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Hátt á þriðja hundrað manns sóttu jólahlað-
borð sem haldið var í Félagsheimilinu í Bolung-
arvík á laugardagskvöld. Boðið var upp á
fjölbreytt úrval rétta að hætti Dóra kokks,
rekstraraðila félagsheimilisins og olli hann ekki
vonbrigðum frekar en fyrri daginn. Veislustjóri
kvöldsins var sjarmatröllið Benni Sig sem fór á
kostum. Vestfirska skemmtifélagið flutti tónlist
eftir Vilhjálm Vilhjálssonar og stórband Benna
Sig spilaði síðan á dansleik fram eftir nóttu.

Jólastuð í VíkinniJólastuð í VíkinniJólastuð í VíkinniJólastuð í VíkinniJólastuð í Víkinni









Nafn:Nafn:Nafn:Nafn:Nafn:
Jón Steinar Sæmundsson

Uppruni:Uppruni:Uppruni:Uppruni:Uppruni:
Fæddur 30. júní 1969 á Ísa-
firði en uppalinn í Grindavík.

Flickr-síða:Flickr-síða:Flickr-síða:Flickr-síða:Flickr-síða:
Bara fésbókarsíðan mín.

Af hverju ljósmyndun?Af hverju ljósmyndun?Af hverju ljósmyndun?Af hverju ljósmyndun?Af hverju ljósmyndun?
Fallegar myndir hafa alltaf

heillað og mig hafði lengi
dreymt um að geta tekið fall-
egar myndir en aldrei látið
verða af því að eignast alvöru
myndavél fyrr en nú í seinni
tíð og er orðinn gegnsýktur af
bakteríunni.

Fyrsta græjan?Fyrsta græjan?Fyrsta græjan?Fyrsta græjan?Fyrsta græjan?
Polaroid vél sem framkallaði

sjálf. Fermingargjöf að mig
minnir.

Skemmtilegasta kódak mó-Skemmtilegasta kódak mó-Skemmtilegasta kódak mó-Skemmtilegasta kódak mó-Skemmtilegasta kódak mó-
mentið?mentið?mentið?mentið?mentið?

Það er án nokkurs vafa, er
ég fékk að fljóta með bróður
mínum á rjúpnaveiðar nú í
haust, ég auðvitað vopnaður
myndavélinni en hann byssu
og þar sem ég kem auga á
rjúpu og byrja að mynda, bú-
inn að taka 5 eða 6 myndir af
fuglinum. Án þess að vita af

þá hafði bróðir minn komið
auga á rjúpugreyið líka og
fyrir algjöra tilviljun skutum við
rjúpuna á nákvæmlega sama
tíma, ég með myndavélinni
og hann með byssunni. Senni-
lega óheppnasta rjúpa í heimi
að láta skjóta sig tvisvar á
sama augnablikinu.

Hvað er í dótakassanum? Hvað er í dótakassanum? Hvað er í dótakassanum? Hvað er í dótakassanum? Hvað er í dótakassanum? 
Myndavélin er Canon EOS

40D, linsur Canon EFS 17-85,
Canon EF 100mm 1:2, Canon
EF 70-300mm og svo Canon
EF 100-400mm ásamt battery
pack, flassi og þrífót.

Á hvern skorar þú?Á hvern skorar þú?Á hvern skorar þú?Á hvern skorar þú?Á hvern skorar þú?
Ég ætla að skora á frænda

minn Harald Hjálmarsson sjó-
mann og áhugaljósmyndara.





Krúsin mín:Krúsin mín:Krúsin mín:Krúsin mín:Krúsin mín:
Hinn viðfrægi bar verkfræðinema, Harrys Kælder, lætur

ekki mikið yfir sér, en þar er bjórinn seldur í metrum og dansað
uppi á borðum þangað til lokatónarnir í Final Countdown renna
út.

Hamrarnir mínir:Hamrarnir mínir:Hamrarnir mínir:Hamrarnir mínir:Hamrarnir mínir:
Ég er tíður gestur í kammertónlistarsal tónlistarháskólans.

Eins og í Hömrum setur fallegur gluggi sterkan svip á salinn.

