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AÐVENTAN 2011

	 Jólasnjór

	 hvítur	eins	og	marmari
	 glitrandi	í	silfurhrími
	 í	gulu	mánaskini
	 eftir	frostnótt
	 ....
	 Á	hvítum	jólasnjó
	 trítla	snjótittlingar
	 tína	bygg	og	korn,
	 sem	góður	barnshugur	gaf.

Svo orti Sigríður Einars frá Munaðarnesi. 
Í minningunni voru jólin alltaf hvít og veðrið 
alltaf gott. Gleymd eru rauðu jólin með rigningu 
á aðfangadag og þau jól sem veðrið var svo 
slæmt að ekki var mögulegt að kveikja á kertum í 
kirkjugörðum. Á jólum er heilagt og það á við um 
minninguna líka, snjór, birta, stjörnur, frost og 
norðurljós.  Megið þið njóta gleði og góðs veðurs  
um jólin.
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Trjádýrkun er ævaforn og því á jólatréð sér fornar rætur 
þótt  jólatré nútímans sé ekki gamalt.  Fyrstu jólatrén komu 

fram í Þýskalandi á 16. öld og má uppruna þeirra rekja til þess að 
mótmælendur reyndu að útrýma öllu sem minnti á kaþólskt helgihald, 
þ.á.m.  jólajötunni. 

Það hefur færst mjög í vöxt undanfarna áratugi að skreyta með greni 
og ljósum utandyra og víða má nú sjá kransa á hurðum húsa. Hér er 
hugmynd að skreytingu sem getur hvort heldur sem er lífgað upp á 
forstofuna eða útihurðina. Þá er líka tilvalið að gera nokkur kramarhús 
og færa vinum og ættingjum. Kramarhús er myndað úr hæsnaneti 
og það svo fyllt með greni eða öðru sígrænu og gjarnan könglum.

Tapenade  

Í nágrenni Betlehem rækta 
menn ólívur og því tilvalið að 
hafa þær borðum um jól.

600	gr	grænar	ólívur
4	ansjósur
2	msk	kapers
2	hvítlauksgeirar
50	gr	fetaostur
4	msk	olífuolía
svartur	pipar	og	2	tsk	sítrónusafi

Skellið öllu í matvinnsluvélina og maukið. Þetta er 
svo borið fram með brauðstöngum, kexi eða grissini.

Steinseljusnafs 
– bætir, hressi og kætir

75	cl	vodki
1	vanillustöng
1	msk	sykur
2	dl	steinselja

Skafið kornin innan úr 
vanillustönginni og blandið þeim 
saman við vodkann, sykurinn og 
steinseljuna. Setjið þetta svo í 
blandara og blandið vel. Setjið 
vanillustöngina saman við, hellið á 
flösku og látið standa í 1 viku 
– síið svo drykkinn áður en hans er neytt.

Litur jólanna
skreytum hús með grænum greinum

 Grænn

Salat með 
appelsínudressingu 
og sesamfræjum

Allt er vænt sem vel er grænt 
segir einhvers staðar og það 
á sannarlega við um þetta 
salat.

¼	bolli	sesamfræ
1	tsk	kumin	fræ
2/3	bolli	ferskur	appelsínusafi
3	msk	rauðvínsedik
1	tsk	maldonsalt
1	tsk	sykur
malaður	pipar
½	bolli	jómfrúarolía
U.þ.b.	700	gr	blandað	salat	

Byrjið á að rista sesamfræin á pönnu – kælið 
þau síðan. Þá eru kuminfræin ristuð og þau 
síðan möluð (t.d.í  morteli) í duft. 

Gerið dressinguna: Hrærið saman appelsínu-
safanum, vínedikinu, salti, sykri og pipar. 
Hrærið svo jómfrúarolíunni saman við í mjórri 
bunu:  Að lokum eru mulin kuminfræin hrærð 
samanvið.

Rífið niður salatið  í salatskál, hellið dressing-
unni yfir svo hún þeki salatið, dreifið að lokum 
sesamfræjunum yfir það. Svo er tilvalið að 
bera restina af dressingunni fram með salatinu  
svo að  hver geti fengið sér að vild.



Eymundsson.is

Alltaf pláss fyrir góða gjöf

Ævintýralandið
Stórglæsilegt borðspil fyrir alla 
fjölskylduna sem hvetur foreldra 
og börn til að skapa og vinna 
saman.

krónur
9.999

Ísland-Opoly
Nýtt fjölskylduspil í 
ætt við Matador og 
Monopoly í íslenskri 
útgáfu. Skemmtilegt 
ferðalag um Ísland!

Hjarta mannsins
„Meistaralega stíluð, sár og hrífandi saga.“ 
Friðrikka Benónýsdóttir, Fréttablaðinu

„Stórglæsilegur skáldskapur.“ 
Kolbrún Bergþórsdóttir, Kiljunni

„Mikilfenglegt verk.“ 
Páll Baldvin Baldvinsson, Fréttatímanum

krónur
8.999

Konan við 1000˚
„Stórvirki! Besta bók höfundarins.“ 
Freyr Eyjólfsson / Rás 2. 

„… besta bók Hallgríms síðan 
Höfundur Íslands kom út … 
Kolbrún Bergþórsdóttir / Kiljan

„Nánast hver einasta setning er 
þannig að mann langar til að leggja 
hana á minnið … 
     Anna Lilja Þórisdóttir / Morgunblaðið
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Þessar skemmtilegur kökur koma frá Skandinavíu og kallast Struvor en til að steikja 
þær þarf sérstakt áhald sem fæst m.a. hjá Þorsteini Bergman.  Uppskriftin sem hér 
fylgir kemur frá Sjöfn Eysteinsdóttur en mágkona föður hennar bakaði alltaf þessar 
kökur og færði konum í ættinni. Hún hét Fríða Árnadóttir og þaðan er nafnið ,,Fríður“ 
komið. Sú sem þetta skrifar hefur lengi haft dálæti á þessum kökum og keypt  þær frá 
Svíþjóð.  Rak því upp stór augu þegar hún fékk þær í veislu hjá Eygló dóttir Sjafnar. Upp 
úr dúrnum kom að kökurnar höfðu lengi verið bakaðar  í fjölskyldunni og þá bornar 
fram með salati (t.d. hangikjöts- eða rækjusalati). En þetta eru líka fyrirtaks kökur með 
kaffinu einar og sér, svo ekki sé minnst á, ef þeim er velt heitum upp úr grófum sykri.
Í „Fríðurnar“ þarf:
 
125	gr	hveiti
1	egg
1	tsk	salt
1	½	dl	mjólk	
½	dl	vatn

Þetta er hrært eins og pönnukökudeig. 
Næst er að bræða palmín í potti og þegar feitin hefur náð 175 gráðum (ef brauðteningur 
brúnast strax í feitinni er hún orðin nægilega heit) er hægt að byrja að steikja. Dýfið 
járninu fyrst í feitina og látið renna vel af því. Síðan er járninu dýft í deigið (gætið 
þess að það fari ekki upp fyrir brúnina á járninu) og því næst skellt í feitina. Það 
tekur örskotstund að steikja kökuna, þá er hún losuð af járninu með gafli og látin á 
eldhúsþurrku.  Svo er bara að halda áfram að steikja uns deigið er uppurið. 

Við prófuðum að setja rjóma á kökuna og strá súkkulaðispæni yfir – þetta bragðaðist 
afskaplega vel. Til að gera þetta jólalegra mætti alveg setja rauða sultu/hlaup ofan á 
rjómann, það er um að gera að prófa sig áfram. 

Að steikja

„Fríður“
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Við vorum svo lánsöm að vera alin upp 
á sveitaheimili, Friðfinnur á Ketilseyri 
og Sigríður á Alviðru, þar gekk lífið 
sinn vanagang og miðaðist allt við 
gegningar búpenings. Á Þorláksmessu 
var borðuð skata og saltfiskur með 
miklum hnoðmör eða hangifloti. Á 
aðfangadag var farið tímanlega til 
gegninga og gefið rausnarlega en ljós 
voru látin loga í útihúsum alla jóla-
nóttina. 
 Það var fjölmennara heimilið á 
Ketils eyri, þar voru börnin 17 en í 
Alviðru 5 talsins. Hinn eiginlegi undir-
búningur var helst í kringum mat og 
klæði og hófst þegar að hausti. Kjötið 
var reykt og farið að prjóna og sauma. 
Allir áttu að fá nýja flík til að lenda ekki 
í jólakettinum, hún er svolítið grimm 
bókin hans Jóhannesar úr Kötlum. Í 
Alviðru var lyktin frá reykhúsinu það 
fyrsta sem minnti á jólin. 
 Jólaundirbúningur var og er í mínum 
huga partur af haustinu. Pabbi reykti 
alltaf kjöt og ríkti mikil eftirvænting 
þegar kom að því að smakka.  Húsið 
var þrifið hátt og lágt og ekkert 
undanskilið. Mamma saumaði jóla-
fötin og bakaði smákökur. Ég man 
vel eftir hálfmánum, gyðingakökum, 
piparkökum, hafrakökum með rúsín-
um og dásamlegri brúnni lag köku.  
Það er eitt sem ekki má gleyma í 
jóla undirbúningnum, það er blessuð  
tekk olíulyktin. Hún er hinn sanna 
jólalykt í endurminningunni ásamt 
hangikjötinu.
 Við skreyttum mikið.  Bréfskraut 
var hengt í loftið, horn í horn, og 
bjöllur þar sem skrautið mættist. Við 
krakk arnir gerðum músastiga sem við 
hengdum í herbergin okkar. Sett var 

lítið skraut á myndir á veggjum og 
mamma setti alltaf grenigreinar í 
blómavasa og epli í skálar. Jólatréð 
var lítið gervitré með rauðum berjum 
á endunum og stóð í tréboxi sem 
skreytt var með glansmynd. Það var 

