desember

11-19

Föstudagur

29. desember

11-19

Föstudagur

29. desember

13-19

Laugardagur

30. desember

11-18

Laugardagur

30. desember

11-18

Laugardagur

30. desember

11-16

Sunnudagur

31. desember

Lokað

Sunnudagur

31. desember

Lokað

Sunnudagur

31. desember

Lokað

Mánudagur

1. janúar

Lokað

Mánudagur

1. janúar

Lokað

Mánudagur

1. janúar

Lokað

Þriðjudagur

2. janúar

11-18

Þriðjudagur

2. janúar

11-18

Þriðjudagur

2. janúar

16-18

Nánari upplýsingar um opnunartíma er að finna á vinbudin.is
21. DESEMBER 2017
ViðFIMMTUDAGUR
minnum á að áfengiskaupaaldurinn
á Íslandi er 20 ár og biðjum fólk að hafa skilríki meðferðis.
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ENNEMM / SÍA / NM85276

Vínbúðin Patreksfirði

Vínbúðin Ísafirði

Jólasöngfundur Eyrarskjóls
Jólasöngfundur Eyrarskjóls
var haldinn 15. desember og þar
áttu börn og kennarar skólans
dásamlega stund saman. Tónlistarskóli Ísafjarðar kom og lék
fyrir okkur jólalög og kynnti
hljóðfærin fyrir börnunum.
Stundin var dásamleg og hafa
þau öll sem eitt enn og aftur
kæra þökk fyrir að gefa okkur af
sínum tíma. Þegar hljómsveitin
var farin sungum við jólalög
og borðuðum mandarínur.
Í hádeginu var jólamatur og
laufabrauð á boðstólum sem
börnin skáru út með foreldrum
sínum í byrjun desember sem
er orðin hefð í undirbúningi
jólanna hér. Vikuna fyrir jól
notum við til að halda áfram
að njóta aðventunnar í ró
og gleði. Dönsum í kringum
jólatréð sem börnin skreyttu
svo fallega í salnum, erum
með kaffihúsastemmingu á
kjörnum þar sem þau gæða sér
á smákökunum sem bakaðar
hafa verið á hverjum kjarna fyrir
sig. Einnig er farið í gönguferðir
um fallega bæinn okkar til að
njóta jólaljósanna. Föstudaginn
5. janúar verðum við svo með
árlega sparifatadaginn okkar
og notum síðasta tækifærið til
að dansa í kringum jólatréð að
sinni og dönsum jólin út.
Með kveðju af Eyrarskjóli
Guja

22
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GOTT AÐ GEFA – HIMNESKT AÐ ÞIGGJA
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Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða
Aðalstræti 26, 400
Ísafirði
Sími: 456 3902

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða
Eyrargötu 2, 400 Ísafirði

Sími: 562 2601

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða
Suðurgötu 9, 400 Ísafirði
Sími: 456 3800

24
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Jólasveinninn
sem komst
ekki ferðir sínar á
aðfangadegi

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Aðfaranótt 24. desember
fannst krökkum skrítið að þau
höfðu ekki fengið í skóinn.
Þann dag var jólasveinninn
veðurtepptur á Norðurpólnum
og þá komst ekki síðasti
jólasveinninn sem heitir Kertasníkir.

Aðalgötu 14-16, 430 Suðureyri
Sími: 450 9000

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Kómedíuleikhúsið Ísafirði
Sími: 891 7025
100
95
75

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

snerpa
lykill að lausn

25
5
0

Krakkar fengu ekki gjafir
sínar á aðfangadegi og voru
krakkarnir sárir og hreindýr
sveinka týndust. Þá voru krakkar
reiðir og fóru út að leita og um
kvöldið settu krakkar kertaljós
á götu sína. Á jóladegi fengu
krakkarnir í skóinn frá Kertasníki
og afsakaði hann hvað honum
hafði seinkað. Þá voru krakkarnir
ánægðir að þeir hefðu fengið í
skóinn frá Kertasníki. Um kvöldið opnuðu þau pakkana sína og
voru mjög ánægð, svo fóru allir
að sofa.
Næsta dag vöknuðu allir
krakkarnir og sáu eitthvað
í skónum sínum og það var
aukagjöf af því hann kom
svo seint og var svo leiður að
hafa komið seint. Það voru
allir hreinir og fínir nema tvö
systkini. Jólakötturinn fann lykt
af þeim og kom til byggða og
hann fór með þau upp í hellir.
Þar sem hann hitaði pott sinn og
át þau með kartöflum og sósu,
það fannst honum gott.