Edinborgarhúsið mitt:Edinborgarhúsið mitt:Edinborgarhúsið mitt:Edinborgarhúsið mitt:Edinborgarhúsið mitt:
Gömlu vöruhúsin á járnbrautarteinunum hýsa nú menningar-

miðstöð Árósabúa. Fermetrafjöldinn er óendanlegur og húsið
iðar af lífi frá morgni til kvölds.

Gamla bakaríið mitt:Gamla bakaríið mitt:Gamla bakaríið mitt:Gamla bakaríið mitt:Gamla bakaríið mitt:
Kanilsnúðar i Lange baner eru aðalsmerki hverfisbakarans.

Látið nafnið ekki villa um fyrir ykkur, bakkelsið er danskt eins
og það gerist best.

Arnþrúður Gísla-
dóttir flutti til Árósa
í Danmörku eftir
að hún útskrifaðist
úr Listaháskóla
Íslands. Hún er nú
að skrifa BS-verk-
efnið sitt í bygg-
ingarverkfræði
sem hún útskrifast
úr í janúar.

Heima aðHeima aðHeima aðHeima aðHeima að
heimanheimanheimanheimanheiman





GítarsafnarinnGítarsafnarinnGítarsafnarinnGítarsafnarinnGítarsafnarinn
Friðrik LúðvíkssonFriðrik LúðvíkssonFriðrik LúðvíkssonFriðrik LúðvíkssonFriðrik Lúðvíksson

S. Friðrik Lúðvíksson, betur þekktur sem Friðrik gítarkennari
hefur kennt við Tónlistarskóla Ísafjarðar síðan haustið 1987. Frið-
rik kom fyrst til Ísafjarðar til að kenna smíðar. Hann kenndi einn-
ig handavinnu og sótti Sigríður Ragnarsdóttir hann út í handa-
vinnustofu sem var á barnaskólalóðinni til að fá hann til að
kenna á gítar. Síðan þá hefur hann kennt bæði á rafmagns-
gítar og klassískan gítar, bassa og byrjendum á trommur.
Friðrik á glæsilegt hljóðfærasafn. Hann á fjöldann allan af gít-
örum en einnig á hann strengjahljóðfæri sem hann hefur við-
að að sér víðs vegar úr heiminum.

Hver er uppáhalds gítaristinn þinn?Hver er uppáhalds gítaristinn þinn?Hver er uppáhalds gítaristinn þinn?Hver er uppáhalds gítaristinn þinn?Hver er uppáhalds gítaristinn þinn?
Gary Garcia í dag, kannski Mark Knobbler á morgun eða Joe
Pass?
Hefur þú spilað í hljómsveit?Hefur þú spilað í hljómsveit?Hefur þú spilað í hljómsveit?Hefur þú spilað í hljómsveit?Hefur þú spilað í hljómsveit?
Mörgum, ég lifði á því meira og minna fram undir fertugt.
Hvað áttu marga gítara?Hvað áttu marga gítara?Hvað áttu marga gítara?Hvað áttu marga gítara?Hvað áttu marga gítara?
Ég hef ekki talið nýlega, en líklega á milli 30 og 40.
Nagarðu neglurnar?Nagarðu neglurnar?Nagarðu neglurnar?Nagarðu neglurnar?Nagarðu neglurnar?
Alveg bannað á hægri hendi en kemur fyrir á þeirri vinstri.
Áttu g-streng?Áttu g-streng?Áttu g-streng?Áttu g-streng?Áttu g-streng?
Marga, bæði stutta og langa, þykka og þunna, stífa og
mjúka!





Björn Baldursson, safnstjóri Byggðasafns Vestfjarða býr í 250 ára gömlu húsi,
Krambúð í Neðstakaupstað ásamt eiginkonu sinni, söngkonunni Ingunni Ósk
og börnunum, Baldri og Snjólaugu. Það vita þeir sem þekkja Bödda að hann
er afskaplega stríðinn og hrekkirnir hans oft vel skipulagðir og umfangsmiklir.

Hvenær byrjaðiru á þessum hrekkjum?Hvenær byrjaðiru á þessum hrekkjum?Hvenær byrjaðiru á þessum hrekkjum?Hvenær byrjaðiru á þessum hrekkjum?Hvenær byrjaðiru á þessum hrekkjum?
Það hefur nú lengi loðað við móðurættina mína að hafa gaman af að hrekkja

náungann. Hvenær ég byrjaði á þessum ósið man ég ekki alveg en það færð-
ist allavega stórlega í aukana eftir að ég kynntist konunni minni, en af einhverj-
um ástæðum lendir hún oft í hlutverki fórnarlambsins.