mikil eftirvænting þegar Skúli póstur 
kom, þá var von um jólasendingu frá 
ættingjum á Húsavík og Hafnarfirði. 
Á aðfangadagskvöld voru allir komnir 
í jólafötin fyrir klukkan 6 þegar 
jólin voru hringd inn í útvarpinu og 
hlustað á jólamessuna. Maturinn 
var hefðbundinn, lærisneiðar og 
kótilettur og svo var sveskjugrautur 
og í honum mandla. Sá sem fékk 
möndluna fékk að launum smá 
sælgæti. Það var alltaf til Machintosh 
og auðvitað malt og appelsín. Í 
seinni tíð bættist svo smá kók í 
jólablönduna og hamborgarhryggur 

með beini bættist á jólaborðið. Eftir 
matinn settust allir inn í stofu, pabbi 
las á pakkana og afhenti. Foreldrar 
okkar lögðu ríka áherslu á, að við 
börnin vissum frá hverjum hvaða 
pakki var og að við þökkuðum fyrir 
okkur. Fyrir svefninn var svo drukkið  
súkkulaði og með því borin fram brúna 
svamptertan hennar mömmu með 
banana-rjóma og súkkulaðispæni. Svo 
var farið til ömmu á neðri bænum í 
Alviðru og þar var drukkið súkkulaði 
sem borið var fram með  gamaldags 
rjómatertu. Á jóladag var alltaf borðað 
hangiket með uppstúf og soðnum 
kartöflum og þá var líka alltaf farið til 
messu.
 Á Ketilseyri var jólaundirbúningur-
inn hefðbundinn. Kjöt var reykt til 
jólanna, það voru bakaðar smákökur 
og hnoðuð lagkaka, saumað, þrifið 
og skreytt. Jólaskrautið var gert 
úr kreppappír, flettuð jólahjörtu, 
kramar hús og músastigar. Kassi af 
eplum og appelsínum tilheyrði jól-
unum. Á aðfangadag var hlustað 
á messuna og síðan borðað heitt 
hangi kjöt af fullorðnu með uppstúf 
og ávaxtagrautur í eftirrétt. Eftir 
matinn fór fjölskyldan til stofu og 
opnaði jólapakka og kort. Það var 
mikil eftirvænting á heimilinu þegar 
stór pakki  fullur af smákökum kom 
frá frænku í Reykjavík. Þó mikið væri 
að gera á mannmörgu heimili var 
Björnfríður húsfreyja alltaf syngjandi 
við verk sín og söng þá bæði ætt-
jarðarlög og sálma.
 Á okkar fyrstu búskaparárum var 
Friðfinnur á sjó og kom ekki í land fyrr 
en rétt fyrir jól. Þá var undirbúningur-
inn í mínum höndum eins og hjá 

	 	 	 	 Jólin	hjá	
Sirrý	og	Finna	á	Þingeyri
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sjómannskonum almennt. Núna erum 
við saman í undirbúningi. Við þrífum 
og skreytum inni og úti, við notum 
mikið furu-, lerki- og birkigreinar, 
köngla mosa, berjalyng  og epli og 
appelsínur, allar þessu fallegu gjafir 
náttúrunnar. Það er borin tekkolía 
á útidyrahurðina til að  finna gamla 
góða jólailminn. Í eldhúsinu er alltaf 
hrátt hangikjötslæri  á boðstólum 

á aðventunni, heimareykt ærkjöt 
að sjálfsögðu. Það skraut sem er 
ómissandi á okkar heimili eru óróarnir 
frá Georg Jensen og  styttur af Grýlu, 
Leppalúða og jólasveinunum.  Jólatréð 
okkar er fura, eins stór og mögulegt er 
að koma inn í húsið. Við skreytum það 
á Þorláksmessu og á toppi þess trónir 
stór gylltur engill. Sá siður að skrifa 
jólakort er í hávegum hafður hjá okkur, 
það er alveg dásamlegt að sitja við 
kertaljós seint á aðfangadagskvöld og 
lesa jólakortin. Til gamans má geta þess 
að við eigum öll jólakort allt frá okkur 
fyrstu jólum 1974. Ég er svo heppin 
að vera gift miklum matgæðingi sem 
sér um matarundirbúning. Við höfum 
fylltan lambahrygg á aðfangadag 
nema einhver í fjölskyldunni fari á 
rjúpu, það verða engar rjúpur þetta 
árið. Í forrétt höfum við humar 
eða parmaskinku með melónu en 
eftirrétturinn er súkkulaði með 
gömlu góðu svamptertunni hennar 
mömmu. Börnin eru flutt að heiman 
en foreldrar mínir halda jól með okkur 

og stundum systkini mín og þeirra 
fjölskyldur. Systkini Friðfinns koma 
alltaf saman um jólin og slá saman 

í veislu. Í mínum huga eru jólin tími 
fjölskyldu og vina. Við skulum minnast 
þess sem segir í jólaguðspjallinu og 
þakka fyrir það sem við höfum en ekki 
alltaf vera að velta okkur upp úr því 
sem okkur finnst við verða að klára 

fyrir jólin og fá. Ég er löngu hætt að 
vera hrædd við jólaköttinn og þarf því 
ekki ný föt. Ég klára heldur aldrei að 

gera allt fyrir jólin, enda hvað ætti ég 
þá að gera fyrir næstu jól!?

Gleðileg jól til ykkar allra
Sirrý og Finni
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með öllum yður” og þegar allir rísa úr 
sætum og syngja ,,Heims um ból, helg 
eru jól”.
 Auðvitað eru samt nokkrar hefðir 
sem alltaf eru á sínum stað og aldrei 
mega breytast. Það er skatan á Þorláks-
messu með sinni dásamlegu lykt og 
svo hangikjötsilmurinn strax þar á 
eftir. Húsbóndinn klæðir sig alltaf í 
sjakket á aðfangadagskvöld og púar 
einn jólavindil. Og svo hangikjötið 
og súkkulaði með rjóma á jóladag. 
Jólaborðið mitt svignar ekki af hnall-
þór um eða desertbombum en það er 
samt allaf búinn til jólaís af einföldustu 
gerð sem er borinn fram með heitri 
súkkulaðisósu. Aðalatriðið er að njóta 
friðar, kærleika og nærveru hvers 
annars. Þannig er aðventan mín. 

Piparkökurnar	
hennar	Vallýjar

500	gr.	hveiti	
500	gr.	púðursykur
250	gr.	smkörlíki

2	egg
1	tsk.	lyftiduft
1	tsk.	natron
2	tsk.	engifer
1	tsk.		negull
1	tsk.	kanill

Öllu hnoðað saman, búnar til frekar 
litlar kúlur pressað með gaffli ofan á 
kúlurnar og bakaðar í ofninum eins og 
Hérastubbur bakari gerði. Góðar kökur 
og ilmurinn dásamlegur. 

Aðventan er dásamlegur tími, full af 
falleg um ljósum og piparkökuilmi en 
samt svo ótrúlega ljúfsár. Tími sem 
maður getur í senn grátið og glaðst
 Ég er alin upp við það að borða 
rjúpur á jólunum, skreyta jólatréð á 
Þorláksmessu og ekki mátti spila plötur 
fyrr en á annan í jólum. Ilmurinn af 
nýjum ávöxtun var engu líkur, hvað 
þá ilmurinn af smákökunum hennar 
mömmu. Og þegar  ég fór með pabba 
að kaupa maltið og appelsínið hjá 
honum Jóa Kára, þá voru jólin komin. 
En hvernig höldum við jól og aðventu 
þar sem ekkert er lengur nýjung?
 Ég er í sjálfu sér ekki mikil ,,hefðar-
kona”. Hef til t.d aldrei sama jólamatinn 
og ekki varð ég ,,jólabarn” fyrr en ég 
eignaðist börnin mín og stofnaði mitt 
fyrsta ,,alvöru” heimili. Fyrstu jólin 
okkar hafði ég rjúpur, en þegar dóttir 
mín var kannski svona þriggja ára og sá 
rjúpur hangandi á fótunum og pabba 
minn vera að fara að hamfletta þær, 

varð hún miður sín. Fór að hágráta og 
trúði ekki að nokkur maður gæti verið 
svo grimmur að drepa þennan fallega 
fugl. Síðan höfum við ekki borðað 
rjúpur.
 Á jólunum vil ég hafa mikið af 
jólaljósum og sem betur fer hefur 
það breyst að nú skreyta allir snemma. 
Enda á aðventan að vera full af ljósum 
og hlýju. Við skreytum jólatréð í kring-
um 18. desember. Ég tek líka ljósin mín 
seint niður. Leyfi þeim að lifa allavega 
út janúar þess vegna febrúar ef veðrið 
er þannig. En ég pakka niður jólatrénu 
eftir þrettándann.
 Við á mínu heimili kjósum að hafa 
aðventuna rólega og afslappaða. 
Ekkert finnst mér jafn dapurlegt og 
markaðssetning jólanna. Við tökum 
bara ekki þátt í slíku. Ég er sannarlega 
ekki ein af þessum duglegu ofurkonum 
sem baka margar sortir og gera 
allsherjar jólahreingerningu. Á mínu 
heimili eru bakaðar tvær sortir. ,,Hvítu 