Aðalstræti 7, 400 Ísafjörður
Sími: 456 8335

FIMMTUDAGUR 21. DESEMBER 2017

Klofningur ehf fiskþurrkun
Aðalgötu 59, 430 Suðureyri
Sími: 456 6293

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Pólgötu 1, 400 Ísafirði
Sími: 410 4000

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Austurvegi 2, 400 Ísafirði
Sími: 456 3114

Mánagata 6, 400 Ísafirði
Sími: 520 4000

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Á meðan hinir krakkarnir
skemmta sér á jóladegi.
Daði Rafn og Gylfi.

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Sindragötu 14, 400 Ísafirði
Sími: 456 4550 / 847 1222
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Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða
Menntaskólinn Ísafirði
Torfnesi, 400 Ísafirði
Sími: 450 4400

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða
Sindragötu 12b, 400 Ísafirði
Sími: 456 3321

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða
Eyrargötu • 450 Patreksfirði
Sími: 450 2100

Gera gagn fyrir Fannar
Þann 19.október lenti
ungur Ísfirðingur, Fannar Freyr
Þorbergsson, í alvarlegu bílslysi
í Álftafirði. Í slysinu hlaut hann
skaða á mænu og framundan
er löng og ströng endurhæfing.
Fannar er baráttujaxl og er
þegar búinn að ná skjótari bata
en læknar gerðu ráð fyrir.

Útboð

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða
Rammagerð Ísafjarðar
Aðalstræti 16 • 400 Ísafirði
Sími: 456 3041

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða
Sjávarfang ehf
Sindragötu 11, 400 Ísafirði

Sími: 456 4400

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða
Tálknafjörður
Miðtúni 1, 460 Tálknafirði
Sími: 456 2539

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða
Vesturbyggð
Aðalstræti 63, 450 Patreksfirði
Sími: 450 2300
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Það því miður alkunna að það
er dýrt að slasast og vera veikur á
Íslandi og þjálfarar og starfsfólk
Studio Dan á Ísafirði ætla að leita
til nærsamfélagsins til að leggja
sitt af mörkum og gefa Fannari
Frey góða jólagjöf sem vonandi
léttir aðeins undir í baráttunni
sem bíður hans.

Útboð

Á Þorláksmessu kl. 10:00-11:45
verður blásið til viðburðarins
„Gerum gagn“.
Gerum gagn er stöðvaæfingagleði sem verður til húsa í
Studio Dan og kostar kr. 2.000 að
vera með og rennur upphæðin
sem inn kemur óskipt til Fannars.
Greiða þarf með seðlum svo
hægt sé að afhenda upphæðina
sem safnast í lok viðburðar.

Orka náttúrunnar ohf. óskar eftir tilboðum í:

Þjónustu rafvirkja
Óskað er eftir tilboðum í almenna þjónustu rafvirkja
tengda viðhaldsþjónustu, endurnýjun og viðbótum á
virkjunum og þjónustu rafvirkja á hlöðum á mismunandi
stöðum á landinu.

Vilji fólk mæta í hópum er
það sjálfsagt mál og bent á að
tilvalið væri að mæta í fatnaði
sem einkennir hópinn. Þeir sem
vilja leggja málefninu lið en ekki
taka þátt í hreyfingunni geta að
sjálfsögðu litið við í Studionu,
heilsað upp á hópinn og stutt
við átakið.

Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.
Nánar lýst í útboðsgögnum „ONRS-2017-18 Þjónusta
rafvirkja“
Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu OR
https://www.or.is/utbod
Tilboð verða opnuð hjá Orku náttúrunnar ohf. Bæjarhálsi 1,
110 Reykjavík, fimmtudaginn 11.01.2018 kl. 11:00.