Hver er uppáhalds hrekkurinn þinn?Hver er uppáhalds hrekkurinn þinn?Hver er uppáhalds hrekkurinn þinn?Hver er uppáhalds hrekkurinn þinn?Hver er uppáhalds hrekkurinn þinn?
Einu sinni ætlaði ég að hrekkja Jónu Símoníu samstarfskonu mína með apa

sem brást við hreyfingu með því að syngja La Bamba með miklum hávaða og
látum og stíga dans. Setti ég hann ofan í kassa fullan af skjölum sem hún var
að vinna í þá stundina inni á kontór hjá henni. En í millitíðinni þurfti Jóhann Hin-
riksson að fara inn á skrifstofuna hennar og það var ekki að sökum að spyrja,
apinn hóf upp raust sína með miklum fyrirgangi, dansaði sem enginn væri
morgundagurinn og ég heyri að Jóhanni verður mikið um. Spurði hann mig síð-
an hvort að ég bæri ábyrgð á þessum apaketti sem ég varð og að játa.

Hvaða hrekkur hefur heppnast best?Hvaða hrekkur hefur heppnast best?Hvaða hrekkur hefur heppnast best?Hvaða hrekkur hefur heppnast best?Hvaða hrekkur hefur heppnast best?
Mér þykir voða gaman að senda fólki bréf í nafni hinna og þessa aðila. Eitt

slíkt heppnaðist mjög vel, og það var að sjálfsögðu Ninna sem fékk að kenna
á því. Það var bréf sem ég sendi í nafni Íslenskrar Erfðagreiningar fyrir alllöngu.
Þar voru þeir að beiðast liðsinnis í kortlagningu Íslendinga og breytileika á milli
ætta. Samhljóða bréf var sent til systkina hennar. Það gekk semsagt út á það
að gera hinar og þessar mælingar á eigin líkama og ef svör bærust fyrir vissan
tíma væri von á smá glaðningi. Þarna var verið að rannsaka höfuðbyggingu
og höfuðlag og útlimi viðkomandi, og m.a átti að framkvæma eftirtaldar mæl-
ingar:

Ummmál höfuðs fyrir ofan eyrnavegg yfir enni
Fjarlægð milli eyrna (mælt undir höku milli eyrnasnepla)
Fjarlægð milli ytri augnkróka (auralis botragenis)
Lengd fingra frá hnúum
Breidd fótar yfir ristarboga o.fl.

Tók ég mér jafnframt það leyfi að búa til hin og þessi læknisfræðiheiti til að
gera þetta trúverðuglegra. Hún tók upp bréfið og las það og setti það svo til
hliðar. Þegar nær dró því að hún átti að skila mælingunum settist hún niður
með málband og blað og hóf mælingar og mældi þetta allt samviskusamlega.
Svo kom að því að þurfti að mæla staði sem hún þurfti aðstoðar við og hóaði
þá í sinn elskulega eiginmann sem að sjálfsögðu gat ekki haldið andlitinu leng-
ur og varð að játa á sig sökina. Og ég hef skrifað fleiri bréf þó þau verði ekki
rakin hér.
 
Hvern þykir þér skemmtilegast að hrekkja?Hvern þykir þér skemmtilegast að hrekkja?Hvern þykir þér skemmtilegast að hrekkja?Hvern þykir þér skemmtilegast að hrekkja?Hvern þykir þér skemmtilegast að hrekkja?

Mér finnst alveg óstjórnlega gaman að hrekkja nágranna mína í Faktorshúsinu,
ég skil ekki af hverju þeir eru enn vinir mínir eftir allt sem á þeim hefur dunið,
Ninnu af því hún er svo grandalaus og sein að fatta að það er verið að hrekkja
hana, og börnin mín, mér finnst ógurlega gaman að haga mér eins og fífl
þegar ég er með þeim einhversstaðar, t.d. taka ballettspor í Samkaup, máta
barnahúfurnar,syngja Justin Bieber lög eða eitthvað í þeim dúr. Ég skil ekkert í
því að þeim finnst það ekki fyndið og vilja ekki þekkja mig undir þessum kring-
umstæðum, sérstaklega ekki dóttir mín. Mér finnst eiginlega gaman að hrekkja
alla!!