kökurnar með súkkulaðinu” eins og 
mamma gerði og ,,piparkökurnar 
hennar Vallýjar”. Svo kaupi ég loftkök-
ur en þær eru í uppáhaldi hjá öllum, 
vanilluhringi og myndakökur sem 
við málum auðvitað. Laufabrauð hef 
ég stundum bakað en þá kaupi ég 
deigið og við skerum út, en oftast 
bara kaupum við laufabrauðið. Nú 
og hvað gerum við þá á aðventunni 
fyrst húsfreyjan er svona löt og hyskin. 
Við bara njótum þess að vera saman. 
Hlustum á fallega tónlist og njótum 
jólaljósanna. Auðvitað skrifa ég jóla-
kort og sá siður má aldrei leggjast af. 
Börnin mín eru líka dugleg að búa til 
jólakort. Ég bý líka til nánast allar mínar 
jólagjafir og er að þessu dundi nær 
allt árið. Börnin mín er líka dugleg við 
að búa til jólagjafir fyrir sína vini og 
auðvitað fyrir öll dýrin á heimilinu. 
Enginn má verða útundan.
 Skemmtilegustu jólagjafirnar eru 
alltaf frá börnunum mínum, þessar 
sem þau búa til í skólanum. Við hjónin 
gefum hvort öðru ekki jólagjafir. Við 
eigum allt af öllu svo okkar jólagjöf er 
í formi ástar og virðingar. 
 Eins og ég hef sagt kjósum við að 
hafa aðventuna afslappaða og nota-
lega. Það sem toppar þá stemmn-
ingu er auðvitað ,,Kyrrðarstund við 
kertaljós“. Stund sem ég bjó til með 
kórnum mínum og erum við, að ég 
held, með þessa stund í 13. sinn í ár. 
Stund þar sem fólk situr og nýtur þess 
að láta hugann reika og hlustar á fallega 
tónlist. Alltaf græt ég þegar kórinn 
minn endar á því að syngja ,,Friður sé 

Jól söngkonunnar 
Guðrún	Jónsdóttir	segir	frá
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Föndur á Hlíf

Þær voru svo uppteknar konurnar á vinnustofunni á Hlíf að þær litu varla upp 
frá verki þegar við kíktum í heimsókn á dögunum. Þarna var líka nóg að gera, 
sumar voru að mála postulín, aðrar að smyrna, sauma út og prjóna. Freistandi 
var að setjast niður og hefjast handa enda margt fallegt hægt að gera. Það 
eru þær Brynhildur Halldórsdóttir og Eyrún Leifsdóttir sem hafa umsjón með 
vinnustofunni. Hún er opin öllum sem eru 65 ára og eldri og gildir það sama um 
aðra starfsemi á Hlíf, s.s. leikfimi og jóga. Í desember er sérstakur föndurdagur 
en reyndar er verið að vinna sitthvað til jólanna árið um kring. Af nógu er 
að taka. Þarna mátti sjá pennasaum, vefnað, tölur, ámálaða dúka, kerti og 
perlur svo fátt eitt sé nefnt. Einnig er boðið upp á kennslu og á næstunni er 
t.d. ætlunin að kenna körfufléttun úr fernum.  Á vorin er svo opið hús þar sem 
hægt er að skoða afrakstur ársins og fá sér kaffisopa. Vinnustofan er opin alla 
virka daga  frá kl. 13 – 17 og föstudaga kl. 13 – 15.

Ungur nemur, 
gamall temur
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Þegar minnst er á minningar tengdar jólum er það fyrsta sem kemur upp í 
mínum huga lyktin af jólaeplunum. Sú lykt er engri annarri lík fyrir okkur sem 
erum fædd fyrir miðja síðustu öld og sáum ekki ávexti nema kannski fyrir jólin. 
Þetta var ótrúlega spennandi tími, þegar búið var að fara í kaupstað fyrir jól og 
eplakassinn kominn í hús. Það voru farnar margar ferðir fram í búr til þess eins að 
finna þessa dásamlegu lykt, og stelast kannski til að lyfta lokinu á pappakassanum 
og horfa á þessi æðislegu rauðu epli sem lágu þar og voru pökkuð hvert og eitt 
inn í örþunnan pappír.
 Önnur góð jólaminning er tengd laufabrauðinu en ég ólst upp við það austur á 
Héraði að laufabrauð var gert fyrir hver jól. Var það yfirleitt  gert á Þorláksmessu,   
sat þá fjölskyldan saman í eldhúsinu og  hlustaði á jólakveðjurnar í útvarpinu og 
skar út kökur með vasahníf. Mikil keppni var um hver ætti fallegasta útskurðinn, 
held ég að pabbi minn hafi nú oftast átt vinninginn þar, en hann var mjög flinkur 
með vasahnífinn. Þessa hefð, að steikja laufabrauð fyrir jólin, hef ég svo tekið 
með mér til minnar fjölskyldu, og held ég að enginn vilji sleppa þessu. Til að 
byrja með vorum við tvær vinkonur sem fórum að steikja saman laufabrauð, 
hún kom norðan að Árskógsströnd og var alin upp við það sama og ég, að fá 
laufabrauð með hangikjötinu. Svo við virkjuðum eiginmenn og börnin og nú 
var tæknin tekin í notkun og fjárfest í þar til gerðu járni sem auðveldaði allan 
útskurð í kökurnar. Þetta voru yndislegar samverustundir sem við áttum saman 
við kertaljós og ljúfa jólatónlist. Eftir því sem fjölskyldur okkar stækkuðu og fleiri 
vildu fá að taka þátt ,fórum við að gera þetta með okkar stórfjölskyldum. Nú 
eru t.d. báðir mágar mínir komnir með sínar fjölskyldur og gjarnan með gott 
aðstoðar fólk með sér. Börnin eru alveg ótrúlega flínk í höndunum þótt ung  séu 
og eru alltaf  jafn spennt að koma þó þau séu verði  eldri. Yfirleitt eru steiktar 
um 120 -140 kökur.
 Svo hefur sú hefð skapast hjá okkur, að við endum þetta með því að steikja 
heilmikið af hveitipörtum, eldum góða blómkálssúpu, borðum hveitipartana 
með hangikjöti og smökkum laufabrauðið til að gá hvort það sé eins gott og 
síðast og njótum þess að vera saman.

Hveitipartar

½ kg hveiti
6 tsk lyftiduft
2 tsk salt
2 msk sykur
3 dl mjólk (súr)

Þurrefnunum blandað saman, vætt í með mjólkinni og hnoðað 
saman. Flatt út og skorið í ferkantaðar kökur, pikkaðar rétt áður 
en þær eru steikar í heitri feiti , síðan færðar upp á eldhúspappir. 
Kljúfið partana og smyrjið með smjöri og berið fram með t.d. osti 
eða hangikjöti.

Jólakrans

5 dl mjólk
3 tsk þurrger
1 tsk salt
2 tsk kardimommuduft
½ dl sykur
1 ¼ dl matarolía
800 gr hveiti

Velgið mjólkina og leysið gerið upp í henni. Blandið salti, 
kardimommum, sykri og matarolíu saman við mjólkina.
Hrærið hluta af hveitinu saman við blönduna og hafið deigið frekar 
lint. Stráið hveiti yfir og látið deigið hefast á hlýjum stað í 20 mín. 

Fylling:

200 gr döðlur
2 epli afhýdd
100 gr marsipan
Rifinn börkur af einni appelsínu
Smjör, bráðið
Kanilsykur
Egg til að pensla með
Heslihnetuflögur
Sykurmolar muldir

Saxið döðlurnar, grófrífið eplin og marsipanið og látið í skál. Bætið 
appelsínuberkinum saman við. Sláið deigið niður og hnoðið á borði. 
Fletjið það út í aflanga köku, penslið hana með bræddu smjöri og 
stráið kanilsykri yfir. Jafnið fyllinguna yfir. Brjótið deigið saman 
þannig að það myndi þrjú lög. Látið deiglengjuna á bökunarplötu og 
myndið hring. Penslið með eggi og og stráið heslihnetum og muldum 
sykurmolum yfir. Fallegt er að skera eða klippa rifur í kransinn. Látið 
kransinn hefast í 20 mín.  Bakið við 200° C í 20 – 25 mín.

Jólin	hjá	Gullu	og	Þorleifi  
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Á síðari árum höfum við hjónin 
dregið mikið úr kjötáti á aðventunni 
og erum nú meira í fiskréttum. Við 
höfum stundum boðið nokkrum góð-
um vinum í léttan „julefrukost” og 
erum þar með á borðum síldarrétti, 
reyktan og grafinn lax og svo prófum 
við oft einhverja nýja rétti, þ.e. kalda 
rétti úr fiskmeti eða grænmetisrétti. 
Ómissandi er  kavíarrönd með rækjum 
sem bæði bragðast vel og er falleg á 
jólaborðinu. Rétt er að geta þess að 
yfirleitt tvöfalda ég uppskriftina til að 
hún fylli betur út í hringformið sem 
ég nota. Einnig læt ég hér fylgja með 
uppskrift að kryddleginni lúðu, sem er 
ferskur og góður réttur. 

Kavíarrönd	með	rækjum
7	matarlímsblöð
1	msk	sítrónusafi

150-200	g	rauður	kavíar	
(grásleppuhrogn)

1	msk	laukur,	smátt	saxaður
½	tsk	hvítlauksduft
¼	sítrónupipar

2	dósir	sýrður	rjómi	18%

Leggið matarlímið í bleyti í kalt vatn. 
Blandið saman í skál sýrðum rjóma, 
kavíar, lauki og kryddi. Hellið vatn-
inu af matarlíminu og bræðið það í 
örbylgjuofni eða í vatnsbaði. Kæl i ð 
matar límið og bætið 1 msk af sítrónu-
safa út í. Blandið matar lím inu við sýrða 
rjómann. Látið blönd una í form, t.d. 
hringlaga, sem smurt hefur verið með 
mataroíu og látið stífna í ísskáp. Berið 
fram með rækjum (bestar frá Kampa), 

sósu og ristuðu brauði. Mér finnst ágætt 
að hafa hrærðan sýrðan rjóma með sem 
sósu en einnig kaupi ég stundum mangó-
karrýsósu frá Gunnars, sem passar vel 
með röndinni og rækjunum. Skreytt með 
t.d. lambhagasalati, agúrkum, tó möt um 
og sítrónum.