ORKA
ORKA NÁTTÚRUNNAR
NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi
Bæjarhálsi 1,
1, 110
110 Reykjavík
Reykjavík ·· Sími
Sími 591
591 2700
2700 ·· www.on.is
www.on.is
Allar fyrirspurnir
fyrirspurnir vegna
vegna útboðs
útboðs skal
skal senda
senda áá utbod@or.is
utbod@on.is
Allar

Fyrir fyrirtæki og þá sem
ekki komast til að vera með
á laugardaginn er bent á að
einnig er hægt að leggja inn á
reikning Fannars:
0556-14-602586
091089-3199.
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Elsku sonarsonarins
Ömmu
Að fara saman á
þrettándabrennu í Reykjavík

TIL:

FRÁ:

ÁVÍSUN Á:

Jólagjafabréf
Jólagjafabréf Air Iceland Connect gefur kjörið tilefni til að njóta innihaldsríkrar samveru hvar
sem er á landinu með þínum nánustu. Með hverjum viltu eiga ævintýralegar óskastundir?
Það gæti ekki verið einfaldara. Þú ferð inn á airicelandconnect.is/gjafabref,
velur þá upphæð sem þú vilt gefa, kaupir, prentar og jólagjöfin í ár er komin!
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Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Hver gaf mér jólapakkann

Það voru að koma jól og greyið Fúsi átti enga vini.
Einn dag var bankað hjá á dyrnar hjá honum. Fúsi kom til dyra og á
Aðalstræti 7, 400 Ísafirði stigatröppunum var pakki, á honum stóð Fúsi. Hann varð mjög hissa og fór að
Sími: 456 5111
spá hver skyldi gefa honum pakka því Fúsi átti enga vini.

Sendum okkar bestu jóla- og
nýjárskveðjur til allra viðskiptavina
Hafnarstræti 14, 470 Þingeyri
Sími: 456 8331

Sendum okkar bestu jóla- og
nýjárskveðjur til allra viðskiptavina
Lyngholti 2, 400 Ísafjörður
Sími: 848 2087
HEIÐARFELL

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Hann fór inn til mömmu sinnar og spurði hana hvort hún hafi gefið honum
pakkann. Hún sagðist ekki hafa gefið honum pakkann þannig að Fúsi ákvað
að fara út að spyrja hin dýrin.
Fúsi setti á sig húfu og trefil og gekk af stað.
Í næsta garði var hæna að búa til snjókall. Fúsi spurði hana „gafst þú mér sæta
fína pakkann? „ Hænan varð mjög hissa og svaraði mjög hratt „NEI! Ég myndi
sko aldrei gefa svona stórum og skrítnum fíl jólagjöf“.
Fúsi varð mjög leiður og labbaði burt.

Fiskvinnsla Hafnarbakka 5, 425 Flateyri
Sími: 456 7887
Flateyrar ehf

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða
Árnagötu 1, 400 Ísafirði
Sími: 456 5550

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Hann hugsaði svo að hann yrði samt að finna þann sem gaf honum gjöfin.
Svo hann ákvað að fara í ísbúðina sem var rétt hjá. Þar hitti hann svín sem var
að fá sér stóran súkkulaði ís. Fúsi spurði það „gafst þú mér sæta fína pakkann?“
nei ég gaf þér sko ekki pakka. Ég myndi aldrei gefa feitum og leiðinlegum fíl
eins og þér pakka. „ Fúsi táraðist og gekk burt.

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða
Íslenska kalkþörungafélagið ehf
Hafnarteigi 4, 465 Bíldudal
Sími: 456 2730
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Framhald ...
Hann ákvað að reyna einu sinni enn að finna þann sem gaf honum pakkann og
kíkja á bókasafnið. Þar sá hann kanínu vera að velja sér bók. Fúsi sagði við hana
„gafst þú mér sæta fína pakkann*“ Kanínan starði á Fúsa og svaraði ekki strax.