Ertu með hrekk í bígerð?Ertu með hrekk í bígerð?Ertu með hrekk í bígerð?Ertu með hrekk í bígerð?Ertu með hrekk í bígerð?
Já, fleiri en einn og fleiri en tvo.
Er hrekkur einelti?Er hrekkur einelti?Er hrekkur einelti?Er hrekkur einelti?Er hrekkur einelti?
Hrekkir geta orðið að einelti, en ef maður passar sig á því að hafa nógu langt

á milli, og númer eitt að þeir séu ekki særandi fyrir viðkomandi og að báðir geti
hlegið að þeim eftir á, held ég að þeir lífgi bara aðeins upp á tilveruna.

Hrekkjalómurinn BöHrekkjalómurinn BöHrekkjalómurinn BöHrekkjalómurinn BöHrekkjalómurinn Bö
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Fjölmenni var á jólahlað-
borði Edinborg Bistro sem
haldið var í Edinborgarhúsinu
á Ísafirði á laugardagskvöld.
Boðið var upp á hlaðborð dýr-
indis rétta við undirleik veislu-
stjórans Eddu Björgvinsdóttur
sem fór á kostum. Að borð-
haldið loknu var dansað fram
eftir nóttu við undirleik Þór-
unnar og Halla. Davíð Davíðs-
son skellti sér á jólahlaðborðið
og tók þar meðfylgjandi mynd-
ir.

Líf og fjör áLíf og fjör áLíf og fjör áLíf og fjör áLíf og fjör á
jólahlaðborðijólahlaðborðijólahlaðborðijólahlaðborðijólahlaðborði





Hæfingarstöðin HvestaHæfingarstöðin HvestaHæfingarstöðin HvestaHæfingarstöðin HvestaHæfingarstöðin Hvesta
Hæfingarstöðin Hvesta er

staðsett við Aðalstræti 18 á Ísa-
firði.  Í Hvestu vinnur fólk með
fötlun sem hefur ekki getu til
að starfa á almennum vinnu-
markaði. Í Hvestu vinnur fólk
ýmsa vinnu sem mótast við
getu viðkomandi og áhuga-
svið. Ýmis framleiðsla og
handavinna á sér stað í
Hvestu, þar ber helst að nefna
kerta-, skartgripa- og seríu-
gerð.  Nýlega eru þau byrjuð
að föndra jólakúlur á jólatré.

,Hér fer fram ótrúlega mikil
starfsemi, nú vorum við að fá
iPad sem við keyptum fyrir
tölvustyrk sem við fengum og
ég held að hann eigi eftir að
reynast okkur vel,” segir Sif
Huld Albertsdóttir forstöðu-
maður Hvestu.

Starfsmenn hæfingarstöðv-
arinnar tengjast hinum al-
menna vinnumarkaði á einn
eða annan hátt. En það þykir
Kristínu Jónu Þórarinsdóttur
einmitt skemmtilegast, að
vinna með álpappír fyrir Hár-

kompaní.  Á meðan Guðnýju
Sæbjörgu Jónsdóttur þykir
skemmtilegast að lita.

Hvað vinnið þið lengi á dag
stelpur?

Stína:Stína:Stína:Stína:Stína: Við komum klukkan tíu.
Guðný:Guðný:Guðný:Guðný:Guðný: Til fjögur.

Er skemmtilegt í vinnunni?
Stína: Já.
Guðný:Guðný:Guðný:Guðný:Guðný: Já.
Hvað langar ykkur í jólagjöf?
Stína:Stína:Stína:Stína:Stína: Það er nú það, kann-

ski snyrtivörur.
Guðný:Guðný:Guðný:Guðný:Guðný: Já, snyrtiborð!

Á föstudögum hafa þau
snyrtistund þar sem stelpurnar
fá m.a. naglalakk. Í þessari
viku hefst jólalaga-söngnám-
skeið sem haldið er af Fræð-
slumiðstöð Vestfjarða og Guð-
ný hlakkar sérstaklega til þess.