Kryddlegin	lúða
300	g	lúða

1	stk	sítróna,	safinn
1	stk	lime,	safi	og	börkur

salt	og	pipar
½	stk	rauður	chili
1	msk	ferskt	dill

Skerið lúðuna í strimla. Rífið niður 
lime-börk og kreistið safann. Kreistið 
safann úr sítrónunni og blandið saman 
við lime-börkinn og -safann. Hellið yfir 
lúðuna og kryddið með salti og pipar. 
Fræhreinsið og saxið chili og saxið 
dill. Dreifið yfir og látið lúðuna liggja í 
kryddinu í um klukkustund áður en hún 
er borin fram. 

Guðfinna	M.	
Hreiðarsdóttir:

Jólaleg kavíarrönd 
með rækjum
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HAFNARSTRÆTI 12 · SÍMI 456 4751
Sjá nánar á www.ormsson.is

Verð kr. 33.900,-

Wii -LEIKJATÖLVAN
SEM SLEGIÐ HEFUR ÖLL SÖLUMET

SPORT RESORTS
og MOTION+

fylgir frítt svartri Wii

SNERPA·SPENNA·SNILLD

Verð frá kr. 4.450,-

Verð kr. 6.900,-
VANDAÐ OG FLOTT ÚTVARP

-

RX18RD

CMX118

Verð kr. 4.900,-
VEKJARAKLUKKA

PIONEER · DV-320

HÁGÆÐA DVD–SPILARI

Verð: 19.900,-

6518 2451

32" LCD SJÓNVARP

KAFFIVÉL – Nett og öflug

FRÁBÆRIR POTTAR
OG PÖNNUR

Margar stærðir og gerðir

Verð kr. 89.900,-

Verð kr. 29.900,- Verð kr. 19.900,-

SCO-5002

Eldsnöggur og hörkuflottur
5 lítra blástursofn

NÚTÍMA SPARNAÐARTÆKI
VIÐ ELDAMENNSKUNA

SSM-2510

SO 978.18

Verð kr. 12.990,-

Verð kr. 10.999,-

Verð kr. 14.990,-

Verð kr. 9.990,-

MÍNÚTUGRILL
EÐALGRIPUR Á FRÁBÆRU VERÐI 

Verð kr. 22.990,- Verð frá kr. 79.900,-

EINSTAKLEGA VANDAÐ
OG GOTT MÍNÚTUGRILL

BRAUÐRIST
Verð kr. 5.990,-

AT 3140KF 3130 HM 4200

Falleg og sterk

TÖFRASPROTI

Verð kr. 11.990,-

STM 4600
M 8000

ACE 4120

Dásamlegt verkfæri
í öll alvöru eldhús!

KAFFIVÉL
Verð kr.
5.990,-

Verð kr. 5.990,-

Klassísk

FÆST HVÍT OG SVÖRT

FÆST HVÍT
OG SVÖRT

2000 W
    HLJÓÐLÁTUR

 ORKUBOLTI

· 860 W · 7 ristunarstig

· 1080 W
· 10-15 bolla

glerkanna
· Dropastoppari

· Sýnir vatnsmagn

1 lítra glerflaska

Kolsýruhylki
sem dugar
fyrir 60 lítra

af vatni
fylgir

MEÐ AUKAHLUTUM · 500W

RYKSUGA
Verð frá

kr. 14.900,-

„FULLKOMIN!“

HREINN
(M)UNAÐUR

Þarf ekki að hreinsa ofninn
fyrir jólin?

Við fullyrðum:

COLLO
ER
HEIMSINS
BESTI
OFNAHREINSIR

AMK 6120

– Loksins fáanleg aftur á Íslandi

EFTIRLÆTI SÆNSKRA HÚSMÆÐRA
Í ÁRATUGI – ALGJÖR KLASSI!

BRAUÐBOX · FÖTUR
Heimsþekkt hönnun

O FÖT

FJÖLDI
FYLGIHLUTA

SJÓNAUKAR Í MIKLU ÚRVALI

FÆST 
Í 5 LITUM

STÓR–SKEMMTILEG!

· STÁL

Spilar allar gerðir diska · Spilar DivX 
myndir · Spilar JPEG myndir
· MP3 og WMA tónlist · Spilar bæði 
PAL og NTSC · USB tengi
· Einfaldur í notkun - þægilegt viðmót

Verð kr. 18.990,-

STERKBYGGÐUR
OG ÖFLUGUR

BLANDARI
Draumavélin  fyrir

þá sem vilja
huga að heilsunni
í gerð orkudrykkja

úr ávöxt og
grænmeti

XL-DH330

FRÁBÆR
HLJÓMTÆKJASTÆÐA

Tilboð: 44.900 kr.

 Geislaspilari ·  Magnari: 2x50 W RMS · AM/FM 
útvarp · Vekjaraklukka · Einföld og þægileg fjarstýring

i-Pod
vagga

Verð: 54.900 kr.

VG110

12 milljón pixlar · WIDE 4x aðdráttarlinsa 
(27-108mm) · Stór 6,9cm skjár · 14 
myndastillingar · Hristivörn · Vídeoupptaka 
með hljóði · Hleðslutæki og Lithium-Ion 
rafhlaða fylgja

Þetta er virkilega frábær vél!

MIKIÐ ÚRVAL AF

GJAFAVÖRU
OG HANDKLÆÐUM

MP3 spilari
8GB

Flottur og
öflugur



Jólahlaðborð í Félagsheimili Bolungarvíkur 
Veislustjóri: Ingvar Örn • Skemmtisýningin 

Jesús og Jólakötturinn? • Ball með 
Kraftlyftingu (Opið ball)

Dagsetningar í boði:
 26. nóvember
3. desember 

10. desember
17. desember

 
Húsið opnar kl. 19:30 • Miðapantanir í síma: 

869 4838 og á dorikokkur.is 
Miðaverð kr. 7.500,-



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

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

www.ms.is

Íslensk gjöf 
fyrir sælkera

 Falleg gjafakarfa með úrvali af bragðgóðum íslenskum ostum  
er tilvalin jólagjöf handa starfsfólki og viðskiptavinum.
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Hjarta	á	jólatréð
Þetta fallega hjarta er gert af konum í Ghana í 
Afríku. Hægt er að lesa um konurnar á www.
buttonsforafrica.com. Hjörtun er einfalt að gera og þau 
falleg gjöf fyrir pabba og mömmu og afa og ömmu. Allt sem 
til þarf eru tölur í öllum regnbogans litum og mjúkur vír. Vírinn 
er svo þrædd ur í gegnum tölurnar og hjartað myndað um leið. Þegar 
komið er að síðustu tölunni – sem fest er við þá fyrstu – er mynduð lykkja 
og hún kemur þá í miðjuna á hjartanu. Nú er hægt að laga hjartað aðeins 
til svo það fái rétta mynd. 

Það er hægt að gera margt smálegt til að hengja á jólatré. Þegar bakað er 
laufabrauð er tilvalið að skera út óvenjulega köku og setja í hana band. 
Piparkökuform eru líka falleg á jólatré bindi maður í þau fallegan borða. 

Og svo auðvitað skreyttar piparkökur – þá kemur líka góður ilmur 
í stofuna.

Jólatré
Nú er hægt að fá pípuhreinsara í ýmsum stærðum og 

litum. Hér er hugmynd að litlum jólatrjám sem hægt 
er að hengja á jólatré en það er líka hægt að gera 
mörg tré í ýmsum litum og hengja þau í gluggann. 

Beðið eftir
jólunum
Jólaengill
Hér kemur uppskrift af mjög einföldum jóla-
englum en sennilega þurfa litlir puttar smá 
hjálp frá þeim fullorðnu. Það er tilvalið að búa 
til herskara af englum og gefa.

Efni: Eggjabakkar, kúlur fyrir hausa, föndurlitir, efni, karton eða tilbúnir 
vængir, garn eða englahár,  trépinni eða tannstöngull.
Byrjið á að klippa niður eggjabakka svo þið fáið búkinn. Hann er svo 
hægt að lita eða klæða með efni. Rauði engillinn á myndinni er t.d. 
klæddur í muffinsform úr áli. Því næst er pinna stungið í gegnum 
miðjan búkinn og höfuðið fest þar á. Í föndurbúðum er hægt að 
kaupa kúlur með máluðum andlitum eins og á myndinni. Þá er að 

gera vængi úr kartoni, einnig er  hægt að kaupa þá tilbúna í 
föndurbúðum. Límið eða heftið vængina á búkinn. Loks 

er sett hár á engilinn, það er mjög fallegt að nota 
englahár en það má líka nota lopa eða garn.  

Englakökur
250	gr	frosið	smjödeig
¾	dl	sykur

Þíðið deigið og fletjið það í 3mm þykkt. Skerið deigið niður 
í 1 ½ cm breiða strimla og hafið hvern strimil 7 cm langan.  
Skerið síðan út hringi sem eru 2 cm í þvermál. Leggið tvo 
strimla hlið við hlið á 

bökunarplötu og beygið 
efsta hlutann til hliðanna til 

að mynda vængi. Setjið höfuðið efst, penslið 
með eggjahvítu og stráið sykri yfir. Bakið við 
250°C í 15-20 mín. 
Svo má líka stinga út smjör deigsengla með 
piparköku formum.