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Hafnarstræti 6, 400 Ísafirði
Sími: 852 3306

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Fúsi spurði hana aftur hvort hún hafi gefið honum pakkann en kanínan hrinti
fílnum og sagði „myndir þú halda að svona falleg kanína eins og ég myndi gefa
svona skrítnum og asnalegum fíl eins og þér pakka !“ svo öskraði hún á Fúsa
„NEI! Það var sko ekki ég. „ Fúsi var svo sár að hann ætlaði að hlaupa heim eins
hratt og hann gæti svo enginn sæi hann gráta.
Þegar hann var hálfnaður heim heyrði hann einhvern kalla á sig „Fúsi!“ En
hann ætlaði ekki að stoppa því hann vildi ekki að dýrin myndu halda áfram að
tala illa um sig.
Fúsi heyrði aftur einhvern kalla á sig svo hann stoppaði, hann leit í kringum
sig en sá engan. „Ég er hérna niðri“ heyrði Fúsi og leit hratt niður, þetta var mús.
Fúsi var hissa en sagði við músina „ég vil ekki tala núna, ég ætla heim.“ En músin
vildi spyrja hann að einu svo hún sagði „má ég spyrja þig að einu fyrst?“ Fúsi
var ekki viss en sagði að hún mætti spyrja hann eldsnöggt.

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

g
edinbor
menningarmiðstöð

Aðalstræti 7, 400 Ísafirði
Sími: 456 5444

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Hafnarstræti 19, 400 Ísafirði
Sími: 456 3244

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Grænagarði, 400 Ísafirði
Sími: 470 0830

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða
Músin sagði „Fúsi, ertu búin að pakkann frá mér? Ég á nefnilega enga vini því
ég er of lítil svo ég ákvað að gefa þér pakka svo við getum orðið vinir.“ Fúsi var
mjög hissa en samt svo glaður að einhverjum liði eins og hann og að einhver
vildi vera vinur hans. Fúsi sagði við músina „já ég fékk gjöfina frá þér og ég vil
gjarnan vera vinur þinn, en ég er búin að vera svo upptekin að leita að þeim
sem gaf mér pakkann að ég er ekki búin að opna hann. „
Músin brosti og svaraði „En fyrst við erum vinir núna þá skal ég koma með
þér heim að opna pakkann.“ Fúsa fannst þetta rosa góð hugmynd enda var
þetta í fyrsta skiptið sem hann koma heim með vin síðan hann hélt afmælið
sitt. Þegar Fúsi og músin komu heim opnuðu þeir pakkann og í pakkanum var
vatnsbyssa, sápukúlur og lítill gulur sportbíll. Fúsi og músin léku og léku eftir
þetta og urðu bestu vinir.
Rakel, Sædís og James
FIMMTUDAGUR 21. DESEMBER 2017

Fræðslumiðstöð Vestfjarða
Suðurgötu 12, 400 Ísafirði

Sími: 456 5025

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Gamla
spýtan

Hjallavegi 11, 400 Ísafirði

Sími: 851 1555

29

Góður gangur fyrir
jólafrí
Í síðustu viku voru grafnir
70,8 m í Dýrafjarðargöngum.
Heildar lengd ganganna
í lok viku 50 var 812,0 m
sem er 15,3% af heildarlengd
þeirra. Grafið var í gegnum
þrennskonar efni seinni
part vikunnar. Í vinstri hlið
ganganna er berggangur sem
hefur fylgt gangamönnum í
um 40 m. Neðst í sniðinu er

30

karginn á leiðinni upp og svo
þar fyrir ofan er basaltið sem
grafið hefur verið í síðustu
vikurnar. Sem fyrr þá dropar
vatn úr loftinu og veggjum.
Efni úr göngunum er keyrt í
vegfyllingu sem er komin um
500 m frá enda fyrirhugaðs
vegskála. Enn á þó eftir að
hækka veginn töluvert.
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Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Gámaþjónusta
Vestfjarða ehf
BÆTT UMHVERFI - BETRI FRAMTÍÐ

Gámaþjónusta Vestfjarða ehf
Kirkjubóli III, 400 Ísafirði
Sími: 456 3710

improved invironment - better future

Aðalstræti 19, 415 Bolungarvík
Sími: 450 7900

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða
Háskólasetur Vestfjarða
Suðurgötu 12, 400 Ísafirði
Sími: 450 3000

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða
Ísafjarðarbíó
Norðurvegi 1, 400 Ísafirði
Sími: 456 3202