27. nóvember 2012
Dagur í lífi Bjarneyjar Ingibjargar Gunnlaugsdóttur, söngkonu, tónlistarkennara og kórstjóra

03:30:03:30:03:30:03:30:03:30: Hrökk upp við hávært
píp, lá og reyndi  að átta mig
á hvað þetta var og þegar
það hætti ekki fór ég fram úr
og reyndi að finna út hvaðan
það kæmi. Að lokum rann ég
á hljóðið – lá ekki heimasíminn
í eldhúsinu og kvartaði yfir því
að vera orðinn batteríslaus!
Mig langaði mest til að grýta
honum í næsta vegg en lét
hann í hleðslutækið og fór
aftur upp í rúm.

07:0007:0007:0007:0007:00::::: Klukkan í símanum
hringir. Það var ekki mikið sofið
eftir næturævintýrið en ég ýti
á blunda og reyni þannig að
draga það að fara út í dag-
inn.

07:10::10::10::10::10: Klukkan í símanum
hringir og nú verð ég að stökk-
va fram úr. Byrja á að kveikja
á útvarpinu en rás 1 er með
svo notalega tónlist og spjall
að það verður auðveldara að
vakna þegar skammdegið er
skollið á. Ég vek heimilisfólkið
sem á að mæta í skólann kl.
08:00 og hef til nesti og morg-
unmat.

08.00:08.00:08.00:08.00:08.00: Fer niður í kjallara
og set í eina vél og skelli mér
svo í sturtu.

08:30:08:30:08:30:08:30:08:30: Fæ mér morgunmat
og sest fyrir framan tölvuna til
að senda tölvupósta á for-
eldra Barnakórsins og pósta
á Facebook vegg Skólakórs-
ins upplýsingum um næstu æf-
ingar. Kórarnir eru að syngja
með Karlakórnum Erni á þeirra
árlegu jólatónleikum og það
er í mörg horn að líta við undir-
búning á þeim.

09:50:09:50:09:50:09:50:09:50: Komin út í Tónlistar-
skóla, næ mér í fyrsta kaffi-
bolla dagsins.

10:00:10:00:10:00:10:00:10:00: Tek á móti söngnem-
enda og kenni honum næsta
klukkutímann.

11:00:11:00:11:00:11:00:11:00: Skoða lög fyrir Skóla-
kórinn því hann ætlar að syngja
á torginu á Þorláksmessukvöld
og æfi mig aðeins á píanóið.

11:30:11:30:11:30:11:30:11:30: Næsti söngnemandi
er mættur og ég kenni honum
næsta klukkutímann

12:30:12:30:12:30:12:30:12:30: Skýst heim, fær mér
að borða, tek úr þvottavélinni
og hengi upp. Hlynur Ingi átti
afmæli í gær og ég bý til
krem á kökuna sem við ætlum

að hafa í eftirrétt í kvöld í mat
hjá mömmu og pabba.

13:20:13:20:13:20:13:20:13:20: Komin út í Tónlistar-
skóla og ljósrita ýmis skemmti-
leg jólalög fyrir Skólakórinn.
Næ að skera þau í rétta stærð
fyrir möppurnar og flokka þau
svo hægt verði að setja lögin
í möppurnar seinna um daginn.

14:3014:3014:3014:3014:30 Barnakórinn mættur
á kóræfingu. Alltaf fjör og
gleði þegar þau streyma í hús-
ið. Við erum að æfa lög sem
kórinn syngur með Karlakórn-
um Erni en fyrsta sameigin-
lega æfing kóranna var sl.
sunnudag og það þurfti að-
eins að ræða hvernig okkur
gekk og hvað karlarnir voru
stundum fyndnir.

15:30:15:30:15:30:15:30:15:30: Grunnnámshópur
eitt í hlustun, greiningu og tón-
heyrn eru næst á stundatöfl-
unni en við erum að æfa okkur
í að þekkja tónbil, klappa hryn
og púls, skrifa niður hryn og

hlusta og greina ýmsar teg-
undir tónlistar.

16:30:16:30:16:30:16:30:16:30: Grunnnámshópur 1a
í hlustun, greiningu og tón-
heyrn streymir inn í stofuna.
Við erum að klára fyrri bókina
í námsefninu og það var stórt
bros sem lék um varir þeirra
þegar henni var lokið.

17:3017:3017:3017:3017:30: Kveð hópinn, tek til
kórmöppur og set jólalögin
sem ég hafði ljósritað fyrr um
daginn í þær.