Það er alveg tilvalið að föndra eitthvað smálegt 
meðan beðið er eftir jólunum. 
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Finnið	nöfnin	á	öllum	íslensku	
jólasveinunum	í	stafaruglinu 
– og hver er svo rétta röðin á þeim?
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Skeifurnar	hennar	frú	Nilssons
200	gr	smjör
175	gr	sykur
6	dl	hveiti
1	½	msk	síróp
1	tsk	kardemomma
2	tsk	kanill
2	tsk	natron	sem	er	uppleyst	í	½	
msk	af	volgu	vatni

Hnoðið allt saman og búið til 
mjóar lengjur. Skerið þær í u.þ.b. 
8 cm lengjur og myndið skeifur. 
Þrýstið létt á þær með gafli til að 
fá mynstur. Bakið við 225°C í 8-10 mín. 
Uppskriftin gefur u.þ.b. 75 skeifur.

Berlínarbrauð	(skorpur)
120	gr	smjör
2	dl	sykur
3	egg
150	gr	gróft	hakkaðar	möndlur	með	hýði
6	½	dl	hveiti
3	tsk	lyftiduft

Hrærið saman smjör og sykur, bætið svo eggjunum saman við og munið 
að hræra vel á milli. Blandið möndlunum saman við hveitið og lyftiduftið 
og hrærið svo þeirri blöndu saman við smjörið. Setjið deigið í u.þ.b. 3 
cm breiðum lengjum á bökunarplötur (munið að setja bökunarpappír) 
og bakið við 225°C þar til „brauðin“ eru gullin á lit. Þau eru þá tekin 
úr ofninum og sneidd í 1 cm þykkar sneiðar – þurrkið þær í u.þ.b. 
100°heitum ofni þar til þær eru alveg þurrar í gegn.

Marengstoppar	með	butterscotch		
Þessar eru eiginlega bara sælgæti.

3	eggjahvítur
220	gr	sykur
2	hnefar	kókosmjöl
150	gr	butterscotch	súkkulaðihnappar

Þeytið eggjahvíturnar og sykurinn þar til hann 
er allur uppleystur. Hrærið þá restinni saman við 
með sleikju. Setjið á bökunarplötu með teskeið og bakið við 170°C í 
svona 15-20 mín. – fylgist vel með þeim svo þær brenni ekki. 

Kleinur	Önnu	Miu
Mörgum finnst ómissandi að hafa kleinur um jól líkt og tíðkast hefur 
á Íslandi um aldir. Hér er uppskrift sem er aðeins öðruvísi en þessi 
hefðbundna íslenska.

1	egg	og	3	eggjarauður
4	dl	sykur
150	gr	smjör
rifinn	börkur	af	einni	sítrónu
1	½	dl	rjómi
5	cl	koníak
3	eggjahvítur
u.þ.b.	11	dl	hveiti
1	tsk	lyftiduft
Svo þar feiti til að steikja úr – hægt er að nota
 kókosfeiti, palmín eða tólg.

Þeytið egg, sykur og smjör þar til hræran er lét og ljós. Bætið þá 
berkinum, rjómanum og koníakinu í. Stífþeytið eggjahvíturnar og bætið 
í og á endanum er hveitið og lyftiduftið sett í og deigið hnoðað vel. 
Geymið í plastpoka á köldum stað yfir nótt. Þá er að breiða deigið út og 
skera kleinurnar og fletta. Hitið feitina í 175°C og steikið nokkrar kleinur 
í einu. Ef notast er við kleinujárn, sem sker og setur miðjuna, verða 
kleinurnar nokkuð stærri en ef notað er „pastajárn“. Magnið sem kemur 
úr uppskriftinni ræðst auðvitað af stærðinni en þetta ættu að vera u.þ.b. 
70 kleinur. 

Sjö sortir og ein til 
Hér í eina tíð þótti það bera vott um gott jólahald væri til nóg af kökum og þá sérstaklega smákökum. 
Hér koma átta uppskriftir af kökum héðan og þaðan úr heiminum.
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Sjö sortir og ein til 
Hér í eina tíð þótti það bera vott um gott jólahald væri til nóg af kökum og þá sérstaklega smákökum. 
Hér koma átta uppskriftir af kökum héðan og þaðan úr heiminum.

Piparkökurnar	hennar	Míu	litlu	
Þessi uppskrift kemur úr uppskriftabók Múmínálfanna

80	gr	sykur
100	ml	síróp
125	gr	smjör
2	tsk	kanill
2	tsk	engifer
2	tsk	rifinn	appelsínubörkur
1	tsk	negull
1	tsk	allrahanda
½	tsk	salt	(þess	þarf	ekki	ef	notað	er	
venjulegt	smjör)
1	egg
1	tsk	natron
200	gr	hveiti

Sykur, síróp, smjör og kryddið er sett í pott og hitið að suðu – gætið þess að 
hræra í öðru hverju. Látið þetta kólna aðeins. Þá er egginu hrært í blönduna. 
Blandið natroninu við hveitið í skál og blandið svo öllu saman og hrærið vel í. 
Látið deigið standa á köldum stað yfir nótt. Það er síðan flatt út og skornar út 
fígúrur að list – bakað við 200°C í 7-10 mín.

Flórentínur
Mjög góðar og henta vel með kaffinu.

50	gr	smjör
50	gr	brúnn	sykur
50	gr	síróp
50	gr	hveiti
25	gr	möndluflögur
25	gr	hakkaðar	valhnetur
25	gr	fínhökkuð	kirsuber
25	gr	fínhakkaður		sultaður	engifer
80	gr	hvítt	súkkulaði	–	brætt
80	gr	súkkulaði		-	brætt

Setjið smjör, sykur og síróp í pott og hitið varlega þar til smjörið hefur 
bráðnað.  Takið af hellunni og hrærið restinni (samt ekki súkkulaðinu) saman 
við. Setjið smávegis (u.þ.b. 1 tsk) á bökunarplötu og gætið þess að nægilegt 
bil sé á milli hverrar köku. Bakið við 180°C í 8-10 mín. eða þar til kökurnar 
eru gylltar á lit. Kantarnir gætu verið ójafnir og ef það fer í taugarnar á 
einhverjum,  þá er þetta rétti tíminn til að laga þá með beittum hníf. Kælið 
kökurnar og færið þær svo á grind til að kæla þær alveg – ekki snúa þeim! 
Þegar kökurnar er alveg kaldar er þeim snúið við og þær penslaðar með 
súkkulaði. Svo er bara að hella upp á gott kaffi og njóta.

Sultukökur
200	gr	smjör
1	dl	sykur
1	tsk	vanillusykur
4	½	dl	hveiti
Hrærið smjörið, sykurinn og vanillusykurinn
 þar til létt og ljóst – bætið þá hveitinu í og 
hnoðið saman.  Gerið litlar kúlur, þrýstið 
með fingri í miðjuna á kúlunni og setjið 
örlítið af hindberjasultu í. Bakið við 175°C í 10 mín. 

Koníakskransar	sem	urðu	að	hnöppum!
150	gr	sykur
300	gr	smjör
450	gr	hveiti
½	tsk	lyftiduft
3	msk	koníak	(víski	kemur	líka	vel	út)

Pískað egg til að pensla kökurnar
Perlusykur og kanill til skrauts
Skellið öllu nema egginu og perlusykri og kanil í matvinnsluvél, hnoðið svo 
hratt saman. Í upphaflegu uppskriftinni á að rúlla deiginu í þunnar lengjur 
og vefja saman til að mynda kransa. Það þótti svo seinlegt að gripið var til 
þess ráðs að gera litla hnappa og þrýsta létt á þá með gafli. Þeir eru síðan 
penslaðir með eggi og dýft í perlusykur sem blandaður hefur verið með smá 
kanil. Bakað við 200°C í u.þ.b. 12 mín. 



Gamlar 
  myndir

Á	jólum	á	Brimnesvegi	2	á	Flateyri	árið	1965.	
Á myndinni eru Benjamín G. Oddsson, Sigríður Kristín Benjamínsdóttir, 
Guðrún Eiríksdóttir, Marsibil P. Benjamínsdóttir og ég, Guðrún Halla 
Benjamínsdóttir þarna í horninu, rétt eins árs. Ég man auðvitað ekki 
eftir þessum jólum en þetta er örugglega tekið á gamlárskvöld þar sem 
Guðrún amma er hjá okkur, hún borðaði alltaf með okkur á gamlárskvöld. 
Amma bjó í næsta húsi við okkur og í næsta húsi við hana hinu megin bjó 
Haraldur, fóstursonur hennar. Í þarnæsta húsi bjó svo Guðfinna, dóttir 
hennar. Það var yndislegt að hafa fjölskylduna svona í húsaröðinni og 
mikilli nálægð. Við fórum alltaf yfir til Ninnu í súkkulaði og kökur eftir að 
pakkarnir höfðu verið teknir upp á aðfangadagskvöld.
 
Þessi mynd er tekin jólin 1968 á sama stað. Á henni er pabbi með okkur 
stelpurnar, Sigríði á hægri hönd, mig Guðrúnu á vinstri hönd og Marsibil 
fyrir framan sig. Þarna fengum við Sigga  þessar stóru, fallegu dúkkur frá 
frænda okkar, Guðmundi Þórðarsyni sem bjó í Ólafsvík en sendi okkur 
pakka á hverjum jólum. Mamma var skírð í höfuðið á konunni hans sem 
dó ung. Marsý fékk þarna langþráða skauta en á þessum tíma var mikið 
skautað á Flateyri. Jólaserían á jólatrénu fyrir aftan okkur er frá jólunum 
1959 og er nú í eigu Marsý, systur minnar, og ennþá í notkun hjá henni.