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Sindragötu 27, 400 Ísafirði
Sími: 456 4166
FIMMTUDAGUR 21. DESEMBER 2017
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Myndagáta Bæjarins besta

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða
Aðalstræti 21, Bolungarvík
Sími: 456 7005
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Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða
Suðurtanga 7, 400 Ísafirði
Sími: 456 4742
FIMMTUDAGUR 21. DESEMBER 2017

Gísla saga
Súrssonar

FIMMTUDAGUR 21. DESEMBER 2017

12. hluti

"Systkinin Gísli, Þorkell og Auður flúðu Noreg og settust að í Haukadal í Dýrafirði. Þórdís giftist
Þorgrími goða og býr með honum á Sæbóli en Gísli reisti bæ á Hóli. Þar býr hann með Þorkatli og
konu hans, Ásgerði og sinni eigin konu, Auði. Bróðir hennar er Vésteinn. Hann er besti vinur Gísla.
Besti vinur Þorkels er Þorgrímur goði. Þessir menn, Gísli, Þorkell, Vésteinn og Þorgrímur ætluðu að
ganga í fóstbræðralag en Þorgrímur vildi ekki bindast Vésteini. Það veldur Gísla áhyggjum. En það
er enginn tími fyrir slæmar hugsanir í önnum hins daglega lífs."
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Jólakrossgátan

Ránið á
jólasveini
mynd: marit & toomas Hinnosaar (CC By 2.0)
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BAND

AFREK

SAMTÖK

álfunum frá því sem hann hafði
séð. Álfarnir trylltust og fóru
út að elta að jólasveininum
og fyrr en varir komu þeir
auga á bílför í snjónum. Þeir
ákváðu að elta bílförin og eftir
að hafa gengið í langan tíma
voru þeir leiddir að litlum kofa
þar sem hvítur sendibíll stóð
fyrir utan. Álfarnir brutu upp
hurðina og þutu inn. Um leið
birtist jólasveinninn og þakkar
álfunum fyrir að hafa bjargað
sér. Síðan birtist maðurinn sem
rændi jólasveininum og biðst
afsökunar á að hafa framið
mannrán og urðu þeir bestu
vinir að eilífu.

URMULL

FYRIRHÖFN

VIÐMÓT
+g)81'85%+.5266*$785*$7851(7

Einu sinni var jólasveinn
á ferð sinni. Hann gekk úti í
snjónum þegar hann sá hvítan
sendibíl koma á fleygiferð
og snarstansa fyrir framan
jólasveininn. Út kom gamall
maður með yfirvaraskegg
með smáköku í hendi sinni.
„Ég er með fleiri smákökur
í bílnum mínum ef þú vil „
sagði maðurinn. Jólasveinninn
tekur boðinu og stígur inn í
bílinn og um leið þjóta þeir af
stað. Sem betur fer hafði einn
jólaálfur verið vitni af þessu
og fór heim og sagði hinum

RAMMI

HRÓS

Á FÆTI
ÁTT

TILHLAUP

ÚT
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Lausn á síðustu krossgátu
mynd: AlexAnder mArks (CC By 3.0)
+g)81'85%+.5266*$785*$7851(7
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Óskum Vestfirðingum
gleðilegra jóla
þökkum árið sem er að líða.

RÍKI Í
SV-ASÍU

MÚLBINDA

GÆLUNAFN

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Sudoku þrautir

Suðurgötu 12,
400 Ísafirði
Sími: 456 3366

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða
Hafnarstræti 14,
400 Ísafirði
Sími: 456 4771

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Klæðakot logo
Notkunarreglur

Aðalstræti 27,
400 Ísafirði
Sími: 456 5668

Logoið skal notast eingöngu
einsog hér er sýnt,
ef þörf er á öðrum útfærslum,
skal hafa beint samband við Klæðakot
Bannað er að slíta í sundur hjartað frá letri

Bannað er að breyta
litum eða víxla

Útfærslur þegar ekki er hægt að nota frumtýpu

Bannað er að bjaga logoið á nokkurn hátt

á svörtum grunni

á svörtum grunni

Þjónustuauglýsingar
einn litur

Hönnun: erikbjornsson.com

FIMMTUDAGUR 21. DESEMBER 2017
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