18:00:18:00:18:00:18:00:18:00: Kóræfing Skólakórs-
ins hefst. Við erum einnig að
undirbúa tónleika með Karla-
kórnum Erni og við förum yfir
næstu æfingar og plön. Svo
eru jólalögin æfð af miklum
móð.

19:15:19:15:19:15:19:15:19:15: Fer úr Tónlistarskólan-
um og labba heim með Brynju
Sólrúnu sem syngur í Skóla-
kórnum og þar sækjum við
Hlyn Inga. Tökum í leiðinni af-
mæliskökurnar sem ég hafði

bakað daginn áður.
19:30:19:30:19:30:19:30:19:30:     Komin upp á Engja-

veg 26 til mömmu og pabba
en við fjölskyldan höfum hist í
mat einu sinni í viku núna í 3
ár og er það alltaf jafn nota-
legt að koma á æskuheimilið
og setjast niður, spjalla og
borða góðan mat en foreldrar
mínir eru listakokkar.

21:00:21:00:21:00:21:00:21:00: Kem örþreytt heim,
skelli mér í náttbuxur og fer að
huga að næsta degi. Fara
yfir hann og sjá hvar og hve-
nær ég þarf að mæta. Kíki í
tölvuna og skoða Google
Docs því ég er að setja mig
inn í það því ég lét kjósa mig
sem ritara í stjórn Félags ís-
lenskra söngvara. Fer snemma
í háttinn því pípið sem ég
vaknaði upp við um nóttina
varð þess valdandi að ég svaf
ekkert meira þá nótt.

22:30:22:30:22:30:22:30:22:30: Leggst á koddann
og veit ekki af mér meira.
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Hvað er að gerast? Mér finnst...
... desember besti mánuðurinn

Ég er komin í  jólafrí 5. des-
ember þetta árið og finnst mér
það sko ekki leiðinlegt! Þessi
skólaönn hefur flogið áfram,
enda er yfirleitt alltaf svo mikið
að gera hjá mér í þessu lífi.
Mikið að gera í skólanum, æf-
ingar, vinnan og svo er það
kórinn. Þar eru jólalögin æfð í
fyrri partinum sem kemur
manni aðeins í gírinn. Ég byrja
svo almennilega að hlusta á
jólalögin í byrjun nóvember..
Já ég sagði byrjun nóvember!
En þó bara ein í heddfónum
þar sem fjölskyldan er ekki al-
veg tilbúin að byrja svona
snemma. Eitt það besta sem
ég veit er að vera með kveikt
í arineldinum fyrir framan mig,
góða jólatónlist, læra og hugsa
hversu mikið ég hlakka til jól-
anna.

Kertaljós, jólaseríur, smákök-
ur, heitt kakó, fjölskyldan, vin-
irnir og jólatónlistin, þessi
blanda lætur mér líða alveg
ólýsanlega vel. Svo er það
Ísafjörður (fallegasti bær Ís-
lands) alltaf svo fallega skreytt-
ur á jólunum. Þorláksmessu-
kvöld er mikið í uppáhaldi,
þá förum við systkynin saman
í bæjarrölt um kvöldið, mæt-
um fullt af hamingjusömu og

flottu fólki. Eftir bæjarröltið kom-
um við heim og þá er farið að
skreyta jólatréð. Og síðan
bara að bíða eftir að að-
fangadagur renni upp.

Jólin heima hjá mér eru svo
sannarlega þau allra bestu
og þess vegna hlakka ég mik-
ið til þeirra. Þegar ég var yngri
hlakkaði ég auðvitað alltaf til
jólanna en þá hlakkaði ég
bara til að fá pakkana, fá
nýtt dót og ný föt. Eftir því sem
ég verð eldri hlakka ég eigin-
lega meira til. Ég hlakka til að
fá frí, finna þennan góða jóla-
anda sem kemur yfir mann
þegar líða fer að jólum og
þurfa ekki að pæla í neinu
nema hafa það gott með fjöl-
skyldunni og njóta.

Á jólunum er svo mikill friður,
enda er þetta tíminn sem við
gefum enn meira af okkur og
látum gott af okkur leiða. Á
þessum tíma árs eiga allir að
vera hamingjusamir, þakklátir
fyrir það sem maður hefur og
hugsa til þeirra sem eru í erf-
iðum aðstæðum og hafa það
jafnvel ekki eins gott og flest
allir aðrir. Verum góð við hvort
annað og höfum það gott yfir
hátíðarnar.