  Guðrún Halla Benjamínsdóttir

Þessi mynd er sennilega tekin á 
jóladag árið 1979. Drengurinn 
er svo niðursokkin í að leika 
með nýju leikföngin sín að hann 
má ekki vera að því að líta til 
ljósmyndarans.
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Þegar ritstjóri BB hafði samband og bað 
mig um að skrifa „eitthvað um jólin“ 
spurði ég um hvað ég ætti að fjalla. 
„Bara eitthvað um jólin. Ég þarf að fá 
þetta í fyrramálið,“ svaraði ritstjórinn 
og flýtti sér svo að leggja á. Síðan eru 
liðnir fjórir tímar og komið kvöld. Hvað 
er það við jólin? Hvað er það um jólin? 
Ég verð að viðurkenna að það fyrsta 
sem mér dettur í hug er laufabrauð, 
síðan bækur og loks fjölskyldan. 
 
A)	Laufabrauð.	
Það er gömul hefð í fjölskyldunni 
að taka laufabrauð. Uppskriftin er 
ævagömul og kemur úr Svarfaðardal 
en er nú varðveitt í sama geymsluhólfi 
og formúlan að Coca Cola. Þetta er 
semsagt mjög gott laufabrauð og 
ómögul egt að lýsa bragðinu. (Það 
er alltaf erfitt að lýsa bragði.) En 
kannski geturðu prófað að sjá fyrir 
þér laufabrauðið í plastdunkunum í 
Bónus. Og svo reynt að ímynda þér 
hina fullkomnu andstæðu þess. Þannig 
er það, laufabrauðið okkar. Mjög gott 
stöff sem fjölskyldan maular á eitthvað 
inn í mars. (Við pössum okkur á að taka 
ekki of lítið.)

 
B)	Bækur.
Bóklestur er frekar einmanalegt 
áhugamál sem breytist í þjóðaríþrótt 
um jólin. Skyndilega er annaðhver 
maður nýbúinn að lesa sig í gegnum 
fimm skáldsögur og tvær ævisögur, 
eða svo. Það þykir mér frábært. Ég hef 
enga þolinmæði fyrir fólki þegar það 
lýsir því sem það dreymdi síðastliðna 

nótt, enga. Og ég hef enga þolinmæði 
fyrir drukknu fólki sem röflar um bókina 
sem það hefur alltaf dreymt um að 
skrifa, enga. Hinsvegar get ég hlustað 
endalaust á lesendur tala um bókina 
sem það var að ljúka við að lesa. Um 
jólin er maður umkringdur þannig fólki. 
 

C)	Fjölskylda.
Allt þetta fólk sem maður hittir í 
veislum um jólin og veit eiginlega 
ekkert hvert er. Allt þetta fólk sem 
maður hefur hitt aftur og aftur í 
þessum veislum en veit samt ekki 
enn hvert er. Veit ekki hvað það er 
að hugsa. Veit ekki hvaðan það kemur. 
Hvernig það tengist manni. Veit ekki 
hvað það heitir. Veit ekki hvort maður 
hefur hitt það áður. Og hvaðan koma 
öll þessi börn? Allt þetta fólk sem er 
örugglega alveg jafn ringlað og maður 
sjálfur. Allt örugglega hið ágætasta 
fólk.
 
Jólin eru líka sérstök að því leyti að 
þau leggjast á mann eins og aukaálag 
með innbyggðu fríi. Það er, fólk 
getur verið svo þreytt eftir að hafa 
undirbúið jólin að það reynir að nota 
jólin til að hvílast eftir undirbúninginn. 
Og sjálfur er ég ekki mikið jólabarn. 
Þótt mér finnist þetta laufabrauð 
æðislegt þykir mér jólaskraut frekar 
ljótt. Gylltir englar, seríur og eitthvað 
svona blikkandi dót. Hinsvegar ber ég 
virðingu fyrir jólabörnum á öllum aldri 
og fer varlega í kringum stemninguna. 
Og jólin? Um jólin? Eitthvað um jólin? 
Ætli ég sé ekki bara feiminn við þau. 
Af þessu má sjá að ritstjórinn hringdi 
í rangan mann. 

	 	 Huldar	Breiðfjörð

Eitthvað 
								um	jólin

Vínbúðin á Ísafirði 
Miðvikudagur	 21.	des.	 kl.	12.00	-	18.00

Fimmtudagur	 22.	des.	 kl.	12.00	-	18.00

Föstudagur	 23.	des.	 kl.	11.00	-	20.00

Laugardagur	 24.	des.	 kl.	10.00	-	13.00

Sun. - mán.	 25.	-	26.	des.	 Lokað

Þri. - fim.	 27.	-	29.	des.	 kl.	12.00	-	18.00

Föstudagur	 30.	des.	 kl.	11.00	-	19.00

Laugardagur	 31.	des.	 kl.	10.00	-	13.00

Sunnudagur	 1.	jan.	 Lokað

Mánudagur	 2.	jan.	 kl.	12.00	-	18.00

Vínbúðin á Hólmavík 
Miðvikudagur	 21.	des.	 kl.	17.00	-	18.00

Fimmtudagur	 22.	des.	 kl.	16.00	-	18.00

Föstudagur	 23.	des.	 kl.	14.00	-	19.00

Laugardagur	 24.	des.	 kl.	10.00	-	12.00

Sun. - mán.	 25.	-	26.	des.	 Lokað

Þri. - fim.	 27.	-	29.	des.	 kl.	17.00	-	18.00

Föstudagur	 30.	des.	 kl.	14.00	-	19.00

Laugardagur	 31.	des.	 kl.	10.00	-	12.00

Sunnudagur	 1.	jan.	 Lokað

Mánudagur	 2.	jan.	 kl.	17.00	-	18.00

Vínbúðin á Patreksfirði 
Miðvikudagur	 21.	des.	 kl.	14.00	-	18.00

Fimmtudagur	 22.	des.	 kl.	14.00	-	18.00

Föstudagur	 23.	des.	 kl.	12.00	-	19.00

Laugardagur	 24.	des.	 kl.	10.00	-	12.00

Sun. - mán.	 25.	-	26.	des.	 Lokað

Þri. - fim.	 27.	-	29.	des.	 kl.	14.00	-	18.00

Föstudagur	 30.	des.	 kl.	12.00	-	19.00

Laugardagur	 31.	des.	 kl.	10.00	-	12.00

Sunnudagur	 1.	jan.	 Lokað

Mánudagur	 2.	jan.	 kl.	14.00	-	18.00
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Nánari	upplýsingar	um	afgreiðslutíma	er	að	finna	á	vinbudin.is

AFgreiðSLutíMi	uM	hátíðirNAr
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Saga jólanna eftir Árna Björnsson er biblía íslenskra jóla. Hér fjallar Árni 
um allt sem lýtur að jólahaldi okka Íslendinga, allt frá heiðni og til okkar daga.  
Þá er líka kafli um jól um víða veöld. Bókin var gefin út af Tindum árið 2006.

Christmas Gifts from the kitchen eftir Georgeanne Brennan 
er stappfull af uppskriftum af ýmsu góðgæti sem hentar til jólagjafa. Bókin er 
ríku lega myndskreytt og sjá má ýmsar sniðugar hugmyndir af gjafaumbúðum 
fyrir mat. Gefin út af Oxmoor House árið 2009.

Favorite Christmas recipes – traditional seasonal fare 
tilheyrir bókaflokki frá Salmon sem  gefinn hefur verið út í Bretlandi í nokkur 
ár. Þetta eru litlar, fallegar bækur sem innihalda hefðbundnar,breskar upp-
skriftir. Bókin fæst í flestum bókabúðum í Bretlandi og á öllum helstu ferða-
mannastöðum.

The Martha Stewart Living Christmas Cookbook
 er full af skemmtilegum uppskriftum. Þetta er bók í anda Helgu Sigurðardóttur, 
góðar leiðbeiningar og góð ráð. Gefin út af Clarkson Potter Publishers árið 
2003. 

Barnanna hátið blíð er bók ætluð börnum. Í henni má finna frá-
sagn ir um jólin, jólasöngva og sögur. Þetta er einstaklega falleg og hátíðleg 
bók sem allir hafa gaman af að lesa. Bókin var gefin út af Forlaginu árið 1993.

The Hairy Bikers 12 Days of Christmas er stórskemmtileg 
uppskriftabók eftir sjónvarpskokkana Si King og Dave Myers. Flottar uppskriftir 
fyrir öll jólin ásamt hugmyndum af matargjöfum. Bókin var gefin út af Weiden-
feld and Nicolson árið 2010.

The Ritz London Book of Christmas – The Art and 
Traditions of Christmas eftir Jennie Reekie er lítil bók með margar 
uppskriftir og skreytt með gamaldags teikningum. Gefin út af Ebury Press árið 
2007.

Nigella Christmas eftir Nigellu Lawson er falleg bók með fjölda upp-
skrifta og mynda sem koma manni jólaskap. Maður nýtur þess að skoða þessa 
bók og lesa. Gefin út af Chatto and Windus árið 2008. 

 

Bóka – jól
Ef	leitað	er	að	bókum	um	jól	á	netinu	kemur	upp	alveg	ótrúlegu	fjöldi	bóka	
fyrir	utan	fjölda	netsíða	sem	fjalla	um	 jólin	og	 jólahald	um	víða	veröld.	
Marg	ir	sjónvarpskokkar	hafa	gefið	út	matreiðslubækur	með	jólamat,	m.a.	
Nigella	og	Jamie	Oliver	en	Gordon	Ramsey	bætist	í	þennan	hóp	fyrir	þessi		jól.	

Hér	koma	nokkrar	bækur	 sem	ýmist	fjalla	um	 jólin	eða	kenna	okkur	að	
elda	girnilegar	krásir.

Hægt	er	að	kaupa		bækur	í	gegnum	bókabúðir	á	netinu	í	flestum	löndum.	
Í Danmörku er m.a. www.saxo.com/dk/
Í Noregi  er m.a. www.ark.no
Í Svíþjóð er m.a. www.bokia.se
Í Bretlandi er m.a. www.amazon.co.uk og www.whsmith.co.uk
Í Bandaríkjunum er www.amazon.com og www.barnesandnoble.com 
Amazon -verslanirnar finnast líka í Þýskalandi og Frakklandi.
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„Verið óhræddir, því sjá, ég boða 
yður mikinn fögnuð sem veitast mun 
öllum lýðnum. Því yður er í dag frelsari 
fæddur sem er Kristur Drottinn í borg 
Davíðs. Og hafið þetta til marks: 
Þér munuð finna ungbarn reifað og 
liggjandi í jötu.“ Þannig hljóðaði boð-
skapur englanna til fjárhirðanna á 
Betlehemsvöllum samkvæmt Lúkasar-
guð spjalli (Lúkas 2: 1-20). Englar eru 
þannig órjúfanlega tengdir jólum og 
hluti af jólaskreytingum í híbýlum 
manna um víða veröld.  
 En hverjir eru englarnir? Þessar 
fallegur verur með vængi finnast í 
mörgum trúarbrögðum sem og í grískri 
og rómverskri goðafræði. Nafnið er 
komið úr grísku og þýðir boðberi, 
enda englar sagðir boðberar milli 
guðs og manna. Englar geta verið 
bæði guðdómlegir og djöfullegir. Þeir 
eru ósýnilegir en geta birst mönnum 
í mannslíki. Þeir hafa frjálsan vilja og 
eru ódauðlegir. Boðskapur þeirra getur 
verið himneskur og hreinn en hann 
getur líka verið ógnvægilegur.
 Englar tilheyra hinum himneska 
herskara og flokkast í tignarröð. 
Efstir eru serafar, þá kerúbar, hásæti, 
herradómur, dyggðir, tignir og máttar-
völd, að lokum erkienglar og englar. 
 Serafar eru æðstir engla og hlutverk 
þeirra er að flytja lofgjörð frammi fyrir 
Drottni. 
 Kerúbar standa vörð um hásæti 
Drottins og lífsins tré í Paradís. Segja 
má að kerúbar séu tákn visku og speki 
og verndi heilagleikann.
 Hásæti eru þeir englar nefndir sem 
standa umhverfis hásæti Drottins.

 Herradómar eru farvegir guðlegrar 
miskunnsemi.
 Dyggðir tengjast þeim sem berjast í 
þágu Guðs.
 Tignir eru í fremstu línu í baráttunni 
gegn hinu illa og þeim er ætlað að 
vinna kraftaverk á jörðu.
 Máttarvöld eru þeir sem ríkja 
yfir jörð, vatni, lofti og eldi. Þeim 
er ætlað að halda illum öflum í 
skefjum.
 Erkienglarnir  eru 
með ákveðin hlutverk 
og þeir einu sem til-
greind ir eru með nafni. 
Þekktastir þeirra eru Gabríel, 
Mikael og Rafael. Biblían nefni 
einn til viðbótar sem er Úriel en 
í gyðingdómi eru erkienglarnir 
taldir sjö talsins, auk þeirra 
fjögurra sem hér voru nefndir 
eru Ragúel, Sareil og Remíel.  
Mikael er talinn æðstur erki-
englanna en nafn hans merkir 
„hver er sem Guð“ og hann er 
gjarn an sýndur með sverð og lúður. 
Nafnið Gabríel merkir „Guðs maður“ 
en hann er boðberi og boðaði m.a 
Maríu fæðingu Jesú. Hlutverk Rafaels 
er að lækna mein manna enda merkir 
nafn hans „Guð læknar“. Úriel ræður 
dánarheimum og er sagður engill ljóss-
ins og Ragúel er tákn reiði Guðs en 
nafn hans merkir „Guð hefnir“.
 En það var ekki  bara friður í 
himnaríki. Þar sem englar hafa 

sjálfstæðan vilja geta þeir fallið í 
freistni. Englafurstinn Lúsífer fylltist 
drambsemi og vildi vera æðri en Guð 
en féll þá af himnum ofan og tók með 
sér nokkur fjölda engla í fallinu. Hinir 
föllnu englar urðu Kölski og ára hans 

og þannig á helvíti uppruna í 
himnaríki. 

  Hver sál er sögð hafa 
tvo verndarengla, annan 
góðan og hinn vondan. 
Á miðöldum var litið svo 
á að englarnir aðstoðuðu 
einstaklinginn í hverju 

nýju verkefni. Menn 
báðu því til englanna 
kvölds og morgna.
   Bænir líkt og „Legg 
ég nú bæði líf og önd”, 
eftir Hallgrím Péturs-
son og  „Vertu nú yfir 
og allt um kring”  eftir 
Sigurð Jónsson frá 
Prestshólum eru gott 

dæmi um slíkar bænir.

Englar hafa í gegnum tíðina verið vin-
sælt myndefni og hafa tekið breyt-
ingum í tímans rás. Segja má að hver 
tími hafi sína englatísku. Þannig urðu 
kerúbar að bústnum englabörnum og 
með glansmyndunum urðu englarnir 
kvenlegri en áður.  Í dag eru englar í 
myndlist af öllum stærðum og gerðum  
og ekki laust við að þeir hafi tapað 
örlítið af yndisþokka sínum frá fyrri tíð.

Heimildir:
Siv	Key	Nilson:	Anglar	visst	finns	dom.	
Julefrid,	Stockholm		2010.
Karl	Sigurbjörnsson:	Bókin	um	englana.	
Skálholtsútgáfan,	Reykjavík		1994.
Jette	 Bogø,	 Helge	 Stig	 og	 Svend	
Ahnstrøm:	 Julebogen	 2	 „Julen	 har	
englelyd“	 Netto	 og	 Forlaget	 D3,	
Danmark	1995. 

Englar á himni, 
menn á jörð

Boðun	Maríu	(Master	of	the	Barberini	Panels,	frá	15.	öld)

Þessir	fallegu	smáenglar	eru	hluti	af	
mynd	Philippe	de	Champaigne,	Tilbeiðsla	
hirðanna,	frá	17.	öld.

Myndir	sem	sýna	verndarengla	voru	
mjög	vinsælar	um	tíma	og	fundust	á	
flestum	heimilum	auk	þess	að	vera	mjög	
vinsælt	myndefni	á	biblíumyndum	í	
sunnudagaskólum.
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Í desember veglega hátíð við höldum
sem hjartanu yljar á vetrarkvöldum.
Í jólum gleði og gæfa liggja
gjafir þeirra skaltu þiggja.
– Okkar hlutverk er að tryggja.
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Þessir fallegu bókaenglar eru tilvaldir 
fyrir Kertasníki til að gefa í skóinn – 
og e.t.v. fær hann kerti að launum. 
Englarnir fást í Þristi Ormsson. 

Gefðu	mér	gott	í	skóinn 
–	hugmyndir	fyrir	jólasveina

Á jólum tendrum við ljós. Hér áður 
og fyrr voru það kertaljós en nú 
hefur rafmagnið komið í staðinn. 
Mislit jólasería er alltaf falleg og 
tilvalin í skóinn. 10 ljósa sería fæst m.a. 
í Húsasmiðjunni.

Það er gaman að púsla og því 
tilvalið að skella púsluspili í skóinn. 
Þessi eru með hinum einstöku 
Bramming-nissum og fást 3 saman 
í pakka í Rúmfatalagernum.

Hvers vegna ekki að nýta Grýlu gömlu 
og fá hana til að baka smákökur? Þær 
er svo tilvalið að láta  í skemmtilegt 
box og setja í skóinn. Boxið var keypt í 
Húsasmiðjunni.

Börnum á öllum aldri finnst gaman að baka og 
kökumót því tilvalin í skóinn. Þau eru til í öllum 
stærðum og gerðum m.a. í Húsamiðjunni  en 
þessi ísbjörn var keyptur í Pipar og salt. 

Öllum börnum finnst gaman að eiga sína eigin súkkulaðikönnu. 
Þetta skemmtilega sett fæst í Húsasmiðjunni.

„Úti er alltafað snjóa...“ Þessi skemmtilega 
mörgæs er til í Samkaup ásamt jólasveinum 
sem skemmta sér líka í snjókomu.
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Um síðustu jól var athygli okkar vakin á fallegum diskum 
með myndum af ísfirskum jólasveinum. Diskarnir reyndust 
koma úr smiðju þeirra Þórdísar Þorleifsdóttur og Soffíu 
Skarp héðins dóttur. Sveinarnir, sem eru alfarið vestfirskir,  
eru á ferð um Ísafjörð og á hver þeirra sína vísu sem 

Guðríður Guðmundsdóttir orti en teikningarnar af 
jólasveinunum gerði Ómar Smári. 

Dísa og Soffía

Við frekari eftirgrennslan kom í ljós að þær stöllur, ásamt Ingu 
Magnúsdóttur, mála einnig jólasveinana hans Jóhannesar úr 
Kötlum, fjöruga nissa og sjálfan Sánkta Kláus.  



Gjafakort
Íslandsbanka
-jólagjöf sem kemur að gagni

Tilbúin gjöf í fallegum umbúðum

Gildir í verslunum um allan heim og á Netinu

Fæst í öllum útibúum bankans
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Þetta er einstaklega góður réttur og þó svo 
hann sé kenndur við saltfisk inniheldur hann 
einnig fiðurfé.