Helga Þuríður Hlynsdóttir.

Fimmtudagur  13. desemberFimmtudagur  13. desemberFimmtudagur  13. desemberFimmtudagur  13. desemberFimmtudagur  13. desember
19:30: Hamrar: Jólatónleikar hljóðfæranema.

Föstudagur  14. desemberFöstudagur  14. desemberFöstudagur  14. desemberFöstudagur  14. desemberFöstudagur  14. desember
10:00:  Hlíf: Húslestur í kjallaranum.

12:00:  Háskólasetur Vestfjarða: Vísindaport.
19:30:  Hamrar: Jólatónleikar hljóðfæranema.

20:00   Melrakkasetrið í Súðavík: Jólabjór smakk,
kræklingasúpa og plokkfiskur að hætti Idda.

21:00:  AA húsið: Eyrargötu: AA fundur.
21:00:  Kaffi Ísól: Drekktu betur.

21:00:  Einarshúsið, Bolungarvík: Spilavist.
23:00:  Edinborg Bistro: Próflokadjamm. FM957 plötu-

snúðadúettinn, Heiðar Austmann og Rikki G sjá til þess að
vestfirskir framhaldsskólanemar fagni prófunum langt fram á

rauða nótt.  Einn 1000 kall inn og málið dautt!

Laugardagur  15. desemberLaugardagur  15. desemberLaugardagur  15. desemberLaugardagur  15. desemberLaugardagur  15. desember
10:00:  Torfnes: Íþróttaskóli KFÍ.

17:00:  Hvíta húsið, Bolungarvík, 3.hæð: AA fundur.
20:00:  Friðarsetrið í Holti: Kósýkvöld. Vaðlabandið verður

með ljúfa tónlistardagskrá og kvenfélag
Mosvallahrepps býður upp á heitt súkkulaði og

smákökur. Tónleikarnir hefjast kl. 20:30. Verð kr. 2.000.-

Sunnudagur   16. desemberSunnudagur   16. desemberSunnudagur   16. desemberSunnudagur   16. desemberSunnudagur   16. desember
11:00: Ísafjarðarkirkja: Fjölskyldumessa. Barnakór Tón-

listarskóla Ísafjarðar syngur. Börn úr kirkjustarfinu flytja helgi-
leik jólanna. Eftir messu verður dansað kringjum jólatré í

safnaðarheimilinu og sungnir jólasálmar.
12:00-18:00:  Melrakkasetrið í Súðavík: Aðventukaffi

og jólagjafamarkaður. Lesið úr bókunum
Boðið vestur og Vaskir menn. Andlitsteiknun, lifandi

tónlist og óvæntar uppákomur.
19:30:  Útibú TÍ á Þingeyri: Jólatónleikar tónlistarnema.

Mánudagur  17. desemberMánudagur  17. desemberMánudagur  17. desemberMánudagur  17. desemberMánudagur  17. desember
19:30: Útibú TÍ á Flateyri: Jólatónleikar tónlistarnema.

20:00: Félagsmiðstöðin Djúpið
20:00: AA húsið, Eyrargötu: Alanon fundur.
20:00: Bræðraborg: Prjónakvöld og kósý.

Þriðjudagur  18. desemberÞriðjudagur  18. desemberÞriðjudagur  18. desemberÞriðjudagur  18. desemberÞriðjudagur  18. desember
20:00: Ísafjarðarkirkja: Æskulýðsfundur.
21:00: AA Húsið, Eyrargötu: AA fundur

Miðvikudagur  19. desemberMiðvikudagur  19. desemberMiðvikudagur  19. desemberMiðvikudagur  19. desemberMiðvikudagur  19. desember
10:30: Ísafjarðarkirkja: Foreldrasamvera

17:00: Ísafjarðarkirkja: Kirkjuskóli barnanna.
18:00: Ísafjarðarkirkja:  9-12 ára kirkjustarf.

20:00: Félagsmiðstöðin Djúpið:
20:00: Bræðraborg: Trivial og gleði.

21:00: Félagsheimilið í Súðavík: AA fundur.



Þjónustuauglýsingar