Saltfiskrétturinn	hans	Magna

4 saltfiskbitar
Smáir kjúklingar – best er 
að nota bita t.d. leggi
1 stór laukur
2 tómatar 
hveiti
3 hvítlauksrif
Olía
Hvítvínsedik
Salt

Byrjið á að steikja kjúklinginn, hellið yfir hann slatta 
af olíu og saltið. Þá er lauknum og tómötum bætt 
í fatið. Þerrið saltfiskbitana og veltið þeim upp úr 
hveiti og steikið í góðum slatta af olíu við meðalhita 
(þar til fiskurinn verður gullinn). Setjið fiskinn ofan 
á eða saman við kjúklinginn síðustu 15 mín. af 
steikingartímanum. Hitið olíu í potti og steikið þar 
sneiddan hvítlaukinn. Takið af hellunni og bætið 
ediki saman við – hellið þessu yfir réttinn og berið 
strax fram.
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Að þessu sinni ætlum við að kanna 
kunnáttu ykkar í ljóðum og spyrjum: 

Hver	orti	um	konuna	sem	steypir	kertin?

Konan, sem steypir jólakertin

Mitt	starf	var	aldrei	talið	tekjulind
og	til	er,	að	menn	lasti	mig	og	sverti.
Þó	daprist	sjón,	er	sál	mín	ekki	blind,
og	sjá,	ég	steypi	kerti.

Á	snældu	mína	sný	ég	fífukveik
og	sting	honum	í	bráðna	tólg	og	heita.
Og	engan	fann	ég	ævagamlan	leik
mér	yndi	meira	veita.

Um	leið	og	kertin	eru	góð	og	gild,
þá	geri	ég	þeim	skil	og	klippi	rökin.
Þau	una	því,	að	aðferðin	sé	mild,
en	óttast	hörðu	tökin.

SÖGUFÉLAG ÍSFIRÐINGA

VINNINGAR
Í JÓLAGETRAUN
•  SAGA JÓLANNA EFTIR ÁRNA BJÖRNSSON
     SEM GEFIN ER AF JÓLAKETTINUM

•  HLJÓÐBÓK, SÖGUFÉLAG   
     ÍSFIRÐINGA GEFUR.

•  MATARLITIR FRÁ HÚSASMIÐJUNNI

Tvö	kerti	eru	kirkju	minni	send,
svo	kóngaljósin	þar	á	jólum	brenni,
til	þakkar	fyrir	það,	sem	mér	var	kennt
af	þjóðinni	og	henni.

Og	kertin	sín	fá	börn	á	hverjum	bæ,
en	brauð	í	nefið	fugl	úr	skógarrunni.
Á	þennan	hátt	ég	þakkað	guði	fæ
og	þeim,	sem	hjartað	unni.

Ég	met	að	engu	fánýtt	fé	og	hrós,
en	fagna	því	í	öllum	bænum	mínum,
að	kærleikurinn	kveiki	jólaljós
í	klakabyggðum	sínum.

Lausnina skal senda á Bæjarins besta, vikublað, 
Sólgötu 9 400 Ísafirði eða á bb@bb.is. 
Síðasti dagur til að skila inn lausnum 
er mánudagurinn 19. desember.

Getraun	
Aðventublaðsins
2011

Jólakötturinn
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AÐVENTUDAGATALIÐ

Laugardagur	26.	nóvember
Ísafjörður	–	Tónlistarskólinn:	Laufabrauðsdagur
Ísafjörður	–	Listakaupstaður: Bjálfansbarnið og  
bræður hans kl. 14.00
Þingeyri:	Tendrun jólaljósanna kl. 16

Sunnudagur	27.	nóvember		-	fyrst	sunnudagur	
í	aðventu
Ísafjörður	–	Listakaupstaður:	Bjálfansbarnið og  
bræður hans kl. 14.00
Suðureyri: Tendrun jólaljósanna kl. 16
Ísafjarðarkirkja:  Aðventukvöld kl. 20
Þingeyrarkirkja:  Guðsþjónusta kl. 14.
Sóknarnefndin stendur fyrir kaffisölu að lokinni 
messu.

Miðvikudagur	30.	nóvember:
Ísafjörður	-	Edinborgarhúsið: Jasstónleikar   
ADHD kl. 21.30

Laugardagur		3.	desember
Ísafjörður	–	Listakaupstaður: Bjálfansbarnið og  
bræður hans kl. 14.00
Ísafjörður	–	Silfurtorg:	 Jólatorgsala    
styrktarsjóðsins kl. 15.00
Ísafjörður	–	Silfurtorg:	Tendrun jólaljósanna 
kl. 16.00

Sunnudagur	4.	desember
Flateyri:	Tendrun jólaljósanna kl. 16.00
Ísafjörður	–	Listakaupstaður:	Bjálfansbarnið og  
bræður hans kl. 14.00
Hólskirkja:  Aðventukvöld kl. 20
Ísafjarðarkirkja:	Messa kl 11.00

Mánudagur	5.	desember
Ísafjörður	–	Listaskóli	R.	Ó.:	Jólatónleikar gítar-  
og slagverksnemenda kl. 20

Þriðjudagur	6.	desember
Ísafjörður	–	Listaskóli	R.Ó.: Jólatónleikar   
píanónema kl. 20
 
Miðvikudagur	7.	desember
Flateyri	–	Eyraroddi: Jólatónleikar kl. 18.00
Ísafjörður	-	Hamrar:	 Jólatónleikar I kl. 19.30

Fimmtudagur	8.	desember
Ísafjörður	–	Hamrar: Jólatónleikar II kl. 19.30
Þingeyri	–	félagsheimilið: Jólatónleikar
Kvennakórsins kl. 20.00

Föstudagur	9.	desember
Bolungarvík	–	félagsheimilið: Jólatónleikar
Kvennakórsins kl. 20.00
Ísafjörður	–	Listaskóli	R.Ó.: Sýning
dansnemenda kl. 17.00

Laugardagur	10.	desember
Ísafjörður	–	Hamrar: Jólatónleikar
Kvennakórsins kl. 17.00
Ísafjörður	–	Listakaupstaður: Bjálfansbarnið og
bræður hans kl. 14.00
Hnífsdalskapella: Aðventuhátíð kl. 14.00
Súðavíkurkirkja:  Aðventukvöld kl. 17.00

Sunnudagur	11.	desember
Ísafjörður	–	Listakaupstaður: Bjálfansbarnið og
bræður hans kl. 14.00
Ísafjarðarkirkja:	Fjölskyldumessa kl. 11.00
Ísafjarðarkirkja:	Tónleikar karlakórsins Ernir 
kl. 17.00
Suðureyrarkirkja: Aðventukvöld kl. 17.00
Þingeyri:	Tendruð ljósin á jólatrénu kl. 16.00

Mánudagur	12.	desember
Ísafjörður	–	Hamrar:	 Jólatónleikar III kl. 19.30
Ísafjörður	–	Listaskóli	R.Ó.: Tónleikar
söngnemenda kl. 20.00
Suðureyri	–	Bjarnaborg: Jólatónleikar kl. 18.00

Þriðjudagur	13.	desemeber
Ísafjörður	–	Hamrar:	 Jólatónleikar barnakóra og
strengjasveitar kl. 19.30

Miðvikudagur	14.	desember
Ísafjörður	–	Hamrar:	Söngtónleikar kl. 18.00
Ísafjörður	–	Hamrar:	Jólatónleikar IV kl. 19.30
Þingeyri	–	félagsheimilið:	Jólatónleikar kl. 17.00
Flateyrarkirkja: Aðventukvöld kl. 18.00

Fimmtudagur	15.	desember
Ísafjörður	–	Hamrar:	Jólatónleikar V kl. 19.30

Laugardagur	17.	desember
Ísafjörður	–	Listakaupstaður: Bjálfansbarnið og
bræður hans kl. 14.00
Ísafjarðarkirkja: Jólaútskrift Menntaskólans á
Ísafirði kl. 13.00

Sunnudagur	18.	desember
Ísafjörður	–	Listakaupstaður: Bjálfansbarnið og
bræður hans kl. 14.00
Ísafjarðarkirkja:	Fjölskyldumessa kl. 11. Jólaball
í safnaðarheimilinu á eftir. 
Þingeyrarkirkja: Aðventukvöld kl. 17

Þriðjudagur	20.	desember
Ísafjarðarkirkja:	Tónleikar Frostrósa kl. 18.00
og 21.00

Fimmtudagur	22.	desember
Ísafjarðarkirkja:	Kyrrðarstund Kammerkórsins
kl. 20.00

Föstudagur		23.	desember	–	þorláksmessa
Ísafjörður	-	Ísafjarðarkirkja:  Friðarganga kl. 18

Aðfangadagur
Flateyrarkirkja:	Aftansöngur kl. 18.00
Hólskirkja:	Aftansöngur kl. 18.00
Hnífsdalskapella:	Aftansöngur kl. 18.00
Ísafjarðarkirkja:	Miðnæturmessa kl. 23.30
Suðureyrarkirkja: Miðnæturmessa kl.23
Þingeyrarkirkja:	Aftansöngur kl. 18.00

Jóladagur	
Bolungarvík		-	sjúkraskýlið: Hátíðarhelgistund
kl. 15.00
Holtskirkja:		Hátíðarguðsþjónusta kl. 14.00
Hólskirkja:  Hátíðarguðsþjónusta kl. 14.00
Ísafjarðarkirkja:	Hátíðarmessa kl. 14.00
Súðavíkurkirkja:	 Hátíðarguðsþjónusta kl. 11.00 
Þingeyrarkirkja:	Hátíðarmessa kl. 15.00

Annar	í	jólum:
Mýrakirkja:	Guðsþjónusta kl. 14.00

Föstudagur	30.	desember
Ísafjörður	–	Listakaupstaður: Bjálfansbarnið og
bræður hans kl. 17.00

Gamlársdagur
Hólskirkja:	Aftansöngur kl. 18.00
Ísafjarðarkirkja: Aftansöngur kl. 17.00
Staðarkirkja: Guðsþjónusta kl. 18.00

Nýjársdagur
Holtskirkja: Guðsþjónusta kl. 14.00






